1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.எ
2.எ
3.எ
(வ.
(ஊ)
(வ.

ம ைர(வ. )மற் ம் (ஊ) எ ம ைர ராமம் வார் 1 ,
ம ைர(வ. )மற் ம் (ஊ) எ ம ைர காலணி வார் 1 ,
ம ைர(வ. )மற் ம் (ஊ) ஈதல் கால் வாய் (வார் - 1) , 4.எ ம ைர
)மற் ம் (ஊ) இ ளர் காலனி ( வார் - 1) , 5.எ ம ைர(வ. )மற் ம்
அப்ைபய பாைளயம் ராமம் (வார் 1) , 6.எ ம ைர
)மற் ம் (ஊ) அப்ைபய பாைளயம் காலனி வார் 1

1

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
எ ம ைர .

2

2

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ழக்
ேமற் ,
கவாசல் ,
நா
ப்பம் .

3

3

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , ேதாக்க ர்.

1.ேதாக்க ர் (ஊ) ேதாக்க ர் வார் -1 , 2.ேதாக்க
காலனி (வார் 1) , 3.ேதாக்க ர் (ஊ) பர்மாநகர் ப

4

4

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ெதற்
கட் டம் , வடக்
கவாசல் ,
ங் கப்பெரட் ேம .

1.ேதாக்க ர் (ஊ)
ங் கப்ப ெரட் ேம
எடகண் ைக வார் -2

5

5

ஊராட் ஓன் ய வக்கபள் ளி ,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ஆரம் பாக்கம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ) பாட்ைடக்

6

6

ஊராட் ஓன் ய வக்கபள் ளி
(ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் ), ஆரம் பாக்கம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ) ஆரம் பாக்கம் (வார் -5) , 2.ஆரம் பாக்கம் (ஊ)
கணப நகர் (வார் -2)

1

கட் டம் 1.எ
2.எ

ம
ம

ைர (வ. )மற் ம் (ஊ) நா
ைர(வ. )மற் ம் (ஊ) நா

ப்பம் ராமம் (வார் - 2) ,
ப்பம் காலனி (வார் - 2)

ர் (ஊ) ேதாக்க
(வார் 1)

வார் -2 , 2.ேதாக்க

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

ர் (ஊ)

ப்பம் (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

7

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
ெநாச்
ப்பம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ) ெநாச்

8

8

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
ய கட் டம் ,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ெநாச்
ப்பம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ) ெநாச்
ப்பம் மற் ம் ெவங் கேடஷ் ெப மாள் நகர்
வார் , 2.ஆரம் பாக்கம் ஊராட் ெபத் யான ப்பம் (வார் -4) ,
3.ஆரம் பாக்கம் ஊராட் ெவங் கேடச ெப மாள் நகர் வார் -4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

9

9

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(வடக் பக்கம் ேமற் கட் டம் ),
ஆரம் பாக்கம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ) நல் லட்ராயன் கண் ைக வார் -1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

10

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ெதற் ப
ேமற்
கவாசல் ),
ஆரம் பாக்கம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

11

11

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் கத எண்:1,
ஆரம் பாக்கம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ) ஆரம் பாக்கம் (வார் -2) , 2.ஆரம் பாக்கம் (ஊ)
ஆரம் பாக்கம் இ ளர் காலனி வார் -3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

12

12

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (
ழக்
கவாசல் ழக்
கட் டம் ), ஆரம் பாக்கம் .

1.ஆரம் பாக்கம் (ஊ) ஆரம் பாக்கம் காலனி (வார் -3) , 2.ஆரம் பாக்கம்
ஊராட் எம் . .ஆர் நகர் (வார் -3) , 3.ஆரம் பாக்கம் ஊராட
வா நகர்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

13

13

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற 1 , வைல.

1.
2.

7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம் (வார் -4)

த்ைதயால் ெரட்

கண் ைக (வார் -3)

வைல (வ. )மற் ம் (ஊ) தண்டலம் ராமம் (வார்
வைல(வ. )மற் ம் (ஊ) தண்டலம் காலணி (வார்

2) ,
- 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

14

14

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
1. வைல (வ. )மற் ம் (ஊ) வைல ராமம் (வார்
பள் ளி, வடக் கட் டம் ெதற்
(வ. )மற் ம் (ஊ) வைல காலணி (வார் - 2)
கவாசல் அைற எண் 2, வைல.

15

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி - ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் , கண்ணம் பாக்கம் .

1.கண்ணம் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) கண்ணம் பாக்கம் (வார் - 1) ,
2.கண்ணம் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) கண்ணம் பாக்கம் காலனி (வார்
2) , 3.கண்ணம் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) கண்ணம் பாக்கம்
ல் யர்
காலனி வார் 1

16

ஊராட்
ஒன் யந நிைலப்பள் ளி, ேமற்
ய கட் டம் ழக்
கவாசல் , பல் லவாடா.

1.பல் லவாடா (ஊ) பல் லவாடா ராமம் வார் எண்-1,2 , 2.பல் லவாடா
(ஊ) பல் லவாடா இ ளர் காலணி (வார் எண் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

17

ஊராட்
ஒன் யந நிைலப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
பல் லவாடா.

1.பல் லவாடா (ஊ) பல் லவாடா காலணிவார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

18

18

.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள் ளி,
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , ேபாந்தவாக்கம் .

1.ேபாந்தவாக்கம் (வ.
2.ேபாந்தவாக்கம் (வ.
3.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ)
4.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ)

19

19

.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , சாணா த் ர்.

1.சாணா த்
2.சாணா த்

20

20

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ெதற்
வடக்
கவாசல் , அல்

15

16

17

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.சாணா த்
கட் டம்
2.சாணா த்
ளம் .

- 1) , 2.

வைல

எண் - 3.

)மற் ம் (ஊ) ேபாந்தவாக்கம் ( ) வார் எண் 1 ,
)மற் ம் ( ஊ) ேபாந்தவாக்கம் காலணி வார் 2 ,
ேபாந்தவாக்கம்
காலணி வார் 3 ,
இ ளர் காலனி (வார் - 3)

ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) சாணா த் ர் ராமம் (வார்
ர் (ஊ) சாணா த் ர் காலணி (வார் 1,2)

ரர் (ஊ) சங் கர நாராயண ரம் காலனி வார்
ர் (ஊ) அல்
ளம் ராமம்

5,

1,2) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

21

21

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
,
ய எஸ் எஸ் ஏ கட் டம் ,
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , ெகாண்டமநல்
ர்.

22

22

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி - ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , ஏ ர் .

23

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ெதற்
கட் டம்
1.ஏ ர் (ஊ)
வடக்
கவாசல் அைற எண் 1 ,
ம் ப ந்தலா ( ம் ளி).

24

24

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் 1.ஏ ர் (ஊ) பக் ரி கண் ைக (வார்
வடக்
கவாசல் அைற எண் 2 , எண் 51
தல் (வார் - 2)
ம் ப ந்தலா ( ம் ளி).

25

25

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ,
ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , வல் லம் ேப
ப்பம் .

1.ெம
2.ெம

26

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
எளா ர் சாைல.

1.எளா ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ன்னெரட் கண் ைக (வார் - 2) ,
2.எளா ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ஆலப் ள் ைள கண் ைக (வார் - 2) ,
3.எளா ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) ம கால் ப்பம் (வார் - 2) , 4.எளா ர்
(வ. )மற் ம் (ஊ) எளா ர் காலனி (வார் - 1)

23

26

1.சாணா த் ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ெகாண்டம நல்
ர் வார் 3 ,
2.சாணா த் ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ெகாண்டம நல்
ர் காலணி (வார்
, 3.சாணா த் ர் (வ. )மற் ம் (ஊ)
ல் யார் காலனி (வார் 4)

1.ஏ ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ஏ ர் (வார்
காலனி (வார் - 3)

ம்

ளி (வார்

ப்பாைளயம் (வ.
ப்பாைளயம் (வ.

- 1) , 2.ஏ ர் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) ஏ ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 2)

)மற்
)மற்

4)

- 4) , 2.ஏ ர் (ஊ)

ம்

ளி கத

ம் (ஊ) வல் லம் ேப
ப்பம் (வார் - 1) ,
ம் (ஊ) ெம ப்பாைளயம் (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

27

27

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
எளா ர் சாைல.
அர

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.எளா

ர்(வ.

)மற்

ம் (ஊ) எளா

ர் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 1)

28

னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
ய கட் டம் , வடக்
கட் டம் ,ெதற்
கவாசல் ,
தைலயாரிபாைளயம் .

1.எளா ர் (வ. ) மற் ம் (ஊ) ெவட் கா (வார் - 2) ,
2.எளா ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ெசங் கல் ைள ேம (வார்
(வ. )மற் ம் (ஊ)
ல் ைலவாயல் ேம (வார் - 3)

29

29

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக் ப
ய கட் டம்
ெதற்
கவாசல் ),
தைலயாரிபாைளயம் .

1.எளா

30

30

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ேமற்
ய கட் டம் ழக்
1.எளா
கவாசல் , தைலயாரிபாைளயம் .

31

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.நர ங் க ரம் (ஊ) நர
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் ), தைலயாரிபாைளயம் சாைல ஈ. .எல் .
.

32

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
ேமற் கட் டம் அைற
எண்.9, ழக்
கவாசல் ,
ண்ணாம்
ளம் .

28

31

32

ய
களின் பட் யல்

ர்(வ.

)மற்

ம் (ஊ) தைலயாரி பாைளயம் (வார்

ர் (ஊ) மாரிெசட் சத்

ரம் (வார்

ங் க ரம் (வார்
ப் (வார் 4)

- 3) , 3.எளா

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4)

1) , 2.எளா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ) எளா

ர்

1. ண்ணாம்
ளம் (வ. )மற் ம் (ஊ) பஜார் ெத (வார் 1 & 2) ,
2. ண்ணாம்
ளம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார்
& 2) , 3. ண்ணாம்
ளம் (வ. )மற் ம் (ஊ) மண்ண ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

33

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
கட் டம் அைற எண்.9 ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
ண்ணாம்
ளம் .

1. ண்ணாம்
2. ண்ணாம்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

34

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
(வடக்
ய கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண்.18,
ண்ணாம்
ளம் .

1. ண்ணாம்
2. ண்ணாம்

ளம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெகாக் பாைளயம் வார் 3 ,
ளம் (வ. )மற் ம் (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர் வார் 4

35

35

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
ஓபச த் ரம் .

1.ஓபச த் ரம் (வ. )மற் ம் (ஊ)
நாவல் (வார்
(வ. )மற் ம் (ஊ)
ல் யர் காலணி ( வார் 2)

36

36

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ெதற் கட் டம் 1.ஓபச
வடக்
கவாசல் , ஓபச த் ரம் .

த்

ரம் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) ஓபச

த்

ரம் (வார்

2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

37

37

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ெதற் கட் டம் 1.ஒபச
வடக்
கவாசல் , ஓபச த் ரம் .

த்

ரம் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) ஒபச

த்

ரம் வார்

3 ,4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

38

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம் ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , ராக்கம் பாைளயம் .

33

34

38

)மற்
)மற்

ம் (ஊ) சக் கல் ெத
ம் (ஊ) சாலா ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1) , 2.ஓபச

த்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரம்

1.ேமலக்கழனி(வ. )மற் ம் (ஊ) ேமலக்கழனி (வார் -1) , 2.ேமலக்கழனி
(வ. ) மற் ம் (ஊ) ெவள் ைளப்பாைளயம் (வார் - 1) , 3.ேமலக்கழனி
(வ. ) மற் ம் (ஊ) இராக்கம் பாைளயம் (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

39

40

41

42

43

44

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

39

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
ராக்கம் பாைளயம் .

1.ேமலக்கழனி (வ.
2.ேமலக்கழனி (வ.
3.ேமலக்கழனி (வ.

40

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
மங் காவரம் .

1.மங் காவரம் (வ. ) மற் ம் (ஊ) அப்பாவரம் (வார் - 1) , 2.மங் காவரம்
(வ. ) மற் ம் (ஊ) அப்பாவரம் ேம (வார் - 2) , 3.ராஜாபாைளயம்
ராஜாபாைளயம் (வார் - 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

41

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
மங் காவரம் .

1.மங் காவரம் (வ.
2.மங் காவரம் (வ.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

42

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
நத்தம் .

1.நத்தம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய நத்தம் (வார் - 1) ,
2.நத்தம் (வ. )மற் ம் (ஊ) காராமணி ேம (வார் 3) , 3.நத்தம்
(வ. )மற் ம் (ஊ) ராஜாபாைளயம் (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

43

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
நத்தம் .

1.நத்தம் (வ. )மற் ம் (ஊ) நத்தம் காலனி (வார் 3) ,
2.நத்தம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ன்ன நத்தம் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

44

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , வடக் பக்கம்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
ராப்பள் ளம் .

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (ஊ)
1000 வைர

) மற்
) மற்
) மற்

) மற்
) மற்

ம் (ஊ) காட் க்ெகால் ைல (வார் - 3) ,
ம் (ஊ) ெசன்னாவரம் (வார் - 4) ,
ம் (ஊ) ெவட் க்கா (வார் - 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ) மங் காவரம் ராமம் (வார் - 3) ,
ம் (ஊ) மங் காவரம் காலனி (வார் - 4)

ராப்பள் ளம் (வார்

- 2) கத

எண் 1

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

45

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக் பக்கம்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
ராப்பள் ளம் .

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (ஊ)
2000 வைர

ராப்பள் ளம் (வார்

2)

46

46

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
தைலயாரிபாைளயம் .

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (ஊ)

ராப்பள் ளம் (வார்

1)

47

47

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , கயலர்ேம .

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (ஊ) காயலார்ேம

48

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ேமற்
ப
கட் டம் மத்
ல் உள் ள
வ ப்பைற ழக்
கவாசல் ,
ன்ன ஓ ளா ரம் .

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (ஊ)

49

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் 6-ம் வ ப்பைற),
ன்ன ஓ ளா ரம் .

1.ெபரிய ஒளா ரம் (ஊ) வள் ளிேம , 2.ெபரிய ஒ ளா ரம் (ஊ)
காட் ேம , 3.ெபரிய ஒ ளா ரம் ஊராட் ஜான ராம ெசட் சத்

50

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
ெபரிய ஓ ளா ரம் .

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (வ.

45

48

49

50

(வார்

எண் 1001

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ன்ன ஒ ளா ரம்

) மற்

ம் (ஊ) ெபரிய ஒ ளா ரம் (வார்

4)

ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

51

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
ெபரிய ஓ ளா ரம் .

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய ஒ ளா ரம் காலனி
(வார் - 1) , 2.ெபரிய ஒ ளா ரம் (வ. ) மற் ம் (ஊ) ஈச்சங் காட் ேம

அைனத்
வாக்காளர்கள்

52

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
நாகராஜ கன் ைக.

1.ெபரிய ஒ ளா ரம் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) நாகராஜ கண் ைக (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

53

.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள் ளி,
வடக்
ய கட் டம் ெதற்
கவாசல் , மாரநாயக்கன்
ேபட்ைட.

1.ஈ வார் பாைளயம் (வ.
வார் 1

)மற்

ம் (ஊ)

54

54

.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள் ளி,
வடக்
ய கட் டம் ெதற்
கவாசல் , மாரநாயக்கன்
ேபட்ைட.

1.ஈ

வார் பாைளயம் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) ேகாங் கல் (வார்

55

55

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , ஈ வார்பாைளயம் .

1.ஈ

வார் பாைளயம் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) ஈ

1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , ஈ வார்பாைளயம் .

1.ஈ வார் பாைளயம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேமல் பாக்கம் 2 (வார் -1) ,
2.ஈ வார் பாைளயம் (வ. )மற் ம் (ஊ) த் ர் நத்தம் 1 வ வார்
,
3.ஈ வார் பாைளயம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ஈ வார் பாைளயம் ராமம் 3
வ வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

51

52

53

56

- 2)

மாரநாயக்கன் ேபட்ைட 2 வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 4)

வார் பாைளயம் 3 வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

57

58

59

60

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

57

1. ரப் ண் (வ. )மற்
2. ரப் ண் (வ. )மற்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 3. ரப் ண் (வ. )மற்
4. ரப் ண் (வ. )மற்
வடக் கட் டம் ெதற்
5. ரப் ண் (வ. )மற்
கவாசல் , ரப் ண் .
(வார் - 3) , 6. ரப் ண்
காலணி (வார் - 2)

58

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் அைற எண் -1,
மாநல்
ர்.

1.மாெநல்
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேவளாளர் ெத , 2.மாெநல்
ர்
(வ. )மற் ம் (ஊ) கா ெரட் ெத , 3.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் ( ஊ)
மல் லய் யா ெத , 4.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் ( ஊ) ெகால் ல ெத ,
5.மாெநல்
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) ந்ேத ேம (கைலஞர்நகர்)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் அைற எண் -2,
மாநல்
ர்.

1.மாெநல்
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) சா ண் ஸ்வரி ேகா ல் ெத ,
2.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) மண்ண ெத ,
3.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) மல் ஸ்வர ெத , 4.மாெநல்
ர்
(வ. )மற் ம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 5.மாெநல்
ர்
(வ. )மற் ம் (ஊ) ஆரம் பாக்கம் சாைல , 6.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் ( ஊ)
வக்கப்பள் ளி ன் றம் , 7.மாெநல்
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) மாெநல்
ர்
காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , மாநல்
ர்.

1.மாெநல்
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) மாெநல்
ர் காலனி , 2.மாெநல்
ர்
(வ. )மற் ம் (ஊ) ேகாதண்டராமர் ேகா ல் ெத ,
3.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) னிவாச ெத ,
4.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) சந்ைதேபட்ைட , 5.மாெநல்
ர்
(வ. )மற் ம் (ஊ) காமராஜ நகர் தல் ெத , 6.மாெநல்
ர்(வ. )மற்
(ஊ) காமராஜ நகர் இரண்டாவ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

59

60

ம்
ம்
ம்
ம்
ம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(வ.

ரப் ண்
(வார் - 1) ,
பணத்தம் ேப கண் ைக (வார் - 1) ,
இராமச்சந் ர ரம் (வார் - 3) ,
ரப் ண்
காலனி (வார் -1) ,
ராமச்சந் ர ரம் இ ளர் காலணி
)மற் ம் (ஊ) பணத்தம் ேப கண் ைக

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

61

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் வடக்
கவாசல்
பா ரிேவ
மாதர்பாக்கம் அைற
எண் -1, மாதர்பாக்கம்
பா ரிேவ .

62

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் வடக்
கவாசல்
1.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ)
ேவகானந்த நகர் ,
பா ரிேவ
மாதர்பாக்கம் அைற 2.மாெநல்
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) காந் நகர் , 3.மாெநல்
ர்(வ. )மற்
எண் -2, மாதர்பாக்கம்
(ஊ) அண்ணா நகர் , 4.மாெநல்
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) எம் . .ஆர் நகர்
பா ரிேவ .

63

னித அந்ேதாணியார்
ந நிைலப்பள் ளி. ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ேராஷா நகரம் ,
ெச ல் பாக்கம் .

1.ெச
2.ெச
3.ெச
4.ெச

64

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி,வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , மாதர்பாக்கம் .

1.மாதர்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேதாட்டக்காரர் ெத (வார் - 2) ,
2.மாதர்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) சத் யேவ ேரா (வார் 2) ,
3.மாதர்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ராதா
ஷ்ணன் ெத (வார் 2 & 3) ,
4.மாதர்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேப ந் நிைலய ெத (வார் 3)

65

1.மாதர்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) வண்ணார் ெத (வார் 3) ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
2.மாதர்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) காந் ெத (வார்
3) ,
பள் ளி ேமற் ந கட் டம்
3.மாதர்பாக்கம் (ஊ) M.H.ேரா (வார் -3 ) , 4.மாதர்பாக்கம் (ஊ) ேந
ழக்
கவாசல் , மாதர்பாக்கம் .
ெத (வார் -3)

61

62

63

64

65

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.மாெநல்
2.மாெநல்
3.மாெநல்
4.மாெநல்
5.மாெநல்

ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) மாெநல்
ர் ெந ஞ் சாைல ,
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) ரபத் ர ெசட் ெத ,
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) லட்
நாராயணன் ேகா ல் ெத
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) வாணியர் ெத ,
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ம் ம பால ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

ம்

ல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெச ல் பாக்கம் ராமம் (வார் 1) ,
ல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெச ல் பாக்கம் காலனி (வார் - 2) ,
ல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) பள் ளக் காலனி (வார் - 1) ,
ல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேராஷா நகரம் (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

66

66

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , மாதர்பாக்கம் .

1.மாதர்பாக்கம் (வ, )மற் ம் (ஊ) ம த் வமைண ெத (ேபா ெத )
(வார் 1) , 2.மாதர்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) அம் மன்ேகா ல் ெத
(வார் 1) , 3.மாதர்பாக்கம் (ஊ) M.H.ேரா (வார் -1) , 4.மாதர்பாக்கம்
(ஊ) தர்மராஜாேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.மாதர்பாக்கம் (ஊ)
ேதாட்டக்காரர்ெத (வார் -1) , 6.மாதர்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாநகர்
(வார் -4)

67

67

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , மாதர்பாக்கம் .

1.மாதர்பாக்கம் (ஊ) இந் ராநகர்(இ ளர் காலனி)(வார் -4) ,
2.மாதர்பாக்கம் (ஊ)
னாயக நகர் (வார் -4) , 3.மாதர்பாக்கம் (ஊ)
பண்
ர் (வார் -4)

68

68

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ேநம
ர்.

1.ேநம
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ேநம
ர் (வார் 1 ) ,
2.ேநம
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) அண்ணா நகர் ல் யம் காலனி (வார்
, 3.ேநம
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேநம
ர் ெபரியகாலனி (வார் 1)

69

டான் ேபாஸ்ேகா ெமட்ரிக்ப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
1.ேநம
கவாசல் அைற எண் -1,
ேநம
ர்.

70

டான் ேபாஸ்ேகா ெமட்ரிக்ப்பள் ளி
1.ேநம
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2,
1)
ேநம
ர்.

69

70

ர் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) என். எஸ். நகர் (வார்

ர் (வ.

)மற்

ம் (ஊ) என். எஸ். நகர் கத

1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1)

எண் 151

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தல் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.பா ரிேவ (ஊ) பா ரிேவ காலனி தர்மராஜா ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 2.பா ரிேவ (ஊ) பா ரிேவ காலனி மாதா ேகா ல் ெத
, 3.பா ரிேவ (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

71

72

72

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , பா ரிேவ ( ழக் ).

73

73

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி, 1.பா
3.பா
(வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் ), பா ரிேவ ( ழக் ). 5.பா

74

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி.
( ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , பா ரிேவ ( ழக் ).

75

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,வடக்
ெதற்
கவாசல் ,
பா ரிேவ (ேமற் ).

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ேநம
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ன்ன ெபாம் மா
ளம்
ர்(வார் 2) ,
2.ேநம
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) ன்ன ெபாம் மா
ளம் ராமம் (வார் 2)
, 3.ேநம
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ன்ன ெபாம் மா
ளம் காலனி (வார் 3)
, 4.ேநம
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய ெபாம் மா
ளம் ராமம் (வார்
2) , 5.ேநம
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய ெபாம் மா
ளம் காலனி
(வார் 3) , 6.ேநம
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) சக்ளி பாைளயம் (வார் 3) ,
7.ேநமள்
ர் (வ. )மற் ம் (ஊ) தாத்ைதயர் கண் ைக (வார் - 2)

71

75

ழ் வ

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
எஸ் எஸ் ஏ கட் டம் ,ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
ெபாம் மா
ளம் .

74

ன்

ய
களின் பட் யல்

ரிேவ
ரிேவ
ரிேவ

(ஊ) ரண்ண ெத , 2.பா ரிேவ (ஊ) ராம் ணர் ெத ,
(ஊ)
ெசட் ெத , 4.பா ரிேவ (ஊ) .எச்.ேரா ,
(ஊ) இ ளர் காலனி

1.பா ரிேவ (ஊ)
ர்த் ய் யா ெத
ழக் , 2.பா ரிேவ (ஊ)
எம் . .ெத , 3.பா ரிேவ (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
4.பா ரிேவ (ஊ) ேசாைமய் யா ெத , 5.பா ரிேவ (ஊ)
ெவங் கேடசெப மாள் ேகா ல் ெத , 6.பா ரிேவ (ஊ) ஈ வார்
பாைளயம் ேரா , 7.பா ரிேவ (ஊ) ஆரம் பாக்கம் ெந ஞ் சாைல ,
8.பா ரிேவ (ஊ) வாணியர்ெத

1.பா ரிேவ (ஊ) வ ெசட் ெத (வார் 1) , 2.பா ரிேவ ஊராட்
KCCெத (வார் 1) , 3.பா ரிேவ ஊராட்
ர்த் அய் யர்ெத
கட் டம்
(வார் 1) , 4.பா ரிேவ ஊராட் ெசஞ் இராமய் யா ெத (வார் 1) ,
5.பா ரிேவ ஊராட்
.எச்.ேரா (வார் 2) , 6.பா ரிேவ ஊராட்
ங் கய் யா ேதவர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

ழ் வ

3

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

76

76

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , வலம் ேப .

77

77

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , வலம் ேப .

1.

78

78

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற்
ப
ழக்
கவாசல் ,
வாணியமல் .

1. வலம் ேப (ஊ) வாணியமல்
வார் -3 , 2. வலம் ேப (ஊ)
தாணிப் ண்
(வார் -3) , 3. வலம் ேப (ஊ) வாணியமல்
காலணி
(வார் -3) , 4. வலம் ேப (ஊ) தாணிப் ண்
காலணி (வார் -3)

79

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
வராஜகண் ைக.

1.
, 2.
3.

வராஜ கண் ைக (ஊ) ெபரிய பாைளயத்தன் கண் ைக (வார் -1)
வராஜ கண் ைக (ஊ)
வராஜ கண் ைக (வார் -1) ,
வராஜ கண் ைக (ஊ)
ராஜ கண் ைக (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

80

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
வராஜகண் ைக.

1.
2.

வராஜ கண் ைக (ஊ)
வராஜ கண் ைக (ஊ)

ரவாரிக் கண் ைக (வார் -3) ,
ரவாரிக் கண் ைக காலனி வார் -3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

81

81

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
ல் லக் ப்பம் .

1.
2.

வராஜ கண் ைக (ஊ)
வராஜ கண் ைக (ஊ)

ல் லா
ல் லா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

82

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி,ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
ழல் ேபட்ைட.

1.
2.

79

80

கட் டம்

1.

வலம் ேப

(வ.

)மற்

ம் (ஊ)

வலம் ேப

(வ.

)மற்

ம் (ஊ) அ

ழல் ேபட்ைட(வ.
ழல் ேபட்ைட(வ.

)மற்
)மற்

வலம் ேப

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 1)

ர்தமங் கலம் (வார்

- 2)

ப்பம் ராமம் (வார் 2) ,
ப்பம் காலனி (வார் -2)

ம் (ஊ)
ழல் ேபட்ைட (வார் 1) ,
ம் (ஊ) ெரட் பாைளயம் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

ழ் வ

3

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

83

83

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ேமற்
ய கட் டம்
ழக்
கவாசல் ,
ழல் ேபட்ைட.

84

84

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , பாத்தபாைளயம் .

1.பாத்தபாைளயம் (ஊ) பாத்தபாைளயம் வார் -1 , 2.பாத்தபாைளயம்
(ஊ) ச் ெரட் கண் ைக (வார் -2) , 3.ஈ வார்பாைளயம் (ஊ)
ேமட் க்காலணி (வார் -2)

85

85

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , த்தராஜகண் ைக.

1.
2.
3.

86

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
த்தராஜகண் ைக.

87

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ெதற்
வடக்
கவாசல் ,
த்தராஜகண் ைக.

88

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
சா ெரட் கண் ைக.

1.ெபத்
ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெரட் ெத
(வார் 1 &2) , 2.ெபத்
ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
3.ெபத்
ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெகங் கன் ெதாட் (வார் 4) ,
4.ெபத்
ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ஐ.ஆர். .
ப் (வார் 4)

89

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
சா ெரட் கண் ைக.

1.ெபத்
2.ெபத்
3.ெபத்
4.ெபத்

86

87

88

89

1.
(வார்
(வார்

த்
த்
த்

ழல் ேபட்ைட(வ. )மற் ம் (ஊ)
2) , 2.
ழல் ேபட்ைட(வ. )மற்
2)

ழல் ேபட்ைட காலணி
ம் (ஊ)
த் ெரட் கண் ைக

ராஜ கண் ைக (ஊ) ேகாபால் ெரட் கண் ைக (வார் -1) ,
ராஜ கண் ைக (ஊ) த் ர ராஜ கண் ைக (வார் -1) ,
ராஜ கண் ைக (ஊ) ேபா ெரட் கண் ைக (வார் -3)

கட் டம் 1. த் ராஜ கண் ைக (ஊ) ேபா ெரட் கண் ைக காலணி (வார்
, 2. த்தராஜ கண் ைக (ஊ) ந்தல ப்பம் (வார் -3)

கட் டம்

கட் டம்

1.

த்தராஜ கண் ைக (ஊ) பாப்பன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-1)

ப்பம் (வார் -2)

ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேமல் ெத
(வார் 1&2) ,
ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெபத் க் ப்பம் காலனி (வார் 2) ,
ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெபத் க் ப்பம் ேகட் ப
(வார் 2) ,
ப்பம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ைபபாஸ் சாைல (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

90

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
சா ெரட் கண் ைக.

1.ெபத்
2.ெபத்
3.ெபத்
4.ெபத்
5.ெபத்
6.ெபத்

ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.

)மற்
)மற்
)மற்
)மற்
) மற்
)மற்

ம் (ஊ) மண்ண ெத (வார் 3) ,
ம் (ஊ) ம ைர ரன் ெத (வார் 3) ,
ம் (ஊ) ெரட் ெத (வார் - 3) ,
ம் (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் - 3) ,
ம் (ஊ) ஐ.ஆர் சாைல (வார் 3) ,
ம் (ஊ)
என்
சாைல(வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

91

ஊராட் ஒன் ய
1.ெபத்
ந நிைலப்பள் ளி, ெதற்
2.ெபத்
கட் டம் வடக்
கவாசல் அைற
3.ெபத்
எண் -1, சா ெரட் கண் ைக.

ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.

)மற்
)மற்
)மற்

ம் (ஊ) ெஜயராம் நகர்(வார் 3) ,
ம் (ஊ) ேமட் ெத (வார் - 3) ,
ம் (ஊ) ெபரியார் நகர் (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

92

92

ஊராட் ஒன் ய
1.ெபத்
ந நிைலப்பள் ளி, ெதற்
2.ெபத்
கட் டம் வடக்
கவாசல் அைற
3.ெபத்
எண் -2, சா ெரட் கண் ைக.

ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.
ப்பம் (வ.

)மற்
)மற்
)மற்

ம் (ஊ)
ம் (ஊ)
ம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

93

93

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் , ேதர்வ .

1.ேதர்வ

(வ.

)மற்

மம் (ஊ) ேதர்வ

94

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேமற்
கட் டம் , ழக்
கவாசல் ,
ேநதா நகர் ேதர்வ .

1.ேதர்வ

(வ.

)மற்

ம் (ஊ) ேநதா

90

91

94

வேனசன் காலனி(வார் - 4) ,
பால் நகர் (வார் - 4) ,
சா நகர் (வார் - 3)

காலனி (வார்

நகர் வார்

3

- 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

95

95

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம்
ழக்
கட் டம் ,
ேமற்
கவாசல் , ேநதா நகர்
ேதர்வ .

96

96

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் ேதர்வ , ேதர்வ .

1.ேதர்வ

(வ.

)மற்

ம் (ஊ) ேதர்வ

97

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற் கட் டம்
1.ேதர்வ
ழக்
கவாசல் ), ேநதா நகர்
(ேதர்வ ).

(வ.

)மற்

ம் (ஊ)

98

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற் கட் டம்
ழக்
கவாசல் ,
தம் ெரட் பாைளயம் .

1.ேதர்வ (வ. )மற் ம் (ஊ) தம் ெரட் பாைளயம் , மண்ண ெத
(வார் 1) , 2.ேதர்வ (வ. )மற் ம் (ஊ) அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் - 1) , 3.ேதர்வ (வ. )மற் ம் (ஊ)
ல் யர் காலனி (வார் - 1) ,
4.ேதர்வ (வ. )மற் ம் (ஊ) அ ந்த யர் காலனி (வார் - 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

99

99

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற் கட் டம்
ழக்
கவாசல் ,
தம் ெரட் பாைளயம் .

1.ேதர்வ (வ. )மற் ம் (ஊ) இராகவெரட் ேம (வார்
2.ேதர்வ (வ. )மற் ம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
கம் மவார்பாைளயம் (வார் - 2) , 3.ேதர்வ (வ. )மற்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

100

100

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , ஆத் ப்பாக்கம் .

1.ஆத்
2.ஆத்
3.ஆத்

97

98

1.ேதர்வ

(வ.

)மற்

ம் (ஊ) ேநதா

நகர் கத

(வார்

ரி

எண் 926

தல் வார்

3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகர் (வார் - 4)

1) ,
ம் (ஊ) நா

ப்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேபாடாத் ெத (வார் - 4) ,
ப்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ)
ரன் ெத (வார் - 2) ,
ப்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேமடமா த் ெத (வார் - 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

ழ் வ

3

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

101

101

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , ஆத் ப்பாக்கம் .

102

102

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ேமற் கட் டம் ழக்
1.வ
கவாசல் , வ தலம் ேப .

தலம் ேப

(வ.

)மற்

ம் (ஊ) வ

தலம் ேப

(வார்

103

103

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ேமற் கட் டம் ழக்
1.வ
கவாசல் , வ தலம் ேப .

தலம் ேப

(வ.

)மற்

ம் (ஊ) வ

தலம் ேப

காலனி (வார்

104

அர ஏ.என்.எம் . வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -1,
ெரட்டம் ேப .

1.ெரட்டம் ேப
2.ெரட்டம் ேப

(வ. )மற் ம் (ஊ) ெரட்டம் ேப
(வ. )மற் ம் (ஊ) ெரட்டம் ேப

105

அர ஏ.என்.எம் . வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2,
ெரட்டம் ேப .

1.ெரட்டம் ேப
2.ெரட்டம் ேப
3.ெரட்டம் ேப

(வ. )மற் ம் (ஊ) ஆண் த்ேதாப் (வார் - 1) ,
(வ. )மற் ம் (ஊ)
யகரம் (வார் - 2) ,
(வ. )மற் ம் (ஊ)
யகரம் காலனி (வார் - 3)

106

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
அயநல்
ர்.

1.அயநல்
2.அயநல்

107

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
அயநல்
ர்.

1.அயநல் ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) காமாட்
ரம் (வார் - 1) , 2.அர ர் (ஊ)
தாத்தர ர் (வார் -2) , 3.அர ர் (ஊ) த்தர ர் (வார் -3) , 4.அர ர் (ஊ)
த்தர் ர் (வடகாலனி வார் -3) , 5.அர ர் (ஊ) ற் றர ர் ெதன்காலனி
(வார் -4)

104

105

106

107

1.ஆத்
2.ஆத்

ப்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ஆண்டார் ெத (வார் - 1) ,
ப்பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ஆத் ப்பாக்கம் காலனி (வார்

ர்(வ.
ர்(வ.

)மற்
)மற்

ம் (ஊ) அயநல்
ம் (ஊ) அயநல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-1)

(வார் - 1) ,
காலனி (வார்

ர் (வார் - 2) ,
ர் காலனி (வார்

-4)

- 3)

- 1)

- 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

108

108

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 1.ஏனா ேமல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ஏனா ேமல் பாக்கம் (வார் - 2)
, 2.ஏனா ேமல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ஏனா ேமல் பாக்கம் காலணி
ழக் கட் டம் ேமற்
(வார் - 2)
கவாசல் , ஏனா ேமல் பாக்கம் .

109

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் , ெபரிய
ேசா யம் பாக்கம் .

1.ஏனா ேமல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ன்ன ேசா யம் பாக்கம் (வார்
- 1) , 2.ஏனா ேமல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய ேசா யம் பாக்கம்
(வார் - 1) , 3.ஏனா ேமல் பாக்கம் (வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய
ேசா யம் பாக்கம் காலணி (வார் - 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

110

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
வாட் ச்ேசரி.

1.
வாட்சே
் சரி (வ. )மற் ம் (ஊ) ேவற் க்கா (வார் - 1) ,
2.
வாட்சே
் சரி(வ. )மற் ம் (ஊ) ைஹ ெடக் காலனி( ஏ ளாக் வார் 1)
, 3.
வாட்சே
் சரி (வ. )மற் ம் (ஊ) ைஹ ெடக் காலனி( (
ளாக்)(வார் 1) , 4.
வாட்சே
் சரி (வ. )மற் ம் (ஊ) ைஹ ெடக்
காலனி( (
ளாக்)(வார் 1) , 5.
வாட்சே
் சரி(வ. )மற் ம் (ஊ) ைஹ
ெடக் காலனி( (
ளாக்) (வார் 1) , 6.
வாட்ேசரி(வ. )மற் ம் (ஊ)
ைஹ ெடக் காலனி(இ ளாக்) (வார் 1) ,
7.
வாட்ேசரி(வ. )மற் ம் (ஊ) ைஹ ெடக் காலனி(ஆஸ்டல் எச் ளாக்)
(வார் 1) , 8.
வாட்ேசரி(வ. )மற் ம் (ஊ) ைஹ ெடக் காலனி(ேல ஸ்
ஆஸ்டல் எல் .எச். ளாக்) (வார் -1) , 9.
வாட்ேசரி(வ. )மற் ம் (ஊ)
வாட்ேசரி (வார் - 2) , 10.
வாட்ேசரி(வ. )மற் ம் (ஊ) ைஹ ெடக்
காலனி (எப். ளாக் வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

111

வட்டார வளர்ச் அ வலகம் ,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , பைழய
ம்
ப் ண் .

1.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ெரட்டம் ேப ேரா
(வார்
2) , 2.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) அண்ணா நகர் (வார் 1)
, 3.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ஊ) ேகாட்ைடகைர
தல் ெத
(வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

109

110

111

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

112

113

114

115

116

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) அண்ணா நகர் தல்
ெத (வார் - 1) , 2.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) அண்ணா
நகர் இரண்டாவ ெத (வார் 1) , 3.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) அண்ணா நகர்
ன்றாவ ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

113

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி, ழக் கட் டம்
ேமற்
கவாசல் ,
பைழய ம்
ப் ண்
( ழக் ).

1.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) பவழகாட்டான் ெத
(வார் - 2) , 2.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
நாட்டாண்ைமக்காரத் ெத (வார் 2) , 3.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ேமட் த் ெத (வார் 3) , 4.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ேதசன் ெத (வார் - 3) , 5.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) மணியக்காரத் ெத (வார் 3) ,
6.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) சந் ெத (வார் - 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

114

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -1,
பைழய ம்
ண் .

1.பைழய

ம்

ப்

ண் (வ.

115

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2,
பைழய ம்
ண் .

1.பைழய
2.பைழய
3.பைழய

ம்
ம்
ம்

ப்
ப்
ப்

ண்
(வ. )மற் ம் (ேப)
ஸ்
ம் காலனி (வார் 4) ,
ண் (வ. )மற் ம் (ேப) தபால் ெத (வார் 3) ,
ண்
(வ. )மற் ம் (ேப)
ஸ் ம் காலனி(வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

116

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி,
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , பைழய
ம்
ண் .

1.பைழய
2.பைழய
3.பைழய

ம்
ம்
ம்

ப்
ப்
ப்

ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ெவட் க் காலனி (வார் 5) ,
ண் (வ. )மற் ம் (ேப) வ
காலனி (வார் 5) ,
ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) ேகாரி ேம (வார் - 6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

112

வட்டார வளர்ச் அ வலகம் ,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
பைழய ம்
ப் ண்
( ழக்

).

)மற்

ம் (ேப) தபால் ெத

(வார்

3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

117

118

119

120

121

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

117

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி ,
1.பைழய
ேமற் கட் டம்
ராமன்
2.பைழய
அைற ழக்
கவாசல் , பைழய
8)
ம் ம்
ப் ண் .

118

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி,
1.பைழய ம்
வடக் கட் டம் ெதற்
, 2.பைழய ம்
கவாசல் அைற எண் -1, பைழய
(வார் - 8)
ம் ம்
ப் ண் .

119

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2, பைழய
ம் ம்
ப் ண் .

1.பைழய ம்
ப்
8) , 2.பைழய ம்
10) , 3.பைழய ம்
ெத (வார் - 10)

120

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி,
ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , பைழய
ம் ம்
ப் ண் .

1.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) .எம் .1வ ெத (வார்
10) , 2.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) .எம் . 2வ ெத
(வார் 10) , 3.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் 10) , 4.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப)
.எம் . ெத (வார் - 10) , 5.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) .எம் . ெத (வார் - 10)

ேக.எல் .ேக. வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , பைழய
ம் ம்
ப் ண் .

1.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா
(வார் - 12) , 2.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) இர ல் ேவ
ப் (வார் - 12) , 3.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
இர ல் ேவ ஸ்ேடஷன்
ப் (வார் 12) ,
4. ம்
ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
வள் ர் நகர் (வார் 13) ,
5. ம்
ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ெச ன்ட் ேமரிஸ் 2வ
க் ெத
(வார் - 13)

121

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம்
ம்

ப்
ப்

ண் (வ.
ண் (வ.

)மற்
)மற்

ம் (ேப) ேமட் காலனி (வார் - 6) ,
ம் (ேப) வள் ளியம் ைம நகர் (வார் -

ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) .என். . ேரா
(வார்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) பைழய தபால் ெத

- 9)

ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
க் ளம் ெத (வார் ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) வசந்த பஜார் (வார் ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ள் ைளயார் ேகா ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

122

123

124

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேக.எல் .ேக. அர னர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
பைழய ம்
ப் ண் .

1.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) .என். . ேரா ேமற்
(வார் - 9) , 2.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) ர நகர்
(வார் - 9) , 3.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ெச ன்ட்
ேமரிஸ் ஆங் லப்பள் ளி (வார் - 13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

123

ேக.எல் .ேக. அர னர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
பைழய ம்
ப் ண் .

1.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) காட் க்ெகால் ைல ெத
1
வ ெத (வார் 11) , 2.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
காட் க்ெகால் ைல 2வ ெத (வார் - 11) , 3.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) காட் க்ெகால் ைல 3வ ெத (வார் - 11) , 4.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) காட் க்ெகால் ைல 4வ ெத (வார்
- 1) , 5.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ெச ன் ேமரிஸ்
தல்
க் த்ெத (வார் - 13) , 6.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ெச ன் ேமரிஸ் 2வ
க் த் ெத (வார் 13) , 7.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ந்தைனயாளர் ெத (வார் 11) ,
8.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ஏரிக்கைர ெத (வார் 13) , 9.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ஏரிக்கைர ெத
மற் ம் இ ளர் ப
(வார் 13) , 10.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) சரண்யா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

124

ேக.எல் .ேக. அர னர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
பைழய ம்
ப் ண்
( ழக்

1.பைழய ம்
ப்
ழக் (வார் 7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

122

).

ண் (வ.

)மற்

ம் (ேப)

.என். . ேரா

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

125

126

127

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேக.எல் .ேக. அர னர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, அைற எண்
18,ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
பைழய ம்
ப் ண்
( ழக் ).

1.பைழய ம்
ப ண் (வ. )மற் ம் ( ஊ) சாம் ராணி
காலணி(வார் 7) , 2.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் ( ஊ)
னீஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் 12) , 3.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) ளகாய் ெச
ளம் (வார் 7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

126

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
ேவகானந்தர் நகர், பைழய
ம்
ண் .

1.பைழய ம்
ப் ண்
(ேப) ம.ெபா. .நகர் 1வ ெத 14வ வார்
, 2.பைழய ம்
ப் ண்
(ேப) ம.ெபா. .நகர் 2வ ெத 14வ
வார் , 3.பைழய ம்
ப் ண்
(ேப) ம.ெபா. .நகர் 3வ ெத 14வ
வார் , 4.பைழய ம்
ப் ண்
(ேப) ம.ெபா. .நகர் 4வ ெத 14வ
வார் , 5.பைழய ம்
ப் ண்
(ேப) ம.ெபா. .நகர் 5வ ெத
14வ வார்
, 6.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர் ெகங் கன்ெதாட் (வார் - 15) , 7.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர் ைபபாஸ்
( ழக் )(வார் - 15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

127

1.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர்நகர் தல்
ெத (வார் 15) , 2.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தன் நகர் இரண்டாவ ெத (வார் 15) , 3.பைழய
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ழக் கட் டம்
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர்
ன்றாவ
ேமற்
கவாசல் ,
ெத (வார் 15) , 4.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர், பைழய
ேவகானந்தர் நகர் நான்காவ ெத (வார் 15) , 5.பைழய
ம்
ண் .
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர் ஐந்தாவ
ெத (வார் 15) , 6.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப) ப்காட்
அ வலர்
ப்ப (வார் - 15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

125

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

128

129

130

131

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.பைழய ம்
ண்
ெஜய்
ந்த்நகர் 1வ ெத (15-வார் ) ,
2.பைழய ம்
ப் ண்
(ேப) ெஜய்
ந்த் நகர் 2வ ெத (வார் 15) ,
3.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர்
ஆறாவ ெத (வார் 15) , 4.பைழய ம்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர் ஏழாவ ெத (வார் -15) , 5.பைழய
ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப) (ேப)
ேவகானந்தர் நகர் எட்டாவ
ெத (வார் 15) , 6.பைழய ம்
ப் ண் (வ. )மற் ம் (ேப)
ேவகானந்தர் நகர் ஒன்பதாவ ெத (வார் - 15)

128

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் ,
ேவகானந்தர் நகர், பைழய
ம்
ண் .

129

ஊராட் ஒன் ய
ம்
ண் (வ.
ெதாடக்கப்பள் ளி வடக்
கட் டம் 1.
தல் 100 வைர
ெதற்
கவாசல் அைற எண் -1, எண் 1
ம்
ப் ண் .

130

ஊராட் ஒன் ய
ம்
ண் (வ. )மற்
ெதாடக்கப்பள் ளி வடக்
கட் டம் 1.
தல் 100 வைர
ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2, எண் 21
ம்
ப் ண் .

131

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ெதற்
வடக்
கவசால் ,
ம்
ப் ண் .

ம்
கட் டம் 1.
எண் 101

)மற்

ண் (வ. )மற்
தல் 400 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ( ஊ) ெபரிய ேதாப்

(வார்

2) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ( ஊ) ெபரிய ேதாப்

(வார்

2) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ( ஊ) ெபரிய ேதாப்

(வார்

2) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

132

133

134

135

136

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

132

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் அைற எண் -1,
ம்
ப் ண் .

1.

133

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் அைற எண் -2,
ம்
ப் ண் .

1.
10

134

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
ம்
ப் ண் .

கட் டம்

1.
2.
3.
4.

135

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -1,
ம்
ப் ண் .

1.
(வார்

136

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2,
ம்
ப் ண் .

1.
கத

ம்

ப்

ண் (வ.

)மற்

ம் (ஊ)

ம்

ப்

ண் (வார்

ம்
ப்
தல் (வார்

ண் (வ.
1)

)மற்

ம் (ஊ)

ம்

ப்

ண்

ம்

ம்
ம்
ம்
ம்

ம்
1)

ப்

ப்
ப்
ப்
ப்

ண் (வ. )மற் ம் (ஊ)
ம்
ண்
(வ. )மற் ம் (ஊ)
ம்
ண் (வ. )மற் ம் (ஊ)
ம்
ண் (வ. )மற் ம் (ஊ)
ண் ெபரியேதாப் (வார் 2)

ண் (வ.

)மற்

ம்
ப் ண் (வ. )மற்
எண் 51
தல் (வார் 1)

கத

1)

எண்

ப் ண்
(வார் 3) ,
ப் ண்
(வார் 2) ,
ப் ண்
( வார் 2) ,

ம் (ஊ) காளத் ஸ்வரன் ேகா

ம் (ஊ) காளத் ஸ்வரன் ேகா

ல் ெத

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

137

137

ஊராட்
ெதற்
, க ம்

ஒன் ய
கவாசல்
ப்பம் .

138

138

ஊராட்
ெதற்
க ம்

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
கவாசல் ேமற் பக்கம் ,
ப்பம் .

139

ஆதர்ஷ் நர்சரி மற் ம்
ம்
ப் ண்
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ெதற் கட் டம் 1.
எண் 1
தல் 10
வடக்
கவாசல் அைற எண்.1,
பால
ஷ்ணா ரம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
வக்கப்பள் ளி,
ழக் பக்கம்

1.

ம்

ப்

ண்

1.
, 2.

ம்
ம்

ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ஊ) ராமாச்சாரி கண் ைக (வார்
ப் ண்
(வ. )மற் ம் (ஊ)
ப்ேபட்ைட வார் 3

(வ.

)மற்

ம் (ஊ) க

ம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம் (வார் 3)

3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ) பா ஸ்வரன் கண் ைக - 1 (வார்

- 4) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

140

ஆதர்ஷ் நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் அைற எண்.2,
பால
ஷ்ணா ரம் .

1.
ம்
ப் ண்
(ஊ) பா ஸ்வரன் கண் ைக - 2 (வார்
எண் 11
தல் 20 வைர

- 4) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

141

141

ஆதர்ஷ் நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் அைற எண் 3 ,
பால
ஷ்ணா ரம் .

1.
ம்
ப் ண்
(ஊ) பா ஸ்வரன் கண் ைக - 3 (வார்
எண் 21
தல் 1200 வைர

- 4) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

142

142

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , பன்பாக்கம் .

1.பண்பாக்கம் (ஊ)
த்தானேம
பண்பாக்கம் காலனி (வார் -2)

139

140

(வார்

1 ) , 2.பண்பாக்கம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

143

143

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி,வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , பன்பாக்கம் .

144

144

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ெதற் கட் டம்
1.தண்டலச்ேசரி(வ.
வடக்
கவாசல் , தண்டலச்ேசரி.

)மற்

ம் (ஊ) தண்டலச்ேசரி (வார்

145

145

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, வடக் கட் டம் 1.தண்டலச்ேசரி(வ.
ேமற்
கவாசல் , தண்டலச்ேசரி.

)மற்

ம் (ஊ) தண்டலச்ேசரி காலணி வார்

146

146

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , ெகட்ணமல் .

147

147

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,
1.ெபரிய
எஸ் எஸ் ஏ கட் டம் ெதற்
, 2.ெபரிய
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
ெபரிய
ர்.

148

148

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ெகாள் ளா
ர்.

1.ெகாள் ளா

149

149

.எஸ்.ஐ. வக்கப்பள் ளி, ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
அமரம் ேப .

1.ெபரிய
அமரப்ேப

1.பண்பாக்கம் (ஊ) பண்பாக்கம் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எண் 3 )

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

1.ெகட்னமல் (வ. )மற் ம் (ஊ) அய் யர் கண் ைக, நாராயண ள் ைள
கண் ைக லஷ்
ரம் (வார் 2) , 2.ெகட்ணமல்
(வ. )மற் ம் (ஊ)
ெகட்ணமல்
(வார் 2)

ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய
ர்(வ. )மற் ம் (ஊ) ெபரிய

ர்(வ.

)மற்

ர் அக்ரஹாரம் (வார்
ர் (வார் 1)

ம் (ஊ) ஆராமணி

ர் (ஊ) பாஞ் சாைல(வார் -4) , 2.ெபரிய
ர் (ஊ)
(வார் -3) , 3.ெபரிய
ர் (ஊ) மள்
ர் (வார் -4)

2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

150

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
ேமற் கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
அச்சம் மநா
கண் ைக,
கண்ணன்ேகாட்ைட.

1.கண்ணன் ேகாட்ைட(வ. )மற் ம் (ஊ) கண்ணன் ேகாட்ைட ஊர்(வார்
1) , 2.கண்ணன் ேகாட்ைட(வ. )மற் ம் (ஊ) கண்ணன் ேகாட்ைட
காலனி(வார் 2) , 3.அச்சமநா
கண் ைக காந்
ேசவக
சங் ககாலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

151

151

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
அச்சம் மநா
கண் ைக,
கண்ணன்ேகாட்ைட.

1.அச்சமநா
கண் ைக கண்ணன் ேகாட்ைட ேமட் காலனி(வார் -2)
, 2.அச்சமநா
கண் ைக கணணன் ேகாட்ைட (ஊ) பள் ளகாலனி
(வார் -2) , 3.அச்சமநா
கண் ைக கணணன் ேகாட்ைட (ஊ) பள் ள
ஊர் (வார் -1) , 4.அச்சமநா
கண் ைக கணணன் ேகாட்ைட (ஊ)
ேமட் ஊர் (வார் -1) , 5.அச்சமநா
கண் ைக கணணன் ேகாட்ைட
(ஊ) அண்ணநகர் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

152

152

ஆ
ரா டர் நலத் ைற
வக்கப்பள் ளி , ழக் கட் டம்
ேமற்
கவாசல் ,
வாடா.

1.
வாடா (ஊ)
காலனி(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

153

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் ,
ெநல் மரத் க்கண் ைக.

1.
ர் (ஊ) ெநல் மரத் க் கண் ைக (வார்
ெநல் மரத் க் கண் ைக காலனி (வார் 2)

154

154

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற்
கவாசல் எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம் ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
ர்.

1.

155

155

.எஸ்.ஐ. வக்கப்பள் ளி,வடக்
பக்கம் ெதற்
கவாசல் ,
கர
த் ர்.

1.கர
த் ர் (ஊ) கர
த் ர் காலனி (வார் -1) , 2.கர
கர
த் ர் சக் ளி ராமம் (வார் -3)

150

153

ர் (ஊ)

வாடா(வார் -1) , 2.

ர் காலனி வார்

3 , 2.

வாடா (ஊ)

ர் (ஊ)

1) , 2.

ர் (ஊ)

வாடா

ர் (வார்

த்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4)

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

156

157

158

159

160

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

156

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம் வடக் பக்கம் ெதற்
கவாசல் , ேகாபால் ெரட்
கன் ைக.

1.கர
வார்

157

அர னர் ஆ
ரா டநலத் ைற
உயர்நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
ேதர்வாய் கண் ைக.

1.ேதர்வாய் (ஊ) ேதர்வாய் வார் -1 , 2.ேதர்வாய் ேதர்வாய் காலணி
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

158

அர னர் ஆ
ரா டநலத் ைற
உயர்நிைலப்பள் ளி, ேஜ.எஸ்.ஒய்
கட் டம் ேமற் கட் டம் ழ் க்
கவாசல் , ேதர்வாய் கண் ைக.

1.ேதர்வாய் (ஊ) ேதர்வாய் காலனி (வார்
வைர(வார் -2 3 4)

2,3,4)கத

எண் 1

தல் 400

அைனத்
வாக்காளர்கள்

159

அர னர் ஆ
ரா டநலத் ைற
உயர்நிைலப்பள் ளி, ேஜ.எஸ்.ஒய்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
ேதர்வாய் கண் ைக.

1.ேதர்வாய் (ஊ) ேதர்வாய் காலனி (வார்
1000 வைர(வார் -2 3 4)

2,3,4)கத

எண் 401

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

160

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி, ழக் கட் டம்
ேமற்
கவாசல் அைற எண் -1,
க்கரம் பாக்கம் .

1.

த்
3)

ர் (ஊ) ேகாபால் ெரட்

க்கரம் பாக்கம் (ஊ)

கண் ைக-

த்

ெரட்

க்கரம் பாக்கம் (வார் -1 . 2)

கண் ைக

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

161

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி, ழக் கட் டம்
ேமற்
கவாசல் அைற எண் -2,
க்கரம் பாக்கம் .

1.
2)

162

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ழக் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , அன்னாவரம் .

1. க்கரம் பாக்கம் (ஊ) அன்னாவரம் (வார் -3) , 2. க்கரம் பாக்கம் (ஊ)
வண் ேமட் ெகால் ைல (வார் -3) , 3. க்கரம் பாக்கம் (ஊ) அன்னாவரம்
காலணி (வார் -3) , 4. க்கரம் பாக்கம் (ஊ)
ப்பம் (வார் -1) ,
5. க்கரம் பாக்கம் (ஊ) மாம் ேப வார் -1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

163

163

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
ெநல் வாய் .

1.ெநல் வாய் (ஊ) ெநல் வாய் (வார் -1) , 2.ெநல் வாய் (ஊ) ெநல் வாய் க்
காலணி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

164

164

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ேமற் கட் டம்
ழக்
கவாசல் , ெநல் வாய் .

1.ெநல் வாய் (ஊ) ெவண்
(வார் -2) , 2.ெநல் வாய் (ஊ) பாேலஸ்வரம்
(வார் -2) , 3. க்கரம் பாக்கம் (ஊ) அஞ் சாம் ேம (வார் -3) ,
4. க்கரம் பாக்கம் (ஊ) சந் ரா ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

165

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் , காரணி.

1.
ப்பாைளயம் (ஊ)
ப்பாைளயம் ( )-(வார் 1) , 2.
ப்பாைளயம்
(ஊ)
ப்பாைளயம் காலனி (வார் -2) , 3.காரணி (ஊ) காரணி காலணி
(வார் -2) , 4.காரனி (ஊ) ேபாலாச் யம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -2) ,
5.காரனி (ஊ) காரனி (வார் -2) , 6.காரனி (ஊ)
ல் யர் காலணி
(வார் -2) , 7.காரனி (ஊ) காரனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

166

166

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் , மங் களம் .

1.மங் கலம் (ஊ) மங் கலம் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

161

162

க்கரம் பாக்கம் (ஊ)

க்கரம் பாக்கம் கத

-1 2)

எண் 53

தல் (வார் -1 .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

167

167

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ேமற் கட் டம்
ழக்
கவாசல் , எ க் வாய் .

1.எ க் வாய் (ஊ) ன்ன
ர் (வார் -1) , 2.எ க் வாய் (ஊ)
மண (வார் -1) , 3.எ க் வாய் (ஊ) எ க் வாய் கண் ைக(வார் -2) ,
4.எ க் வாய் (ஊ) ேசர்ேப (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

168

168

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,வடக் கட் டம்
ெதற்
கவாசல் , பாலவாக்கம் .

1.பாலவாக்கம் (ஊ) பாலவாக்கம் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

169

169

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,வடக் கட் டம்
ெதற்
கவாசல் , கன் ர்.

1.பாலவாக்கம் (ஊ) கன்

170

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,
1.அன்னப்ப நாயக்கன்
ப்பம் (ஊ) அன்னப்ப நாயக்கன்
ப்பம் (வார் (எஸ்.எஸ்.ஏ கட் டம் ) ெதற்
1) , 2.அன்னப்ப நாயக்கன்
ப்பம் (ஊ) அன்னப்ப நாயக்கன்
ப்பம்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
காலனி (வார் -2)
அன்னப்பநாயக்கன்
ப்பம் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

171

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - ேமற்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
ராமாநாயக்கன்
ப்பம் .

1.அன்னப்ப நாயக்கன்
3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

172

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
ேமல் தலம் ேப .

1.ேமல்
தலம் ேப ேமல்
தலம் ேப
, 2.ேமல்
காலனி , 3.ேமல்
தலம் ேப பா க்காேபட்ைட

170

171

172

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

கட் டம்

ர்

1)

ராமம் வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

ப்பம் (ஊ) இராம நாயக்கன் கண் ைக (வார் -

தலம் ேப

ேமல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

173

174

175

176

177

178

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

173

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
ேமல் தலம் ேப .

174

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,வடக் கட் டம்
1. ழ்
ெதற்
கவாசல் அைற எண் -1,
ழ் தலம் ேப .

தலம் ேப

(ஊ)

ழ்

தலம் ேப

175

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,வடக் கட் டம்
1. ழ்
ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2,
ழ் தலம் ேப .

தலம் ேப

(ஊ)

ழ்

தலம் ேப

176

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(அைற எண்.15), ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் ,
கவைரப்ேபட்ைட .

1. ழ்
தலம் ேப (ஊ) கவைரப்ேபட்ைட (வார் -2) , 2. ழ்
ஸ்ேடசன் ேரா (வார் -2)

177

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(அைற எண்.16), ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் ,
கவைரப்ேபட்ைட .

1. ழ் தலம் ேப
யாகராஜசாைல (வார் -2) , 2. ழ்
இராஜா ெத (வார் -2)

178

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(அைற எண்.6), ேமற் கட் டம்
ழக்
கவாசல் ,
கவைரப்ேபட்ைட .

கட் டம்

1.ேமல்

1. ழ்

தலம் ேப

ழ் காலனி , 2.ேமல்

தலம் ேப

அரிக

ைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தலம் ேப

தலம் ேப

தலம் ேப (ஊ) ஏரிப்ேபட்ைட பழேவற் கா சாைல ஆ ரியர்
ப்
, 2. ழ் தலம் ேப (ஊ) உத் ர ளம் ெத ( வார் -3) ,
3. ழ் தலம் ேப (ஊ) லம் நகர் (வார் -3) , 4. ழ் தலம் ேப (ஊ)
பாஜார் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

179

1. ழ்
2. ழ்

180

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,வடக் கட் டம்
ெதற்
கவாசல் அைற எண் -1,
ெப வாயல் .

1.ெப வாயல் (ஊ) ைநநாங்
ெப வாயல் வார் -2

181

181

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,வடக் கட் டம்
ெதற்
கவாசல் அைற எண் -2,
ெப வாயல் .

1.ெப

182

182

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ெதற் பக்கம்
வடக்
கவாசல் ,
வாயல் .

1.

வாயல் (ஊ)

வாயல் , 2.

183

183

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் ,
வாயல் .

1.

வாயல் (ஊ)

வாயல் காலனி

184

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, ழக்
பக்கம் வடக்
கவாசல் வடக்
கவாசல் , ஊத் க்ேகாட்ைட.

1.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப)
(வார் -11)

180

184

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(அைற எண்.6), ேமற் கட் டம்
ழக்
கவாசல் ,
கவைரப்ேபட்ைட .

179

ய
களின் பட் யல்

தலம் ேப
தலம் ேப

(ஊ) வ
(ஊ) ெத

வாயல் (ஊ) ெப

காலனி, ெத ங் காலனி, வார் -3 ,
ங் காலணி (வார் -3)

ப்பம் வார் -2 , 2.ெப

வாயல் (ஊ)

வள்

ர் சாைல மற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வாயல் காலனி வார் -1

வாயல் (ஊ) சா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

யாப்ேபட்ைட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் எட் க்

ளம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

185

186

187

188

189

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

185

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
ஊத் க்ேகாட்ைட.

186

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
ஊத் க்ேகாட்ைட.

187

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, ெதற்
வடக்
கவாசல் ,
ஊத் க்ேகாட்ைட.

188

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, வடக்
வடக்
கவாசல் ,
ஊத் க்ேகாட்ைட.

189

ஊராட் ஒன் ய ஊராட்
ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
எஸ்.எஸ்.ஏ
ய கட் டம் ேமற்
பக்கம் வடக்
கவாசல் எண்.
1 வக்கப்பள் ளி, எஸ்.எஸ்.ஏ
ய கட் டம் ேமற் பக்கம்
வடக்
கவாசல் எண்.1,
ஊத் க்ேகாட்ைட.

ழக்

பக்கம்

1.ஊத்

பக்கம் 1.ஊத்
2.ஊத்

பக்கம்

க்ேகாட்ைட (ேப) அண்ணா நகர் (வார் -12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க்ேகாட்ைட (ேப) நாகலா ரம் சாைல (வார் -13 ) ,
க்ேகாட்ைட (ேப) அண்ணா நகர் (வார் -12 )

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) ேமற் கால் வாய் கைர (வார்
2.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) சத் யேவ சாைல (ம) ெதற்
(வார் -14)

பக்கம் 1.ஊத்
2.ஊத்

-12) ,
கால் வாய் கைர

க்ேகாட்ைட (ேப) பஞ் சாயத் அ வலகம் ன் றம் (வார்
க்ேகாட்ைட (ேப) ெதற் கால் வாய் கைர (வார் -14)

- 15) ,

1.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) ேகாட்ைடத் ெத , 2.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப)
ெரட் த் ெத , 3.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) சாவ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

190

191

192

193

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

190

ஊராட் ஒன் ய
1.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) ேந பஜார் (வார் - 9) , 2.ஊத் க்ேகாட்ைட
வக்கப்பள் ளி,
ய கட் டம்
(ேப) மாதா ேகா ல் ெத (வார் -9) , 3.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப)
ழக் பக்கம் ேமற்
கவாசல் ,
கண்ணதாசன் நகர் தல் ெத (வார் - 10)
ஊத் க்ேகாட்ைட.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

191

ஊராட் ஒன் ய
ந நில் ைலப்ப்பள் ளி ெதற்
பக்கம் ழக்
கவாசல் .ஆர்.
அம் ேபத்கார் நகர் , .ஆர்.
அம் ேபத்கார் நகர்
ஊத் க்ேகாட்ைட.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

192

ேகாதண்டராமன்
1.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) க ணாநி ெத (வார் - 6) ,
உயர்நிைலப்பள் ளி, வடக்
2.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) ெசட் த் ெத (வார் - 8) , 3.ஊத்
பக்கம் கட் டம் ெதற்
கவாசல்
(ேப) தட்டாரத் ெத (வார் - 7)
, ஊத் க்ேகாட்ைட.

193

ேகாதண்டராமன்
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ய
கட் டம் ெதற் பக்கம் வடக்
கவாசல் , ஊத் க்ேகாட்ைட.

1.ஊத்
2.ஊத்
3.ஊத்

க்ேகாட்ைட (ேப) பைழய காலனி (அண்ணா ெத ) (வார்
க்ேகாட்ைட (ேப)
ய காலனி (காந் ெத ) (வார் -1) ,
க்ேகாட்ைட (ேப) அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -1)

- 2) ,

க்ேகாட்ைட

1.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) ழ் ட்டரபாக்கம் (வார் - 3) ,
2.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) கைலஞர் நகர் (வார் -3) , 3.ஊத் க்ேகாட்ைட
ேப ராட் ெகாய் யாத்ேதாப் (வார் - 3) , 4.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப)
ேமல் ட்ரப்பாக்கம் (வார் - 3) , 5.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப)
ஷ்ணா நீ ர்
ப் (வார் - 8) , 6.ஊத் க்ேகாட்ைட (ேப) அண்ணாநகர்ேமல் ட்றபாக்கம் (வார் - 3) , 7.ஊத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ழ் ட்றபாக்கம்
அ ந் யர் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

194

194

1.தாராட் (ஊ) ெதாம் பரம் ேப (வார் -3 ) , 2.தாராட் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
பால் ெரட் கண் ைக (வார் -3 ) , 3.தாராட் (ஊ) ெதாம் பரம் ேப ந த்
வக்கப்பள் ளி,
ய கட் டம்
ெத (வார் - 3) , 4.தாராட் (ஊ) ெதாம் பரம் ேப ேமட் த் ெத (வார்
ேமற்
பக்கம் ெதற்
கவாசல் ,
- 3) , 5.தாராட் (ஊ) ெதாம் பரம் ேப ஆலங் கா
ராமம் (வார் - 3) ,
ெதாம் பரம் ேப .
6.தாராட் (ஊ) ெதாம் பரம் ேப ஆலங் கா
ராமம் (வார் - 3)

195

195

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக்
பக்கம் ெதற்
கவாசல்
, தாமைரக் ப்பம் .

1.தாமைரக்

196

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,வடக் பக்கம்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
தாராட் .

1.தாராட் (ஊ) தாராட்
காலனி (வார் -2)

197

197

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ெதற்
கவாசல் பைழய கட் டம் ,
தாராட் .

1.தாராட் (ஊ) தாராட் காலனி,
ய அரிசன காலனி(வார் -2) ,
2.தாராட் (ஊ)
காலனி (வார் -2) , 3.தாராட் (ஊ) எம் . .ஆர். நகர்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

198

198

ஊராட் ஒன் ய
இட பக்கம் ெதற்
ெசஞ் யகரம் .

1.ெசஞ் யகரம் (ஊ) ெசஞ் யகரம் (வார் 1) , 2.ெசஞ் யகரம் (ஊ) னி
ப்பம் (வார் 2) , 3.ெசஞ் யகரம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் 1) ,
4.ெசஞ் யகரம் (ஊ)
ல் யர் காலனி (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

199

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வல பக்கம்
ழக்
கவாசல் வடக் ப
,
ேபரண் ர்.

1.ேபரண் ர் (ஊ) சக் கல் ெத , கம் மவார் ெத , ராமணர்
ெத (வார் 1) , 2.ேபரண் ர் (ஊ) சக் க்கல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

196

199

வக்கப்பள் ளி,
கவாசல் ,

ப்பம் (ஊ) தாமைரக்

ப்பம் (வார் -1 & 2)

ராமம் (வார் -1) , 2.தாராட்

(ஊ)

ல்

யர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

200

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, இட பக்கம்
ழக்
கவாசல் ெதற் ப
,
ேபரண் ர்.

1.ேபரண் ர் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 2.ேபரண் ர் (ஊ)
எல் லம் ேபட்ைட, ராமச்சந் ரா ரம் (வார் 2) , 3.ேபரண் ர் (ஊ)
க் ளம் ெத (வார் -3) , 4.ேபரண் ர் (ஊ) ேபரண் ர்(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

201

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
கட் டம் ழக்
பக்கம் ேமற்
கவாசல் அைற எண் - 1,
பாலவாக்கம் .

1.பாலவாக்கம் (ஊ) கைடத்ெத , ெரட் த்ெத
(ஊ) ஆ
ரா டர் காலணி (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

202

202

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
கட் டம் ழக்
பக்கம் ேமற்
கவாசல் அைற எண் - 2,
பாலவாக்கம் .

1.பாலவாக்கம் (ஊ) பாலவாக்கம் (வார்

203

203

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,ந
கட் டம் ழக்
பக்கம் ேமற்
கவாசல் , பாலவாக்கம் .

1.பாலவாக்கம் (ஊ) ஆ
(ஊ) இ ளார்காலனி

204

204

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
,வடக்
பக்கம் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , லச் வாக்கம் .

1.லச் வாக்கம் (ஊ) ஏரி காலனி வார் -1 , 2.லச் வாக்கம் (ஊ)
லச் வாக்கம் (வார் -1 .2) , 3.லச் வாக்கம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி,
பத் நா
கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

205

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,வடக் பக்கம்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
லச் வாக்கம் .

1.லச் வாக்கம் (ஊ) ெபரம் ர் (வார் -2 . 3) , 2.லச் வாக்கம் (ஊ)
பத் நா
கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

200

201

205

ரா

(வார்

1) , 2.பாலவாக்கம்

2)

டர் காலனி (வார் -3) , 2.பாலவாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

206

206

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ,
ெசங் கைர.

207

207

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ழக் பக்கம்
ெதற்
கவாசல் , ைளேமனி.

1.

ைளேமனி (ஊ)

ைளேமனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

208

208

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ேமற்
கவாசல் , ழ் க்கரம

1.

ைளேமனி (ஊ)

ழக்கரம

அைனத்
வாக்காளர்கள்

209

209

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,
ழக்
கவாசல் பைழய
1.வண்ணாங்
கட் டம் , வண்ணான் ப்பம் .

210

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வல
பக்கம்
ய ெதற் கட் டம் வடக்
கவாசல் , ராள் ளபா .

1.இராள் ளப்பா
2.இராள் ளப்பா

211

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேமற்
பக்கம்
கட் டம் வல
பக்கம் ழக்
கவாசல் , ராள் ளபா .

1.இராள் ளப்பா (ஊ) இராள் ளப்பா ெம ன் ேரா (வார் 1) ,
2.இராள் ளப்பா (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 3.இராள் ளப்பா
(ஊ) மாரப்ேபட்ைட (வார் 1,2) , 4.இராள் ளப்பா (ஊ)
ெகாசவன்ேபட்ைட (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

212

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வடக்
பைழய கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ராள் ளபா .

1.இராள் ளப்பா (ஊ) இராள் ளப்பா
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார்
2,3) , 2.இராள் ளப்பா (ஊ) பஜைனக் ேகா ல் ெத
(வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

210

211

212

ர்.

பக்கம்

1.ெசங் கைர (ஊ) ெசங் கைர (வார் -1 மற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் 2)

ர் (வார் -2)

ப்பம் (ஊ) வண்ணாங்

ப்பம் (வார் -1 மற்

(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத

ம் 2

(வார் 1,2) ,
(வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

213

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ய கட் டம்
ெதற் வல பக்கம் வடக்
கவாசல் , ராள் ளபா .

1.இராள் ளப்பா
2.இராள் ளப்பா

214

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக் பக்கம்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் அைற
எண் -1, பைனயஞ் ேசரி.

1.பைனயஞ் ேசரி (ஊ) பைனயஞ் ேசரி

215

215

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக் பக்கம்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் அைற
எண் -2, பைனயஞ் ேசரி.

1.பைனயஞ் ேசரி(ஊ) ெபரிய காலனி, ன்ன காலனி (வார் 2) ,
2.பைனயஞ் ேசரி (ஊ)
த் யால் நாயக்கன் சத் ரம் (வார் 2)

216

216

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற்
பக்கம் கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
நிைல.

1.

217

ஆ
ரா டர்
நலத் ைறப்பள் ளி,வடக்
ேமற்
கவாசல் ,
ஆ தாநல்
ர்.

1.அ தா நல்
ர் (ஊ) அ தா நல்
உப்பரபாைளயம் (வார் -2) , 3.அ
2)

218

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேமற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
அக்கரபாக்கம் .

213

214

217

218
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பக்கம்

நிைல (ஊ)

(ஊ) ெகாம் ெரட்
(ஊ) இராள் ளப்பா

கண் ைக (வார் 3) ,
காலனி (வார் 4

ராமம் (வார்

1)

நிைல (வார் -1 & 2)

ர் (வார் -1) , 2.அ தா நல்
ர் (ஊ)
தா நல்
ர் (ஊ) காடாநல்
ர் (வார் -

1.அக்கரப்பாக்கம் (ஊ) அக்கரப்பாக்கம் (வார் 1) , 2.அக்கரப் பாக்கம்
(ஊ) பள் ளக் காலனி, ேமட் க் காலனி (வார் 2) , 3.அக்கரப் பாக்கம் (ஊ)
ேமட் த் ெத (வார் 1) , 4.
நிைல (ஊ)
நிைல (வார் - 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

219

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,
ய கட் டம்
1.ம
வடக் பக்கம் ேமற்
கவாசல் ,
ம ரவாசல் .

220

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,வடக்
ய கட் டம் ெதற்
, 82.பனப்பாக்கம் .

221

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,
ழக் பக்கம் கட் டம் 2 ளாக்
1.ெபரியபாைளயம் (ஊ) கன்னிைகேபர் சாைல (வார்
வல வல பக்கம் ேமற்
கவாசல் , ெபரியபாைளயம் .

222

222

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,
1.ெபரியபாைளயம் (ஊ) ேதாட்டக்கார ெத (வார் 1) ,
ழக் பக்கம் கட் டம் வல
2.ெபரியபாைளயம் (ஊ) கவைரத் ெத (வார் - 1) , 3.ெபரியபாைளயம்
ேமற்
கவாசல் ,
(ஊ) தர்மராஜா ேகா ல் ெத
ெபரியபாைளயம் .

223

223

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
பக்க கட் டம் ) ேமற்
கவாசல் , ெபரியபாைளயம் .

1.ெபரியபாைளயம் (ஊ) ேமட் ெத (வார் -1) , 2.ெபரியபாைளயம் (ஊ)
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் - 2) , 3.ெபரியபாைளயம் (ஊ) சா
சா மடம் , மாதாேகா ல் ெத (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

224

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ெதற் பக்கம்
கட் டம் வல பக்கம் ேமற்
கவாசல் , ெபரியபாைளயம் .

1.ெபரியபாைளயம் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

219

220

221

224

பக்கம்
கவாசல்

ரவாசல் (ஊ) ம

ரவாசல் , ஆ

ரா

டர் காலனி (வார் -1 . 2)

1.பனப்பாக்கம் (ஊ) பனப்பாக்கம் ,
னாயக ரம் (வார் -1) ,
2.பனப்பாக்கம் (ஊ) பனப்பாக்கம் காலனி ப
(வார் - 1) ,
3.பனப்பாக்கம் (ஊ) ேவலப்பாக்கம் (வார் - 2) , 4.பனப்பாக்கம் (ஊ)
யஞ் ேசரி (வார் - 2)

(வார்

- 1)

- 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

4

225

1.ெபரியபாைளயம் (ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர் (வார்

226

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற் பக்கம்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
ெபரியபாைளயம் .

1.ெபரியபாைளயம் (ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர் கத
(வார் - 3)

227

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற் பக்கம்
1.ெபரியபாைளயம் (ஊ) தண்
கட் டம் வல
ழக்
கவாசல்
ெதற் ப்ளாக் , ெபரியபாைளயம் .

228

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி, ழக் பக்கம்
கட் டம் வல பக்கம் ெதற்
கவாசல் , ஆத் ப்பாக்கம் .

1.ஆத்

229

229

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ழக் பக்கம்
கட் டம் வல பக்கம் ேமற்
கவாசல் , அரியபாக்கம் .

1.ஆத் ப்பாக்கம் (ஊ) அரியப்பாக்கம் (வார்
எல் லா ரம் (வார் - 3)

230

230

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
வடக்
பக்கம் 1வ
கட் டம்
ெதற்
கவாசல் , தண்டலம் .

1.தண்டலம் (ஊ) தண்டலம் (வார் -1 & 2)

226

227

228

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற் பக்கம்
கட் டம் வல
பக்கம் ெதற்
கவாசல் , ெபரியபாைளயம் .
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ப்பாக்கம் (ஊ) ஆத்

காலனி (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 3)

எண் 151

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பாக்கம் (வார் -1 & 2)

- 2) , 2.ஆத்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பாக்கம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

231

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
வடக்
பக்கம் 2வ
கட் டம்
ெதற்
கவாசல் , தண்டலம் .

1.தண்டலம் (ஊ) தண்டலம் கத

232

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ேமற் பக்கம்
கட் டம் ழக்
கவாசல் ,
தம் நா
பாைளயம் .

1. ம் பாக்கம் (ஊ) ெதாட்டாெரட் க் ப்பம் (வார்
(ஊ) ைகயைட, பள் ளக் காலனி, ேமட் க் காலனி

233

233

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
ம் பாக்கம் .

1.

234

234

ஊராட் ஒன் ய
1.காக்கவாக்கம் (ஊ) காக்கவாக்கம் (வார் -1) , 2.காக்கவாக்கம் (ஊ)
வக்கப்பள் ளி,வடக் கட் டம்
காக்கவாக்கம் காலனி (வார் -2)
ெதற்
கவாசல் , காக்கவாக்கம் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

235

235

ஆ
ரா டர் நலத் ைறப்பள் ளி,
ெதற் பக்கம் கட் டம் வடக்
1.ெதாளேவ
கவாசல் , ெதாளேவ .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

236

236

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, வடக் பக்கம் கட் டம்
ெதற்
கவாசல் ,
ெசன்னன்காரைண.

1.ெசன்னங் காரைண (ஊ) ெசன்னங் காரைண(வார் -1 & 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

237

237

ஊராட்
பள் ளி,
ந ப

1.ெசன்னங் காரைண (ஊ) காவ
ேமட் கண் ைக (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

231

232

ஒன் ய ந நிைலப்
ழக் பக்கம் கட் டம்
, ெசன்னன்காரைண.

ம் பாக்கம் (ஊ)

எண் 101

ம் பாக்கம் , 2.

(ஊ) ெதாளேவ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தல் (வார் -1 & 2)

ைளேமனி

- 2) , 2.

ம் பாக்கம் (ஊ) ப

த்

ேமனிக்

ப்பம்

(வார் -1 & 2)

ர் (வார் -2) , 2.ெசன்னங் காரைண(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

4

238

1.பனப்பாக்கம் (ஊ) பனப்பாக்கம் (வார் -1)

239

239

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக்
கவாசல் ந ப
,
43.பனப்பாக்கம் .

1.பனப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா
(ஊ) ெரட் த் ெத (வார் -1 & 2)

240

240

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
பக்கம் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , மாளந் ர்.

1.மாளந்

ர் (ஊ) மாளந்

241

241

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக்
கட் டம் ெதற்
கவாசல்
கவாசல் , மாளந் ர்.

1.மாளந்

ர் (ஊ) கவைரப்ேபட்ைட, ேஜா

242

242

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ெதற் கட் டம் 1.கல் பட்
வடக் வாசல் , ஆவா ப்ேபட்ைட.

(ஊ) ஆவா

243

243

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக் பக்கம் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , கல் பட் .

1.கல் பட்

(ஊ) கல் பட்

244

ஊராட்
ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,பைழய
கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
ஏனம் பாக்கம் .

1.ஏனம் பாக்கம் (ஊ) ஏனம் பாக்கம் (வார் -1)

244

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , 43.பனப்பாக்கம் .
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ர்

ல் ெத

(வார் -2) , 2.பனப்பாக்கம்

ராமம் , வன்னியர்

ப்ேபட்ைட (வார்

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

, காலனி (வார்

நகர் (வார் -1)

-2)

- 1)

-1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

245

245

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
ேமல் மாளிைகப்பட் .
அர

1.ஏனம் பாக்கம் (ஊ) ேமல் மாளிைகப்பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -2)

1.வடம ைர (ஊ) ேவளாளர் ெத , க ணீகர் ெத , 2.வடம ைர (ஊ)
பாைளயக்காரர் ெத , ெப மாள் ேகா ல் ெத , 3.வடம ைர (ஊ)
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.வடம ைர (ஊ) பாைளயக்காரத்
ெத

246

246

னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ய கட் டம் வடக் பக்கம்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
வடம ைர.

247

247

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
,
ய கட் டம் வடக் பக்கம்
ெதற்
கவாசல் , வடம ைர.

1.வடம

248

248

சத் ண ைமய கட் டம் ,வடக்
ப
ேமற்
கவாசல் ,
வடம ைர.

1.வடம ைர (ஊ) ஒத்தவாைட, மல்
படவட்டம் மன் ேகா ல் ெத

249

249

சத் ண ைமய கட் டம் ,ெதற்
ப
ேமற்
கவாசல் ,
வடம ைர.

1.வடம

250

250

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ழக் பக்கம் ெதற் வாசல் ,
வடம ைர.

1.வடம ைர (ஊ) வடம
ெத (வார் -3)

251

251

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி,வடக்
கவாசல் , ெசங் காத்த

1.வடம ைர (ஊ) ஏரிக் ப்பம் , ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -3) ,
2.ெசங் கத்தா ளம் (ஊ) யாதவர் ெத , கம் மவார் ெத , ழ்
மாளிைகப்பட்

252

252

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் வடக்
கவாசல் , 1.ஆலப்பாக்கம் (ஊ) ஆலப்பாக்கம் (வார்
ஆலப்பாக்கம் .

ளம் .

ைர (ஊ) பஜைன ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல் ெத

ைர (ஊ) ஒத்தவாைட ெத
ைர (வார்

யங்

ப்பம் , 2.வடம

ைர (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

, ெபரிய ெத

- 3) , 2.வடம

1)

ைர ஊராட்

ேமட்

த்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

253

253

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக் பக்கம் வடக்
கவாசல்
ெதற் பக்கம் கட் டம் ,
ஆலப்பாக்கம் .

254

254

ஊராட் ஓன் ய வக்கபள் ளி,
ெதற் பக்கம் கட் டம் வடக்
கவாசல் , கன்னிைகப்ேபர்.

1.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ) .ட ள் . . ேரா , ெமட்ராஸ் ேரா
, 2.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ) மணிவாசகம் ெத (வார் -1) ,
3.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1)

255

255

ஊராட் ஓன் ய வக்கபள் ளி,
ழக்
பக்கம் கட் டம் ேமற்
கவாசல் , கன்னிைகப்ேபர்.

1.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ) ராஜ
(வார் -1) , 2.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ)
யாதவர் ெத (வார் -1) , 3.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ) ெசட் ெத (வார் -1) ,
4.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ) ேமட் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

256

256

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி,
ழக் பக்கம் கட் டம் வடக்
பக்கம் ேமற்
கவாசல் ,
கன்னிைகப்ேபர்.

1.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

257

257

ஊராட் ஒன் ய
வக்கபள் ளி,ேமற்
கவாசல் ,
ஷ்ணா ரம் கன் ைக.

1.கன்னிைகப்ேபர் (ஊ)

258

ஊராட் ஓன் ய வக்கபள் ளி,
ேமற்
பக்கம் கட் டம் வடக்
பக்கம் ழக்
கவாசல் ,
கன்னிைகப்ேபர்.

1.கன்னிைகப்ேபர் ஊ) மாரியம் மன் ேகா
(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத

259

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ேமற் பக்கம்
கட் டம் ெதற் பக்க ழக்
கவாசல் , கன்னிைகப்ேபர்.

1.கன்னிைகப்ேபர்(ஊ) ெபரியகாலனி ெஜய ரம்

258

259

1.ஆலப்பாக்கம் (ஊ) மாம் பட்
அத் வாக்கம் (வார் 1)

காலனி (வார்

- 2) , 2.ஆலப்பாக்கம் (ஊ)

(வார் -1)

ன்னக்காலனி (வார் -2)

ஷ்ணா ரம் கண் ைக (வார்

ல் ெத

- 2)

, 2.கன்னிைகப்ேபர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

260

260

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வடக் பக்கம்
கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
மஞ் சங் காரைன.

261

261

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல் , ேகாட்ைட ப்பம் .

1.மஞ் சங் காரைண (ஊ) ேகாட்டக்

262

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேமற் பக்கம்
கட் டம் வல பக்கம் ழக்
கவாசல் , ெநய் ேவ .

1.ெநய் ேவ

(ஊ) ெநய் ேவ

263

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ேமற் பக்கம்
கட் டம் இட பக்கம் ழக்
கவாசல் , ெநய் ேவ .

1.ெநய் ேவ

(ஊ) தைலயாரி ெத

264

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி, ழக்
கவாசல் ,
அன்னதானகாக்கவாக்கம் .

1.ெநய் ேவ
(வார் - 2)

(ஊ) அன்னதானா காக்கவாக்கம் , காலனி கட்

265

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வடக்
ெதற்
கவாசல் வடக்
கட் டம் , ரிவாக்கம் .

1.

262

263

264

265

ய
களின் பட் யல்

பக்கம்
பக்கம்

1.மஞ் சங் காரைண (ஊ) மஞ் சங் காரைண (வார் - 1) ,
2.மஞ் சங் காரைண (ஊ)
ரம் பாக்கம் (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரிவாக்கம் (ஊ)

ப்பம் (வார் -1 & 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் 1)

ரிவாக்கம்

யாதவ ெத

(வார்

ராமம் , ேவளாளர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 2)

வாய்

, ேமட்

த் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

266

267

268

269

270

271

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

3

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

266

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ழக் பக்கம் ேமற்
ரிவாக்கம் .

267

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , ளாம் பாக்கம் .

1. ளாம் பாக்கம் (ஊ) ெபரிய ளாம் பாக்கம் (வார் -1) , 2. ளாம் பாக்கம்
(ஊ) ளாம் பாக்கம் காலனி, ன்ன ளாம் பாக்கம் (வார் - 2) ,
3. ளாம் பாக்கம் (ஊ) ெபத்தநாயக்கன் ேபட்ைட (வார் - 2) ,
4. ளாம் பாக்கம் (ஊ) ளாம் பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

268

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம்
கட் டம் , அத்தங்
காவ

1.அத்தங்
காவ
ர் (ஊ) அத்தங்
காவ
ர் (வார் -1) , 2.அத்தங்
காவ
ர் (ஊ) பஜைனக் ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரிவாக்கம் (ஊ) தைலயாரி
, ெசங் காளம் மன் கண் ைக (வார் ய கட் டம்
2) , 2. ரிவாக்கம் (ஊ) ம ரா கண் ைக (வார் -3) , 3. ரிவாக்கம் (ஊ)
கவாசல் ,
காலனி (வார் -3)

ர்.

269

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ,
பாகல் ேம .

1.பாகல் ேம (ஊ) பாகல் ேம , 2.பாகல் ேம
மாம் பள் ளம் ) ள் ைளயார் ெத

270

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேமற் பக்கம்
கட் டம் (இட பக்கம் ) ழக்
கவாசல் , ன்னப்பாக்கம் .

1. ன்னப்பாக்கம் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத

ன்னப்பாக்கம் , ேமட்

271

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேமற்
பக்கம்
கட் டம் ,(வல பக்கம் ) ழக்
கவாசல் , ன்னப்பாக்கம் .

1. ன்னப்பாக்கம் (ஊ)

ன்னப்பாக்கம் (வார் -2)

(ஊ) (பாகல் ேம

த்ெத

,

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

272

272

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
பைழய கட் டம் ெதற்
கவாசல் , மாம் பள் ளம் .

1.மாம் பள் ளம் (ஊ) மாம் பள் ளம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

273

273

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக்
கவாசல் ேமற் பக்கம்
கட் டம் , காதர்ேவ .

1.மாம் பள் ளம் (ஊ) காதர்ேவ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

274

274

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம்
கட் டம் , தண் ேம .

1.அ
2.அ

275

275

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ேமற்
கவாசல்
ழக் பக்கம் கட் டம் ,
ெப
வாக்கம் .

1.ெப

276

276

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
கவாசல் ேமற் பக்கம்
கட் டம் ,
க்கண்டலம் .

1.

277

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ெதற் கட் டம் வடக்
1.
கவாசல் , அண்ணா
நகர்.
க்கண்டலம் .

277

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ழக்

ஞ்
ஞ்

வாக்கம் (ஊ) அ
வாக்கம் (ஊ) அ

வாக்கம் (ஊ) ெப

ஞ்
ஞ்

(வார்

- 2)

வாக்கம் -காலனி-தண்
வாக்கம் (வார் -1&2)

ேம

(வார் -1) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வாக்கம் (வார் -1 & 2)

க்கண்டலம் (ஊ) தைலயாரி ெத

,

க்கண்டலம் (ஊ) அண்ணாநகர் இ

ராமணர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -1)

ளர் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

278

278

1.
க்கண்டலம் (ஊ) ேமட் ெத , ேவலாளர் ெத , கல் ேம (வார் -2) ,
அர உயர்நிைலப்பள் ளி, வடக்
க்கண்டலம் (ஊ)
ள் ேதாப் காலனி(வார் -2) , 3.
க்கண்டலம்
கவாசல் ெதற் பக்கம் கட் டம் 2.
(ஊ) மணல் ேம காலனி (வார் -2)
,
க்கண்டலம் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

279

279

அர உயர்நிைலப்பள் ளி, ெதற்
பக்கம் கட் டம் வடக்
கவாசல் 1.
ந ப
,
க்கண்டலம் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

280

அர உயர்நிைலப்பள் ளி , ேமற்
பக்கம் கட் டம் வல பக்கம்
வடக்
கவாசல் ,
க்கண்டலம் .

281

ஊராட் ஒன் ய
1.
ெதாடக்கப்பள் ளி, (வடக்
2.
கவாசல் ெதற் பக்கம் கட் டம்
3.
, ேமட் பாைளயம் .

282

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ெதற் கட் டம்
1.
ழக் ந ெதற் வாசல் அைற
எண் -1, ச் அத் ப்ேப .

283

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ெதற் கட் டம் 1. ச் அத் ப்பட் (ஊ) ம ரா ேவப்பம் பட் (வார் -2 & 3) , 2. ச்
அத் ப்பட் (ஊ) ச் அத் ப்பட் கத எண் 150
ழக் ந ெதற் வாசல் அைற
தல் (வார் -1)
எண் -2, ச் அத் ப்ேப .

280

281

282

283

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

க்கண்டலம் (ஊ) மட

1.
க்கண்டலம் (ஊ) மட
(ஊ) மட ளாகம் காலணி

ளாகம் காலனி (வார் -3)

ளாகம்

ராமம் (வார் -2) , 2.

க்கண்டலம்

க்கண்டலம் (ஊ) ேமட் ப்பாைளயம் ராமம் (வார் -2) ,
க்கண்டலம் (ஊ) ேமட் ப்பாைளயம் காலனி (வார் -3) ,
க்கண்டலம் (ஊ) ேவட்ைடக்காரர் ப
-1&2 (வார் -3)

ச்

அத்

ப்பட்

(ஊ)

ச்

அத்

ப்பட்

(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

284

284

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
1.ெபன்னா
ழக் பக்கம் ேமற்
கவாசல்
2.ெபன்னா
, ெபன்னா ர்ேபட்ைட.

285

285

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, ேமற்
வடக்
கவாசல் ,
ெபன்னா ர்ேபட்ைட.

286

286

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி, 1.ெபான்னா ர்ேபட்ைட (ஊ) எடத்ெத (வார் -1) ,
வடக் பக்கம் ழக்
கவாசல் , 2.ெபான்னா ர்ேபட்ைட (ஊ) ஜான்ற ெத (வார் -2) ,
ெபன்னா ர்ேபட்ைட .
3.ெபன்னா ர்ேபட்ைட (ஊ) வாணியர் ெத (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

287

287

1.ெபன்னா ர்ேபட்ைட ஊராட் வள் வர் நகர் (வார் - 2) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
2.ெபன்ன ர்ேபட்ைட ஊராட் தைலயாரிெத (வார் -2) ,
ெதற் பக்கம் ழக்
கவாசல் ,
3.ெபன்ன ர்ேபட்ைட ஊராட் அக்ரஹாரம் ெத (வார் -3) ,
ெபன்னா ர்ேபட்ைட .
4.ெபன்ன ர்ேபட்ைட ஊராட்
ெகாசத் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

288

288

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
எஸ் எஸ் ஏ கட் டம் வடக்
கவாசல் , ராம ங் கா ரம் .

289

1.ெவலமகண் ைக (ஊ) ழக் ெத (வார் -1,2) , 2.ெவலமகண் ைக
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , (ஊ) ந த்ெத (வார் -1,2) , 3.ெவலமகண் ைக (ஊ)
லத்ெத (வார் வடக்
கவாசல் ,
2) , 4.ெவலமகண் ைக (ஊ) ேமல் ெத (வார் -1,2) , 5.ெவலமகண் ைக
ெவலமக்கண் ைக.
(ஊ) பள் ளத்ெத (வார் -1) , 6.ெவலமகண் ைக (ஊ)
ெசஞ் லட்
நகர்(வார் -2)

289

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

பக்கம்

ர்ேபட்ைட (ஊ) பஜார் ெத , பாைளயக்காரத் ெத
ர்ேபட்ைட (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத

1.ெபன்னா ர்ேபட்ைட (ஊ) ேமட்
ேமட் காலனி

காலனி , 2.ெபன்னா

,

ர்ேபட்ைட

1.இராம ங் க ரம் (ஊ) இராம ங் க ரம் ராமம் , 2.இராம ங் க ரம்
(ஊ) னிவாச ரம் , 3.ராம ங் க ரம் (ஊ) இராம ங் கா ரம் காலனி ,
4.நத் மங் கலம் (ஊ) ரசன்ன இராேமஸ்வரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ேமலக்கரம
ர் (ஊ) ேமலக்கரம
ர் ராமம் (வார் -1) ,
2.ேமலக்கரம
ர் (ஊ) கா ெரட் ேபட்ைட ராமம் (வார் -1) ,
3.ேமலக்கரம
ர் (ஊ) சாப் காலனி (வார் -1) , 4.ேமலக்கரம
ர் (ஊ)
சாப் காலனி (வார் -1) , 5.ேமலக்கரம
ர் (ஊ) கா
ெரட் ேபட்ைடகாலனி (வார் -2) , 6.ேமலக்கரம
ர் (ஊ) அ ச்ேசரி
ராமம் (வார் -2) , 7.ேமலக்கரம
ர் (ஊ) அ ச்ேசரி காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

290

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக்
கவாசல் ,
ேமலக்கரம
ர் .

291

291

ஊராட்
ழக்
.

292

292

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, வடக்
கவாசல் , ேபாந்தவாக்கம் .

1.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ)
யானவர் ெத (வார் -1) , 2.ேபாந்தவாக்கம்
(ஊ) கம் மாளர்ெத (வார் -1) , 3.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ)
த் ரியர் ெத
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

293

293

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் , ேபாந்தவாக்கம் .

1.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ) ராமணர் ெத (வார் -2) , 2.ேபாந்தவாக்கம்
(ஊ) ெசட் த் ெத (வார் -2) , 3.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ) ளக்கைர ெத
(வார் -2) , 4.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ) ைகக்ேகாளர்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

294

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , ேபாந்தவாக்கம் .

1.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ)
வள்
ர் ஊத் ேகாட்ைட ெம ன் ேரா
(வார் - 3) , 2.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ) தர்கா ேம (வார் - 3) ,
3.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ)
யகாலனி (வார்
- 3) , 4.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ)
பைழயகாலனி (வார் -3) , 5.ேபாந்தவாக்கம் (ஊ) தாழம் பாக்கம் காலனி
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

295

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் , அனந்ேதரி.

1.அனந்ேதரி (ஊ) பைழய அனந்ேதரி (வார் -1) , 2.அனந்ேதரி (ஊ)
சாணார்ெத (வார் -1&2) , 3.அனந்ேதரி (ஊ) இ ளர்ெத (வார் -1&2) ,
4.அனந்ேதரி (ஊ) ெத ங் காலனி (வார் -1&2) , 5.அனந்ேதரி (ஊ)
த ழர் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

290

294

295

1.நத் மங் கலம் (ஊ) நந் மங் கலம் காலனி (வார் -1 & 2) ,
ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
2.நத் மங் கலம் (ஊ) நத் மங் கலம் ராமம் (வார் -1) , 3.நத் மங் கலம்
கவாசல் , நந் மங் கலம்
(ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) , 4.நத் மங் கலம் (ஊ)
ச்ேசரி
ராமம் (வார் -2 & 3) , 5.நத் மங் கலம் (ஊ)
ச்ேசரிகாலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ேபரிட் வாக்கம் (ஊ) ேபரிட் வாக்கம் (வார் -1) , 2.ேபரிட் வாக்கம்
(ஊ) ெபரிட் வாக்கம் காலனி (வார் -1) , 3.ேபரிட் வாக்கம் (ஊ)
உப்பரப்பாைளயம் (வார் -2) , 4.ேபரிட் வாக்கம் (ஊ) வட ல் ைல
(வார் -2)

296

296

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற்
கவாசல் ,
ேபரிட் வாக்கம் .

297

297

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
1.மாம் பாக்கம் (ஊ) மாம் பாக்கம் (வார் -1) , 2.மாம் பாக்கம் (ஊ)
வடக் கட் டம் ெதற்
அக்ரஹாரம் (வார் -2) , 3.மாம் பாக்கம் (ஊ) கண் ைக (வார் -2)
கவாசல் , மாம் பாக்கம் .

298

298

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற் கட் டம் ழக்
கவாசல் , மாம் பாக்கம் .

1.மாம் பாக்கம் (ஊ) அம் மன் ேகா ல்
(வார் -3) , 2.மாம் பாக்கம் (ஊ)
பஜைனக் ேகா ல்
(வார் -3) , 3.மாம் பாக்கம் (ஊ) .எஸ்.ஐ.
ஆலய
(வார் -3) , 4.மாம் பாக்கம் (ஊ) டாக்டர். அம் ேபத்கார் நகர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

299

299

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ெப ஞ் ேசரி .

1.ெப ஞ் ேசரி (ஊ) ெப ஞ் ேசரி ராமம் (வார் -1 & 2) , 2.ெப ஞ் ேசரி
(ஊ) ெப ஞ் ேசரி காலனி (வார் -2) , 3.ெப ஞ் ேசரி (ஊ) ேவட்ைடக்கார
காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

300

300

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ழக்
கவாசல் ,
ெவங் கடா ரம் .

1.ெப ஞ் ேசரி (ஊ) ெவங் கட ரம் ராமம் (வார் -2) , 2.ெப ஞ் ேசரி (ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -2) , 3.ெப ஞ் ேசரி (ஊ) ெவங் கடா ரம் காலனி
வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

301

301

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ய கட் டம் வடக்
கவாசல் , 1.கச்
கச் ர்.

302

302

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
பைழய கட் டம் வடக்
கவாசல் , கச் ர்.

ர் (ஊ) கச்

1.கச் ர் (ஊ) கச்
(வார் -1 & 2)

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராமம் (வார் -1)

ர் காலனி (வார் -1) , 2.கச்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ) ேமட்

க்

ராமம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

303

304

305

306

307

303

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

3

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
1.கச் ர் (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -2) , 2.கச் ர் (ஊ) இந் ரா நகர்
ய கட் டம் வடக்
கவாசல் ,
காலனி (வார் -2) , 3.கச் ர் (ஊ)
ராம ப்பம் காலனி (வார் -2)
கச் ர்.
1. னிப்பாைளயம் (ஊ) ேமட் த்ெத
(வார் -1) , 2. னிப்பாைளயம்
(ஊ) வடவாண்ைட ெரட் த்ெத
(வார் -1) , 3. னிப்பாைளயம் (ஊ)
ழண்ைட ெரட் த்ெத
(வார் -1) , 4. னிப்பாைளயம் (ஊ)
ெதன்னண்ைட ராஜா ெத
(வார் -1) , 5. னிப்பாைளயம் (ஊ)
க ணீகர் ெத
(வார் -1) , 6. னிப்பாைளயம் (ஊ) வடவாண்ைட
ராஜாெத
(வார் -1) , 7. னிப்பாைளயம் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத
(வார் -1) , 8. னிப்பாைளயம் (ஊ) ஆச்சாரி ெத
(வார் -1) ,
9. னிப்பாைளயம் (ஊ)
னிப்பாைளயம் ேம
(வார் -1)

304

அர உயர்நிைலப்பள் ளி, ேமற்
பக்கம் வடக்
கவாசல் ,
னிப்பாைளயம் .

305

1. னிப்பாைளயம்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி, 2. னிப்பாைளயம்
(வார்
ேமற் பக்கம் வடக்
கவாசல் , (ஊ)
5. னிப்பாைளயம்
னிப்பாைளயம் .
(ஊ)
ஷ்ணா

306

1. ம் ம பால
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ய கட் டம் (ஊ) ந த்ெத
வடக்
கவாசல் 2வ கட் டம் , (வார் -1) , 4.
ம் ம பால ரம் .
5. ம் ம பால

307

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ய கட் டம்
வடக்
கவாசல் 2வ கட் டம் ,
ம் ம பால ரம் .

(ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -1) ,
(ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3. னிப்பாைளயம்
-1) , 4. னிப்பாைளயம் (ஊ) ேகாட்டரஸ் (வார் -1) ,
(ஊ) ேகாட்ட ளம் (வார் -1) , 6. னிப்பாைளயம்
ரம் (வார் -2)

ரம் (ஊ) ழண்ைட
(வார் -1&2) , 2. ம் ம பால ரம்
(வார் -1&2) , 3. ம் ம பால ரம் (ஊ) ேகா ல் ெத
ம் ம பால ரம் (ஊ) ேமலாண்ைடெத (வார் -1) ,
ரம் (ஊ) ேமா யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1)

1. ம் ம பால ரம் (ஊ) அ
(ஊ) T.B. ரம் (வார் -2)

ந்த

காலனி (வார் -2) , 2.

ம் ம

பால ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

308

309

308

309

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,ெதற் கட் டம்
ழக்
கவாசல்
ய கட் டம்
, ம் ம பால ரம் .

ம் ம பால
யம் (வார்
(வார் -3) , 4.
5. ம் ம பால

ரம் (ஊ) ரராகவ ரம் (வார் -3) , 2. ம் ம பால ரம் (ஊ)
-3) , 3. ம் ம பால ரம் (ஊ)
ங் கம நா
பள் ளி
ம் ம பால ரம் (ஊ) கல் காேலாைட (வார் -3) ,
ரம் (ஊ) ஓட்ேடரி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட .

1.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ழக் ெரட் ெத (வார் -1 & 2) ,
2.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) கர்ணம் ெத (வார் -1) ,
3.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ேமற் ெரட் ெத (வார் -1) ,
4.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ெமண்ட் சாைல ெரட் ெத (வார் -1) ,
5.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) தைலயாரி ெத (வார் -1) ,
6.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -1) ,
7.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) நா
ேமல் ெத (வார் -1) ,
8.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) நா
ந த்ெத (வார் -1) ,
9.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) நா
ழ் ெத (வார் -1) ,
10.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட காலனி ெதற்
ெத (வார் -2) , 11.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட
காலனி பாரி ெத (வார் -2) , 12.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட காலனி ந த்ெத (வார் -2) ,
13.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட காலனி சர்ச்
ெத (வார் -2) , 14.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட
காலனி மாரியம் மன் ெத (வார் -2) , 15.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட காலனி
வள்
ர் தார் சாைல ,
16.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
னிபாைளயம் ம ரா காமராசர்
காலனி (வார் -2) , 17.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ெகாப் ரி கண் ைக
(வார் -2) , 18.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) எஸ்ேடட் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

310

311

312

313

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

310

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற்
கட் டம்
ழக்
கவாசல் அைற எண் -1,
கம் மாவார்பாைளயம் .

1.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ழ் கம் மவார்பாைளயம் (வார் -2) ,
2.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ேமட் கம் மாவார் பாைளயம் (வார் -3) ,
3.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
4.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) தார் சாைல (வார் -2 & 3) ,
5.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ேமட் கம் மாவார் காலனி (வார் -2) ,
6.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ) ழ் கம் மாவார்பாைளயம் காலனி (வார் 2) , 7.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
னிபாைளயம் ம ரா
ராஜாபாைளயம் அ ந்த காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

311

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற்
கட் டம்
ழக்
கவாசல் அைற எண் -2,
கம் மாவார்பாைளயம் .

1.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
னிபாைளயம் ம ரா
ெகாள் ளபாைளயம் (வார் -3 & 4) , 2.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
னிபாைளயம் ம ரா ராஜாபாைளயம் ேமல் இ ளர்காலனி ,
3.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
னிபாைளயம் ம ரா ராஜாபாைளயம்
ழ் இ ளர்காலனி , 4.ெவள் ளாத் க்ேகாட்ைட (ஊ)
னிபாைளயம்
ம ரா ராஜாபாைளயம் ராமம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

312

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
பைழய கட் டம்
ழக்
கட் டம் ேமற்
கவாசல் ,
ெநல் வாய் .

1.ெநல் வாய் (ஊ) ெரட் ெத (வார் -1) , 2.ெநல் வாய் (ஊ) ெநல் வாய்
காலனி ளக்கைரத் ெத (வார் -1) , 3.ெநல் வாய் (ஊ ேவம்
யம் மன்
ேகா ல் ெத வடவண்ைட ெத (வார் -1) , 4.ெநல் வாய் (ஊ)
ேவம்
யம் மன் ேகா ல் ெத ெதன்னண்ைட ெத , 5.ெநல் வாய் (ஊ)
பண் தர் ெத (வார் -1) , 6.ெநல் வாய் (ஊ) ேவம்
யம் மன் ேகா ல்
ழ் ெத (வார் -1) , 7.ெநல் வாய் (ஊ) இ ளர் காலணி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

313

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
பைழய கட் டம் வடக்
கவாசல் , ெநல் வாய் .

1.ெநல் வாய் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ழ் ெத (வார் -2) , 2.ெநல் வாய் (ஊ)
நா
ெத (வார் -2) , 3.ெநல் வாய் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ேமல் ெத
(வார் -2) , 4.ெநல் வாய் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெதன்னண்ைட ெத
(வார் -2) , 5.ெநல் வாய் (ஊ) ெநல் வாய் காலனி , 6.ெநல் வாய் (ஊ)
ய
காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

314

314

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
பைழய கட் டம் ழக்
கவாசல் , ஞ் சரம் .

1.ெநல் வாய் (ஊ) ஞ் சரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ெநல் வாய்
(ஊ) ஞ் சரம் ேமட் த்ெத (வார் -2) , 3.ெநல் வாய் (ஊ) ஞ் சரம்
காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

315

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ய கட் டம் ழக்
கவாசல்
, அம் மம் பாக்கம் .

1.அம் மம் பாக்கம் (ஊ) ழ் ெத அம் மம் பாக்கம் (வார் -1) ,
2.அம் மம் பாக்கம் (ஊ) ேமல் ெத அம் மம் பாக்கம் (வார் -1) ,
3.அம் மம் பாக்கம் (ஊ) அம் மம் பாக்கம் காலனி (வார் -2) ,
4.அம் மம் பாக்கம் (ஊ) ெசல் லமகண் ைக (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

316

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெதற் பக்கம் கட் டம் வடக்
கவாசல் , அம் மம் பாக்கம் .

1.இராமநாத ரம் (ஊ) த்தஞ் ேசரி ராமம் (வார் -4) , 2.இராமநாத ரம்
(ஊ) த்தஞ் ேசரி பஜார் (வார் -4) , 3.இராமநாத ரம் (ஊ) இராமநாத ரம்
ராமம் (வார் -1) , 4.இராமநாத ரம் (ஊ) இராமநாத ரம் காலனி
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ய கட் டம் ெதற்
கவாசல் ,
30.ஆலப்பாக்கம் .

1.கலைவ (ஊ) ெசட் ெத (வார் -1) , 2.கலைவ (ஊ) கம் மார் ெத
(வார் -1) , 3.கலைவ (ஊ)
ஷ்ணா ரம் (வார் -1) , 4.கலைவ (ஊ)
கலைவ காலனி (வார் -1) , 5.கலைவ (ஊ) ஆலப்பாக்கம் ராமம் (வார் 1) , 6.கலைவ (ஊ) ஆலப்பாக்கம் காலனி (வார் -2) , 7.கலைவ (ஊ)
அ லவாக்கம் ராமம் (வார் -2) , 8.கலைவ (ஊ) எடம் ேப
ராமம்
(வார் -2) , 9.கலைவ (ஊ) எடம் ேப காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட்
ேமற்

1.ேவளகா ரம் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ேவளகா ரம்
(ஊ) ேவளகா ரம் ேரா ெத (வார் -1) , 3.ேவளகா ரம் (ஊ)
பள் ளகாலனி / பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ேவளகா ரம் (ஊ)
பள் ளக்காலனி (வார் - 2) , 5.ேவளகா ரம் (ஊ) பள் ள காலனி (வார் - 2)
, 6.ேவளகா ரம் (ஊ) ேமட் காலனி (வார் - 2) , 7.ேவளகா ரம் (ஊ)
இந் ரா (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

315

316

317

318

317

318

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
கவாசல் , ேவளகா ரம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

319

320

321

322

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.மாமண் ர் (ஊ) சைடயப்ப ெரட் கண் ைக காந் ெத ,
2.மாமண் ர் (ஊ) ெகாட்டவாக்கம் (வார் -1) , 3.மாமண் ர் (ஊ) பகத் ங்
ெத (வார் -1) , 4.மாமண் ர் (ஊ) காமராஜ் ெத (வார் -2) ,
5.மாமண் ர் (ஊ) ேந ெத (வார் -2) , 6.மாமண் ர் (ஊ) நாவல் ப்பம்
ராமம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.மாமண் ர் (ஊ)
நாவல் ப்பம் காலனி ேநத்த ெத (வார் -2) , 8.மாமண் ர் (ஊ)
நாவல் ப்பம் பைழயகாலனி(வார் -2) , 9.மாமண் ர் (ஊ) மாமண் ர்
இ ளர் கலானி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

319

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ெதற்
, மாமண் ர்.

320

அங் கன்வா ைமய
கட் டம் , ழக் பக்கம் கட் டம்
ேமற்
கவாசல் ,
ேதவந்தவாக்கம் .

1.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) ேகாவலன்
(வார் -1) , 2.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ)
ெதன்னன்ைடவாைட (வார் -1) , 3.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ)
ேமல் ம ராகண் ைக (வார் -2) , 4.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) கண் ைக
காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

321

ஊராட்
ெதற்

1.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) ெசட்
(வார் -2) , 2.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ)
ேமலாண்ைட ெத (வார் -2) , 3.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) ழண்ைட ெத
(வார் -2) , 4.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) காலனி ைமலாப் ர் (வார் - 3&2) ,
5.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) ெதண்ணன்ைட வாைட (வார் -3) ,
6.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) வடவாண்ைட வாைட (வார் -3) ,
7.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) காலனி ெச கம் பாக்கம் (வார் -3) ,
8.ேதவந்தவாக்கம் (ஊ) பார நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

322

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக் பக்கம்
வடக்
கவாசல் அைற எண் -1,
நம் பாக்கம் .

1.நம் பாக்கம் & அரியத் ர் (ஊ) கம் மவார் ெத (வார் -1) , 2.நம் பாக்கம்
& அரியத் ர் (ஊ) தட்டார்ெத (வார் -1) , 3.நம் பாக்கம் & அரியத் ர்
(ஊ) கம் மாளர்ெத (வார் -1) , 4.நம் பாக்கம் & அரியத் ர் (ஊ)
ந த்ெத (வார் -1) , 5.நம் பாக்கம் & அரியத் ர் (ஊ) கவைரத்ெத
(வார் -2) , 6.நம் பாக்கம் & அரியத் ர் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கவாசல்

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
கவாசல் , ைமலாப் ர்.

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

323

324

323

324

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக் பக்கம்
வடக்
கவாசல் அைற எண் -2,
நம் பாக்கம் .

1.நம் பாக்கம் & அரியத் ர் (ஊ)
ஸ் ம் ெத (வார் -2) , 2.நம் பாக்கம் &
அரியத் ர் (ஊ) கக்கன்
ெத (வார் -2) , 3.நம் பாக்கம் & அரியத் ர்
(ஊ) பஜைனக் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.நம் பாக்கம் & அரியத் ர் (ஊ)
அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.நம் பாக்கம் & அரியத் ர் (ஊ)
ெரட் ெத (ெவங் கம் ரம் கண் ைக) (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, வடக்
கவாசல் ெதற் கட் டம் ,
நம் பாக்கம் .

1.அரியத் ர் (ஊ) கம் ம நா
ெத (வார் -1) , 2.அரியத் ர் (ஊ)
அரியத் ர் பஜைனக் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.அரியத் ர் (ஊ)
வடவண்ைட ெத (வார் -1) , 4.அரியத் ர் (ஊ) அரியப்பாக்கம்
தர்மராஜாேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.அரியத் ர் (ஊ) அரியப்பாக்கம்
காலனி (வார் -2) , 6.அரியத் ர் (ஊ) அரியப்பாக்கம்
யகாலனி
தல் ெத (வார் -2) , 7.அரியத் ர் (ஊ) அரியப்பாக்கம்
யகாலனி 2வ ெத (வார் -2) , 8.அரியத் ர் (ஊ) நயப்பாக்கம் (வார் -2) ,
9.அரியத் ர் (ஊ) நயப்பாக்கம் காலனி (வார் -2) , 10.அரியத் ர் (ஊ)
ெகாஞ் ேசரிபாைளயம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
11.அரியத் ர் (ஊ) ெகாஞ் ேசரி பாைளயம் ெபான்னியம் மாள்
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

325

326

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
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ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ழக்
கவாசல் , ஆட்டரம் பாக்கம் .

1.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) பள் ளத்ெத (வார் -1) , 2.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ)
பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ேமட் த்ெத
(வார் -1) , 4.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 5.ஆட்ரம் பாக்கம்
(ஊ) 2-வ
க் த்ெத (வார் -1) , 6.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ)
கள் ளக் ட்ைடத்ெத (வார் -1) , 7.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ளக்கைர ெத
(வார் -1) , 8.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) 1-வ
க் த்ெத (வார் -2) ,
9.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ெசஞ் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
10.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) வடக் த்ெத (வார் -2) , 11.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ)
ளத்ெத (வார் -2)ேகா ந்தராஜ ப்பம் , 12.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ)
ழக் த்ெத (வார் -2) , 13.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 14.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ)
வடக் ெத (வார் -2) , 15.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ேமற் த்ெத (வார் -2) ,
16.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ஆட்ரம் பாக்கம் ேரா (வார் -2) ,
17.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ேமற் ெத 2வ ெத (வார் -2) ,
18.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) மாத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
19.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ) ஆட்ரம் பாக்கம் ேரா 2வ ெத (வார் -2) ,
20.ஆட்ரம் பாக்கம் (ஊ)
வள்
ர்(ஊத் க்ேகாட்ைடெம ன்ேரா (வார் -2)

326

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம்
ழக்
கவாசல் ,
ஒதப்ைப.

1.ஒதப்ைப & ேசாமேதவன்பட் (ஊ) ேமட் ெத (வார் -1) , 2.ஒதப்ைப
& ேசாமேதவன்பட் (ஊ) ந த் ெத (வார் -2) , 3.ஒதப்ைப &
ேசாமேதவன்பட் (ஊ) சன்ன ெத (வார் -2) , 4.ஒதப்ைப &
ேசாமேதவன்பட் (ஊ) பள் ளத் ெத (வார் -2) , 5.ஒதப்ைப
&ேசாமேதவன்பட் (ஊ) ஒத்தவாைடெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

ப்

1
ண்

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

327

328

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
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ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம் ) ேமற்
கவாசல் ,
ஒதப்ைப.

1.ஒதப்ைப &ேசாமேதவன்பட் (ஊ) பள் ளக்காலனி (வார் -1) ,
2.ஒதப்ைப &ேசாமேதவன்பட் (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -1) ,
3.ஒதப்ைப &ேசாமேதவன்பட் (ஊ) ஒதப்ைப இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
4.ஒதப்ைப &ேசாமேதவன்பட் (ஊ) ெகாரக்கன் தண்டலம் ராமம்
(வார் -2) , 5.ஒதப்ைப &ேசாமேதவன்பட் (ஊ) ெகாரக்கண்தண்டலம்
காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

328

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் பக்கம் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ெமய் ர்.

1.ெமய் ர் (ஊ) மன்ன ெத (வார் -1) , 2.ெமய் ர் ஊராட்
ெரட் ெத (வார் -1) , 3.ெமய் ர் ஊராட் பண்டாரெத (வார் -1) ,
4.ெமய் ர் ஊராட் ெவம் ேப
ராமம் (வார் -4) , 5.ெமய் ர் ஊராட்
ெவம் ேப காலனி(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

329

329

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
வடக் பக்கம் கட் டம் ெதற்
கவாசல் , ெமய் ர்.

1.ெமய் ர் ஊராட் ேவட்ைடகாரெத (வார் -2) , 2.ெமய் ர் ஊராட்
ம
ெத (வார் -2) , 3.ெமய் ர் ஊராட்
ளத் ெத (வார் 2) ,
4.ெமய் ர் ஊராட் நாய் கன் ளம் இ ளர்காலனி(வார் -4) , 5.ெமய் ர்
ஊராட்
ரம் ராமம் (வார் -4) , 6.ெமய் ர் ஊராட்
ேமட் க்காலனி(வார் -3) , 7.ெமய் ர் ஊராட்
யகாலனி(வார் -3) ,
8.ெமய் ர் ஊராட் இ ளர் காலனி(வார் -3)

330

330

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் ெதற் கட் டம்
வடக்
கவாசல் , ெமய் ர் .

1.ெமய் ர் ஊராட் பள் ளக்காலனி(வார் -3) , 2.ெமய்
ராஜாபாைளயம் ராமம் (வார் -4)

ர் ஊராட்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

1

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1. ங் ளம் (ஊ)
(ேமற் பக்கம் ெதற்
க வாசல் ),
ன்னமாங் ேகா
ெபா யாரங் ளம் - 601201.

2

1. ங் ளம் (ஊ) ெபா யாரங் ளம் , ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2. ங் ளம் (ஊ) ங் ளம் காலனி (வார் -2) , 3. ங் ளம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமட் க் ப்பம் காலனி (வார் -3) , 4. ங் ளம் (ஊ) ஈஞ் ர் ேம (வார் க வாசல்
( ழக் பக்கம் ெதற்
3) , 5. ங் ளம் (ஊ) காட் க் ளம் (வார் -3) , 6. ங் ளம் (ஊ)
), ெபா யாரங் ளம் - 601201.
கண்கானி ேம காலனி (வார் -3) , 7. ங் ளம் (ஊ) கண்கானி ேம
ராமம் (வார் -3) , 8. ங் ளம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2)

3

3

ஏ என் எம் ந நிைலப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ெதற்
கவாசல் ), பள் ளிப்பாைளயம் 601 201.

4

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.கள்
ர் (ஊ) கள்
ர் ராமம் (வார் 2) , 2.கள்
(ெதற் பக்கம் ) கள்
ர், கள்
ர் ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -2) , 3.கள்
ர் (ஊ)
601 201.

5

அர உயர்நிைல பள் ளி
( ழக் ப்பக்கம் ேமற்
க
வாசல் ) ெபரியமாங் ேகா 601201, ெபரியமாங் ேகா - 601
201.

2

5

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ன்னமாங் ேகா
ப்பம் (வார் -1) , 2.
ராமம் (வார் -2)

ங்

ளம் (ஊ)

1.ேச யம் ேப (ஊ) ேச யம் ேப (வார் -1) , 2.ேச யம் ேப (ஊ)
ராைமய் யன் பாைளயம் (வார் -1) , 3.ேச யம் ேப (ஊ)
ேமட் ப்பாைளயம் (வார் -1) , 4.ேச யம் ேப (ஊ) பள் ளிபாைளயம்
பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 5.ேச யம் ேப (ஊ) பள் ளிபாைளயம்
அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -2)
ர் (ஊ) கள்
ர்
ப்பம் (வார் -1)

1.கள்
ர் (ஊ) ரபாக்கம் ராமம் (வார் -3) , 2.கள்
ர் (ஊ)
ரப்பாக்கம் காலனி (வார் -3) , 3.கள்
ர் (ஊ) மாங் ேகா
ராமம்
(வார் -3) , 4.கள்
ர் (ஊ) மாங் ேகா
ப்பம் (வார் -3) , 5.கள்
ர் (ஊ)
மாங் ேகா காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

6

7

8

9

10

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

6

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் )
ெபரியெவப்பத் ர்
(ேமற் பக்கம் ெதற்
க வாசல் )
, ெபரியெவப்பத் ர் - 601 205.

1.
ளப்பாக்கம் (ஊ) ெபரிய ெவப்பாத் ர் ஆ
ரா டர் காலனி
வார் 4 , 2.
ளப்பாக்கம் (ஊ) ெபரிய ெவப்பாத் ர் (வார் - 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - ெதற்
கவாசல் வ் டக்
பக்கம் ,
அண்ணாமைலச்ேசரி - 601 205.

1.
ளப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாமைலச் ேசரி ஆ
ரா டர்காலனி
வார் 2 3 , 2.
ளப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாமைலச்ேசரிவார் 2 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கபள் ளி
(ெதற்
கவாசல் வடக் பக்கம் )
1.
அண்ணாமைலச்ேசரி-601205,
அண்ணாமைலச்ேசரி - 601 205.

9

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கபள் ளி
ளப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாமைல ேசரி
(ெதற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ) 1.
803 வைர வார் 3
அண்ணாமைலச்ேசரி-601205,
அண்ணாமைலச்ேசரி -601204.

10

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ), ெதாட் ேம
-601204, ெதாட் ேம
- 601 205.

ளப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாமைல ேசரி

ப்பம் வார்

ப்பம் கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

எண் 186

தல்

1.
ளபாக்கம் (ஊ)
ளபாக்கம் (வார் -1) , 2.
ளபாக்கம் (ஊ)
ெதாட் ேம (வார் -1) , 3.
ளபாக்கம் (ஊ)
ச்ேசரிேம (வார் -1) ,
4.
ளபாக்கம் (ஊ)
ச்ேசரிேம காலனி (வார் -1) , 5.
ளபாக்கம்
(ஊ) அ ரிவாக்கம் ேமல் ப்பம் (வார் -1) , 6.அ ரிவாக்கம்
அ ரிவாக்கம் ராமம் , 7.அ ரிவாக்கம் அ ரிவாக்கம் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

11

12

13

14

15

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

11

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ),
ச்ேசரிேம - 601205,
ச்ேசரிேம
- 601 201.

1.
ளபாக்கம் (ஊ) அ ரிவாக்கம் ராமம் (வார் -1) , 2.
ளபாக்கம்
(ஊ) அ ரிவாக்கம் காலனி (வார் -1) , 3.
ச்ேசரிேம
வார் - 1
ச்ேசரிேம
, 4.
ச்ேசரிேம வார் - 1
ச்ேசரிேம காலணி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

12

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் பாகம் ெதற்
க வாசல்
ழக் பக்கம் ), ேதவம் பட் 601201, ேதவம் பட்
- 601 201.

1.அகரம் (ஊ) ள ேரா
ராமம் (வார் - 1) , 2.அகரம் (ஊ) உப்
ெநல் வாயல் காலனி (வார் - 1) , 3.அகரம் (ஊ) உப் ெநல் வாயல்
ராமம் (வார்
-1) , 4.அகரம் (ஊ)
ெநல் வாய்
ராமம் (வார் - 1) ,
5.அகரம் (ஊ) அகரம் காலனி (வார் - 1) , 6.அகரம் (ஊ) அகரம் ராமம்
(வார்
-1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

13

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் பாகம் ெதற்
க வாசல்
ழக் பக்கம் ), ேதவம் பட் 601201, ேதவம் பட் - 601 201.

1.அகரம் (ஊ) ேதவம் பட் ெத ங் காலனி (வார் - 2) , 2.அகரம் (ஊ)
ேதவம் பட் அரங் கம் காலனி (வார் - 2) , 3.அகரம் (ஊ) ேதவம் பட்
ேம
(வார் -2) , 4.அகரம் (ஊ) ேதவம் பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

14

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ), ேசகண்யம் 601201, ேசகண்யம் -601 201.

1.ேசகண்யம் (ஊ) ேசகண்யம் ேமட் க் ப்பம் வார் 5 6 , 2.ேசகண்யம்
(ஊ) ேசகண்யம் ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -4) , 3.ேசகண்யம் (ஊ)
பட் பள் ளி (வார் -3) , 4.ேசகண்யம் (ஊ) உ ப்ேப
ெவள் ைளபாைளயம் (வார் -2) , 5.ேசகண்யம் (ஊ) உ ப்ேப
ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1) , 6.ேசகண்யம் (ஊ) உ ப்ேப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

15

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெபரியக ம் ர் -601201,
ெபரியக ம் ர் - 601 205.

1.ெபரியக ம் ர் (ஊ) ெபரிய க ம் ர் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1)
, 2.ெபரியக ம் ர் (ஊ) ெபரிய க ம் ர் ராமம் (வார் -2) ,
3.ெபரியக ம் ர் (ஊ) மரஞ் ேசரி ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) ,
4.ெபரியக ம் ர் (ஊ) மரஞ் ேசரி ராமம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.பனப்பாக்கம் (ஊ) பனப்பாக்கம் ேமட் க்காலனி (வார் -2) ,
2.பனப்பாக்கம் (ஊ) பனப்பாக்கம் (வார் - 3 & 4)) , 3.பனப்பாக்கம் (ஊ)
பனப்பாக்கம் பள் ளக்காலனி (வார் -1) , 4.பனப்பாக்கம் (ஊ)
இ ப்பாக்கம் (வார் - 5) , 5.பனப்பாக்கம் (ஊ) இ ப்பாக்கம் காலணி
(வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

16

16

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் )
பனப்பாக்கம் - 601205,
பனப்பாக்கம் -601 205.

17

17

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேகா ர் -601205, ேகா ர் -601
205.

1.ேகா
ர் (ஊ) ேகா
ர் காலனி (வார் - 2) , 2.ேகா
ர் (ஊ) ேகா
ர்
ராமம் (வார் -3) , 3.ேகா
ர் (ஊ) ேகா ர் ஏரி காலனி (வார் - 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

18

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ழக்
க
வாசல் ெதற் பக்கம் ), ேகா ர் 601205, ேகா ர் - 601 205.

1.ேகா
ர் (ஊ) வா (வார் -4) , 2.ேகா
ர் (ஊ) ஆண்டார் ேதாப்
(வார் -4) , 3.ேகா
ர் ேகா
ர் ராமம் (வார் - 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

19

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ழக்
க
வாசல் )
ப்பாைளவனம் 601205,
ப்பாைளவனம் - 601
205.

1.
ப்பாைலவனம் (ஊ) ஒன்பாக்கம் (வார் -1) , 2.
ப்பாைலவனம்
(ஊ)
ப்பாைலவனம் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1) ,
3.
ப்பாைலவனம் (ஊ) சாைல ெத (வார் -2) , 4.
ப்பாைலவனம்
(ஊ) சன்ன ெத (வார் -2) , 5.
ப்பாைலவனம் (ஊ) வன்னியர் ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

20

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
க
வாசல் )
ப்பாைளவனம் 601205,
ப்பாைளவனம் - 601
205.

1.
2.
3.
4.
5.

18

19

20

ப்பாைலவனம்
ப்பாைலவனம்
ப்பாைலவனம்
ப்பாைலவனம்
ப்பாைலவனம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

காஞ் வாயல் ராமம் (வார் -1) ,
காஞ் வாயல் காலனி (வார் -1) ,
காஞ் வாயல் ேம (வார் -1) ,
ஆைலயம் மன் நகர் (வார் -1) ,
ெசஞ் அம் மன் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

21

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ), ரளயம் பாக்கம்
- 601205, ரளயம் பாக்கம் 601205.

22

22

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
பாக்கம் - 601205, பாக்கம் - 601
205.

23

23

ஆர்
எம் பள் ளி (ெதற்
க
வாசல் ), ேகாட்ைட ப்பம் 1.ேகாட்ைட
601205, ேகாட்ைட ப்பம் - 601 205.

ப்பம் (ஊ) ேகாட்ைட

24

24

ஆர்
எம் பள் ளி (ெதற்
க
1.ேகாட்ைட
வாசல் ), ேகாட்ைட ப்பம் 2.ேகாட்ைட
601205, ேகாட்ைட ப்பம் - 601 205.

ப்பம் (ஊ) டாக்டர்.அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -2) ,
ப்பம் (ஊ) ஆண்
ப்பம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

25

25

ெச ன்ட் ேஜாசப் உயர்நிைலப்
பள் ளி, ேகாட்ைட ப்பம் - 601205,
ேகாட்ைட ப்பம் - 601 205.

1.ேகாட்ைட

ப்பம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

26

ெச ன்ட் ேஜாசப் ந நிைலப்
பள் ளி (ெதற் வாசல் ழக்
பக்கம் பைழய கட் டம் ),
ேகாட்ைட ப்பம் - 601205,
ேகாட்ைட ப்பம் - 601 205.

1.ேகாட்ைட

ப்பம் (ஊ) ந

21

26

1.

ரளயம் பாக்கம் (ஊ) கம் மாளமடம் (வார் -1) , 2. ரளயம் பாக்கம் (ஊ)
ரளயம் பாக்கம் (வார் -2) , 3. ரளயம் பாக்கம் (ஊ) ேபாலாச் யம் மன்
ளம் (வார் -3)

1.அ ரிவாக்கம் (ஊ) ழ் ப்பம் (வார் -2) , 2.அ ரிவாக்கம் (ஊ)
கணவன்
ைற (வார் -2) , 3.அ ரிவாக்கம் (ஊ) பாக்கம் (வார் -3)

ஸ்

வ

ப்பம் (வார் -1)

ப்பம் (வார் -1)

ர் மாதா

ப்பம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

ழ் வ

3

4
ப்பம் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத
ப்பம் (ஊ) ெசஞ்
ரம் மன் இ
ப்பம் (ஊ) ேதாணிேர (வார்

(வார் - 4) ,
ளர் காலனி வார் 4 ,
- 7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம் (ஊ) ஜ

- 8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

27

27

28

28

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ஜ லாபாத் - 601205,
ஜ லாபாத் - 601 205.

1.ேகாட்ைட

29

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ,
னங் ப்பம் - 601205,
னங் ப்பம் - 601 205.

1.ைலட்அ

ஸ்

ப்பம் (ஊ)

30

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,ெசம் ப பள் ளிக்
ப்பம் - 601205,
ெசம் ப பள் ளிக் ப்பம் - 601 205.

1.ைலட்அ
2.ைலட்அ

ஸ்
ஸ்

ப்பம் (ஊ) ெசம் பா
ப்பம் (ஊ) ெசம் பா

31

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் )
அரங் கன் ப்பம் - 601205,
அரங் கன் ப்பம் - 601 205.

1.ைலட் அ

ஸ்

ப்பம் (ஊ) அரங் கம்

32

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் )
அரங் கன் ப்பம் - 601205,
அரங் கன் ப்பம் - 601 205.

1.ைலட்ஹ

ஸ்

30

31

32

ம் பரப்

1.ேகாட்ைட
2.ேகாட்ைட
3.ேகாட்ைட

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ஜ லாபாத் - 601205,
ஜ லாபாத் - 601 205.

29

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

லாபாத் (வார்

னங்

ப்பம் அரங் கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம் (வார் -1)

ப்பள் ளி
ப்பள் ளி

ப்பம் (வார் -2) ,
ப்பம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம் (வார் -4)

ப்பம் கத

எண் 76

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தல் 430 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

33

33

ப்பம் (வார் -7) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 1.ைலட் அ ஸ் ப்பம் (ஊ) ைவரவன்
(வார் -6) ,
(ேமற் பக்கம் )ைவரவன் ப்பம் - 2.ைலட்அ ஸ் ப்பம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத
601205, ைவரவன் ப்பம் - 601205. 3.ைலட்அ ஸ் ப்பம் (ஊ) நக்கத் ர (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

34

ஊராட் ஒன் ய
1.ைலட்அ ஸ் ப்பம் (ஊ) கரிமணல் (வார் -3 ) , 2.ைலட்அ ஸ் ப்பம்
ந நிைலப்பள் ளி (
கட் டம்
வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ), (ஊ) பள் ளிக் ப்பம் (வார் -3 ) , 3.ைலட்அ ஸ் ப்பம் (ஊ) ேபட்ைட
ைலட்ஹ ஸ்
ப்பம் - 601205,
(வார் 3 )
ைலட்ஹ ஸ்
ப்பம் - 601205.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

35

35

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (
கட் டம்
ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் ), 1.ைலட்அ
ைலட்ஹ ஸ்
ப்பம் - 601205,
ைலட்ஹ ஸ்
ப்பம் - 601205.

ஸ்

ப்பம் (ஊ) ைலட்அ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

36

36

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
மைலக் ப்பம் -601205,
மைலக் ப்பம் -601205.

ஸ்

ப்பம் (ஊ)

34

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ைலட்அ

ஸ்

ப்

மைல நகர் (வார்

(வார்

- 2)

-1 )

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

37

38

39

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

37

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ), பழேவற் கா 601205, பழேவற் கா - 601 205.

1.பழேவற் கா (ஊ) ன்னத்ெத ( வார் - 2) , 2.பழேவற் கா (ஊ)
பச்ைச ெவண்ைணக்காரன் ெத வார் 2 , 3.பழேவற் கா (ஊ) கம் மாள
ன்னைபயன் ெத
(வார் - 2) , 4.பழேவற் கா (ஊ) ெபான்ேனரி
ெசட் ெத
(வார் - 2) , 5.பழேவற் கா (ஊ) தர்மராஜாேகா ல் ெத
(வார் -2 ) , 6.பழேவற் கா (ஊ) டங் ெத
(வார் -2) ,
7.பழேவற் கா (ஊ) ெரௗப அம் மன்ேகா ல் ெத ( வார் -2)

38

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ேமற்
க
வாசல் ழக் பக்கம் ),
பழேவற் கா - 601204,
ப யாவரம் - 601 205.

1.பழேவற் கா (ஊ) அ மந்தராயன் ேகா ல் ெத வார் 2 ,
2.பழேவற் கா (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2) , 3.பழேவற் கா
(ஊ) நாட் ப் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத வார் 2 , 4.பழேவற் கா (ஊ)
பாபா நரி
ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 5.பழேவற் கா (ஊ) கள் கைட
ேம
(வார் - 3) , 6.பழேவற் கா (ஊ)
த்தம் மன்ேகா ல் ெத (
வார் -3) , 7.பழேவற் கா (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத
(வார் - 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(
கட் டம் ),
பழேவற் கா - 601205,
பழேவற் கா - 601 205.

1.பழேவற் கா (ஊ) ேகாட்ைடத்ெத
(வார் - 1) , 2.பழேவற் கா (ஊ)
ெபரியத்ெத வார் 1 , 3.பழேவற் கா (ஊ) ஆ
நாராயணன்ேகா ல் ெத வார் 1 , 4.பழேவற் கா (ஊ)
அசலாத்தம் மன்ேகா ல் ெத
(வார்
- 1) , 5.பழேவற் கா (ஊ)
இஸ்ரேவல் ப்பம் (வார்
-1) , 6.பழேவற் கா (ஊ) கைரயார் ப்பம்
(வார் -1) , 7.பழேவற் கா (ஊ) ப யாவரம் ரஹமத் நகர் (வார் -8) ,
8.பழேவற் கா (ஊ)
க்ேகாட்ைட (வார்
-3) , 9.பழேவற் கா (ஊ)
ராஜரத் னா நகர் (வார் -3) , 10.பழேவற் கா (ஊ)
ந்தம் மன்
ேகா ல் ெத , 11.பழேவற் கா (ஊ) ப யாவரக் ப்பம் ,
12.பழேவற் கா (ஊ) ெபரிய ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

39

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

40

ெஜகதாம் பாள் ப்ரமணியம்
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் வடக்
க
கட் டம் ), பழேவற் கா - 601205,
பழேவற் கா - 601 205.

1.பழேவற் கா (ஊ)
ேகாட்ைட (வார் -3) , 2.பழேவற் கா (ஊ)
ஒற் ைறவாைடெத (வார் -3) , 3.பழேவற் கா (ஊ) ளத் ேம (வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

41

41

ஊராட் ஒன் ய
1.பழேவற் கா (ஊ) எடமணி ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -4) ,
ந நிைலப்பள் ளி(
2.பழேவற் கா (ஊ) எடமணி (வார் -4) , 3.பழேவற் கா (ஊ)
கட் டம் ),
(வார் - 4) , 4.பழேவற் கா (ஊ) ப யாவரம்
ப யாவரம் - 601205, ப யாவரம் - எடமணிநாடார் ெத
ரா வ் காந் நகர் (வார் -4) , 5.பழேவற் கா (ஊ) ரஹமத் நகர் (வார் -4)
601 205.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

42

42

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
சாத்தன் ப்பம் , சாத்தன் ப்பம் 601 205.

1.தாங் கல் ெப

ம் லம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

43

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் ேகாைரக் ப்பம் 601205, ேகாைரக் ப்பம் -601 205.

1.தாங் கல் ெப
2.தாங் கல் ெப
3.தாங் கல் ெப
4.தாங் கல் ெப

ம்
ம்
ம்
ம்

44

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கடப்பாக்கம் ( ழக்
கவாசல் ),
கடப்பாக்கம் - 601203,
கடப்பாக்கம் - 601203.

1.கடப்பாக்கம் (ஊ) கடப்பாக்கம் ேமல் காலனி (வார்
-40 ,
2.கடப்பாக்கம் (ஊ) கடப்பாக்கம் ராமம் வார் 1 , 3.கடப்பாக்கம் (ஊ)
கடப்பாக்கம் ழ் காலனி (வார் -20 , 4.கடப்பாக்கம் (ஊ)
பழேவற் கா
ராமம் (வார் - 30 , 5.கடப்பாக்கம் (ஊ)
பழேவற் கா காலனி (வார் -30

40

43

44

லம்
லம்
லம்
லம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

னவர் காலனி (சாத்தான்

ப்பம் ) (வார் -1)

தாங் கல் காலனி (வார் -2) ,
இைடயன் ளம் (வார் -3) ,
ேகாைரக் ப்பம் (வார் -4) ,
க ங் கா (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.தத்தமஞ் (ஊ) ஆண்டார் மடம் வார் 1 , 2.தத்தமஞ் (ஊ) தத்தமஞ்
காலனி (வார் 1) , 3.தத்தமஞ் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத ,(வார் -2) ,
4.தத்தமஞ் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத , (வார் 2) , 5.தத்தமஞ் (ஊ)
ெபரிய ெத
(வார் -2&3) , 6.தத்தமஞ் (ஊ) அம் மன் சந்
(வார் -3) ,
7.தத்தமஞ் (ஊ) ரளப்பன்ேசரி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.வஞ் வாக்கம் (ஊ) வஞ் வாக்கம் ராமம் (வார் -1) , 2.வஞ்
(ஊ) வஞ் வாக்கம் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

45

45

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற் பக்கம்
ழக்
க வாசல் ) தத்தமஞ்
தத்தமஞ் - 601203, தத்தமஞ் 601 203.

46

46

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ), வஞ் வாக்கம் 601205, வஞ் வாக்கம் - 601205.

47

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.வஞ் வாக்கம் (ஊ) ஆசான
ர் ராமம் (வார் -3) , 2.வஞ் வாக்கம்
ஆசான
ர் ( ழக்
கவாசல்
(ஊ) ஆசான
ர் காலனி (வார் -4) , 3.வஞ் வாக்கம் (ஊ) ஆசான
வடக் பக்கம் ) (ெதற்
க
ர் ேம
(வார் -5) , 4.வஞ் வாக்கம் (ஊ)
ல் யர்
ப்
வாசல் ), - 601205, ஆசான
ர் (வார் -2)
601 205.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

48

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.ெம ர் (ஊ) ெம ர் ெம ன் ேரா
(வார் -1) , 2.ெம ர் (ஊ)
வடக் பக்கம் ேமற்
க
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 3.ெம ர் (ஊ) ெப மாள்
வாசல் ), ெம ர் - 601204, ெம ர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.ெம ர் (ஊ) வன்னியர் ெத
(வார் -1)
601 204.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

49

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.ெம ர் (ஊ) ெம ர் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 2.ெம ர் (ஊ)
வடக் பக்கம் ேமற்
க
வாசல் ), ெம ர் - 601204, ெம ர் - பள் ளிக் ப்பம் (வார் -2) , 3.ெம ர் (ஊ) பள் ளிக் ப்பம் (வார் -1)
601204.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

47

48

49

வாக்கம்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

50

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ) (ேமற்
க
வாசல் ), அச்சரப்பள் ளம் - 601204,
அச்சரப்பள் ளம் - 601204.

1.ெம

ர் (ஊ) அச்சரப்பள் ளம் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

51

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
காவல் பட் (ெதற்
கவாசல்
ழக் பக்கம் ), ெம ர் - 601204,
ெம ர் - 601204.

1.ெம

ர் (ஊ) காவல் பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

52

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற்
க வாசல் ),
டதண்டலம் - 601204,
டதண்டலம் - 601204.

1.ெம ர் (ஊ) ெம ர் ெகாக் ேம (வார் 1) , 2.ெம ர் (ஊ)
டத்தண்டலம் (வார் - 3) , 3.ெம ர் (ஊ) ேமல் ப்பட்டைற (வார் 3) ,
4.ெம ர் (ஊ) ெகாள் ேம (வார்
-3 )

அைனத்
வாக்காளர்கள்

53

53

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளிஇ (ேமற் பக்கம் ,
ய
கட் டம் ), ஆ ர் - 601204, ஆ ர் 601204.

1.ஆ ர் (ஊ) ஆ ர் (வார் -1) , 2.ஆ ர் (ஊ) எடக் ப்பம் (வார் -2) ,
3.ஆ ர் (ஊ) கக்கன் காலனி (வார் -3) , 4.ஆ ர் (ஊ) ெபரிய காலனி
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

54

54

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (ேமற்
க வாசல் ), ஆ
601204, ஆ ர் - 601204.

1.ஆ ர் (ஊ) ேமட் க் காலனி (வார் -5) , 2.ஆ ர் (ஊ) ேவம் ேப
ராமம் (வார் -6) , 3.ஆ ர் (ஊ) ேவம் ேப காலனி (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

55

55

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(
ய கட் டம் ), அர ர் - 601204,
அர ர் - 601204.

1.அர ர் (ஊ) அண்டவாயல் (வார் -1) , 2.அர ர் (ஊ) அப்பளாவரம்
(வார் -2) , 3.அர ர் (ஊ) ேதாப் க் ெகாள் ைள (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

50

51

52

ர் -

(வார் 3)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

56

56

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(
ய கட் டம் வடக்
கவாசல்
ெதற் பக்கம் ), அர ர் - 601204,
அர ர் - 601204.

57

57

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேசாம் பட் - 601204, ேசாம் பட் 601204.

1.ேசாம் பட்
ேசாம் பட்

58

58

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேசாம் பட் - 601204, ேசாம் பட் 601204.

1.ேசாம் பட் (ஊ) தர்காஸ்
எடப்பாைளயம் (வார் -6)

59

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி காட்டா ர், காட்டா ர் 601204, காட்டா ர் - 601204.

1.காட்டா ர் (ஊ) மண்ண ெத
ழ் காலனி (வார் -1) , 2.காட்டா ர்
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத ( ழ் காலனி (வார் -1 & 2) , 3.காட்டா ர்
(ஊ) அர ர் சாைல ழ் காலனி (வார் -2) , 4.காட்டா ர் (ஊ) இ ளர்
காலனி (வார் -2)

60

60

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி காட்டா ர் (ேமற்
கவாசல் ), காட்டா ர் - 601204,
காட்டா ர் - 601204.

1.காட்டா ர் (ஊ) ேமல் காலனி (வார் -2) , 2.காட்டா
ராமம் (வார் -3)

61

61

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ), ளிக்ெகா 601206, ளிக்ெகா - 601206.

1. ளிக்ெகா (ஊ) பரணம் ேப
ராமம் (வார் -1) , 2.
பரணம் ேப ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -1)

59

1.அர ர் (ஊ) அர ர் (வார் -3) , 2.அர
(வார் -3) , 3.அர ர் (ஊ) ெவள் ளாளர்
ேகா ல் ெத

(ஊ) ேசாம் பட் ேமற்
ழக் (வார் -1 & 2)

ர் (ஊ) ஸ்வரன் ேகா ல் ெத
, 4.அர ர் (ஊ) ெப மாள்

(வார் -3 & 4) , 2.ேசாம் பட்

கண் ைக (வார் -5) , 2.ேசாம் பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ)

ர் (ஊ) காட்டா

ளிக்ெகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

62

62

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ), ளிக்ெகா 601206, ளிக்ெகா - 601206.

ளிக்ெகா (ஊ) ளிக்ெகா
ராமம் (வார் -2) , 2. ளிக்ெகா
ளிக்ெகா ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -3) , 3. ளிக்ெகா (ஊ)
மங் கம் மாள் ேபட்ைட (வார் -3)

63

63

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஏ யம் ேப 601204, ஏ யம் ேப - 601204.

1.ஏ யம் ேப (ஊ) ெகாள்
ர் கனகம் பாக்கம் (வார் -3) , 2.ஏ யம் ேப
(ஊ)
ப்ேபர் (வார் -3) , 3.ஏ யம் ேப (ஊ) பள் ளம் பாக்கம் (வார் -3)

64

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (பைழய
கட் டம் , ஏ யம் ேப - 601204,
ஏ யம் ேப - 601204.

1.ஏ

யம் ேப

(ஊ) ஏ

யம் ேப

65

65

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (பைழய
கட் டம் , ஏ யம் ேப - 601204,
ஏ யம் ேப - 601204.

1.ஏ

யம் ேப

(ஊ) ஏ

யம் ேப

66

66

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ), உப்பளம் 601204, உப்பளம் - 601204.

1.
வாஞ் ேசரி (ஊ) உப்பளம் (வார் -1&2) , 2.
பரிக் ப்பட் (வார் -3)

67

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் )
வாஞ் ேசரி,
வாஞ் ேசரி - 601204,
வாஞ் ேசரி - 601204.

1.
வாஞ் ேசரி (ஊ)
வாஞ் ேசரி (வார் -4) , 2.
கனகவல்
ரம் (வார் -5)

64

67

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராமம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காலனி (வார் -4)

வாஞ் ேசரி (ஊ)

வாஞ் ேசரி (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

68

69

70

71

72

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

68

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (
கட் டம் ),
ம ைமகண் ைக - 601204,
ம ைமகண் ைக - 601204.

1.வஞ் வாக்கம் (ஊ) ரங் ேவ (வார் -3) , 2.வஞ் வாக்கம் (ஊ)
ம ைமகண் ைக (வார் -3) , 3.வஞ் வாக்கம் (ஊ) ஏ
வன்
ராமம்
(வார் -1) , 4.வஞ் வாக்கம் (ஊ) அரவாக்கம் காலனி (வார் -2) ,
5.வஞ் வாக்கம் (ஊ) அரவாக்கம் ராமம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

69

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (
கட் டம் ,
ம ைமகண் ைக - 601204,
ம ைமகண் ைக - 601204.

1.ஏ
வன் (ஊ) மத்தராேவ (வார் -2) , 2.ஏ
வன் (ஊ) ேதவராஞ் ேசரி
உப்பரப்பாைளயம் (வார் -2) , 3.ஏ
வன் (ஊ) லட்
ரம் (வார் -3) ,
4.ஏ
வன் (ஊ) அகரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

70

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
ெப ம் ேப - 601204, ெப ம் ேப
- 601204.

1.ெப

71

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ,
ெப ம் ேப - 601204, ெப ம் ேப
- 601204.

1.ெப ம் ேப (ஊ) அக் ரகாரம் (வார் -3) , 2.ெப ம் ேப (ஊ)
ங் கைபயன்ேபட்ைட , 3.ெப ம் ேப (ஊ) ேமட் ெத (வார் -3) ,
4.ெப ம் ேப (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 5.ெப ம் ேப
(ஊ) கச்ேசரி ெத (வார் -2) , 6.ெப ம் ேப (ஊ) ெப ம் ேப
ளாக்-2
(வார் -2) , 7.ெப ம் ேப (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
8.ெப ம் ேப (ஊ) ெசல் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
9.ெப ம் ேப (ஊ) ளாக்-2 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 10.ெப ம் ேப
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

72

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஏ.ெரட் பாைளயம் - 601204,
ஏ.ெரட் பாைளயம் - 601204.

1.ெரட் பாைளயம் (ஊ) ேசாமஞ் ேசரி காலனி (வார் -1) ,
2.ெரட் பாைளயம் (ஊ) ேசாமஞ் ேசரி (வார் -1) , 3.ெரட் பாைளயம் (ஊ)
அந்தமணஞ் ேசரி காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ேப

(ஊ) ெப

ம் ேப

ராமம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

73

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஏ.ெரட் பாைளயம் - 601204,
ஏ.ெரட் பாைளயம் - 601204.

1.ெரட் பாைளயம் (ஊ) ெரட் பாைளயம் காலனி (வார் -2) ,
2.ெரட் பாைளயம் (ஊ) ெரட் பாைளயம் (வார் -2) , 3.ெரட் பாைளயம்
(ஊ) அத்தமணஞ் ேசரி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

74

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ), காட் ர்-601203,
காட் ர் - 601203.

1.காட் ர் (ஊ) காட் ர் பஜார் ெத (வார் -1) , 2.காட் ர் (ஊ) ேமட் த்
ெத (வார் -2) , 3.காட் ர் (ஊ) அண்ணா நகர் (வார் -1) , 4.காட் ர் (ஊ)
அ ராமமடம்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.காட் ர் (ஊ)
பள் ளத்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

75

75

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
க வாசல் ெதற்
பக்கம் ), காட் ர்-601203, காட் ர் 601203.

1.காட் ர் (ஊ) கணக்கர்ெத (வார் -1) , 2.காட் ர் (ஊ) சன்ன ெத
(வார் -2) , 3.காட் ர் (ஊ) வன்னியர் ெத (வார் -2) , 4.காட் ர் (ஊ)
லட்
ரம் (வார் -1) , 5.காட் ர் (ஊ) கம் மாளர் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

76

76

1.காட் ர் (ஊ) காட் ர் காலனி (வார் -3) , 2.காட் ர் (ஊ)
ஆ
ரா டர் நலத் ைற
ஆரம் பப்பள் ளி ( ழக் பக்கம் ,
ெகங் ைகயம் மன் ெத (வார் -4) , 3.காட் ர் (ஊ) எல் ைலயம் மன்ெத
காட் ர் - 601203, காட் ர் - 601203. (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

77

77

ஆ
ரா டர் நலத் ைற
1.காட் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.காட் ர் (ஊ)
ஆரம் பப்பள் ளி ( ழக் பக்கம் ,
கைலஞர் நகர் (வார் -3) , 3.காட் ர் (ஊ) பள் ளிக் டத்ெத (வார் -3&4)
காட் ர் - 601203, காட் ர் - 601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

78

78

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவள் ளவாயல் - 601203,
ெவள் ளவாயல் - 601203.

73

74

1.
2.
3.

ெவள் ளவாயல் (ஊ) ஆண் த்ேதாப் (வார் -1) ,
ெவள் ளவாயல் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ெவள் ளவாயல் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

79

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவள் ளவாயல் - 601203,
ெவள் ளவாயல் - 601203.

ெவள் ளவாயல் (ஊ) காலனி
ப் (வார் -1) ,
ெவள் ளவாயல் (ஊ) வன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ெவள் ளவாயல் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ெவள் ளவாயல் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ெவள் ளவாயல் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத ேவ
ர்ேரா
(வார் -2)
ெவள் ளவாயல் (ஊ) ராதா
ஷ்ணன் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

80

80

1.ேவ ர் (ஊ) எரிய ள் ைள ப்பம் (வார் -1) , 2.ேவ ர் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
எரிய ள் ைள ப்பம் காலனி (வார்
-1) , 3.ேவ ர் (ஊ) வடக் காலனி
ந நிைலப்பள் ளி(
கட் டம் ),
(வார் -1) , 4.ேவ ர் (ஊ) நாகச்ேசரி (வார் -1) , 5.ேவ ர் (ஊ) ேமட் த்
ேவ
ர் - 601203, ேவ
ர் - 601203.
ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

81

81

1.ேவ ர் (ஊ) த
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(
கட் டம் ),
(வார் -2) , 3.ேவ
ேவ
ர் - 601203, ேவ
ர் - 601203. (வார் -3) , 5.ேவ

ழ் காலனி (வார் -2) , 2.ேவ ர் (ஊ) ெத ங் காலனி
ர் (ஊ) ேவ ர் (வார் -3) , 4.ேவ ர் (ஊ) கடமஞ் ேசரி
ர் (ஊ) ைனப்பாக்கம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் ேமற் பக்கம் ,
காணியம் பாக்கம் - 601203,
காணியம் பாக்கம் - 601203.

1.காணியம் பாக்கம் (ஊ) ெகாளத் ேம (வார் -1) , 2.காணியம் பாக்கம்
(ஊ) ேதாப் காலனி (வார் -2 ) , 3.காணியம் பாக்கம் (ஊ) கணக்கர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

83

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ெதற்
கவால் 1.காணியம் பாக்கம் (ஊ) ழண்ைட
(வார் -4) , 2.காணியம் பாக்கம்
ழக் பக்கம் , காணியம் பாக்கம் (ஊ) ெபரிய காலனி (வார் -5) , 3.காணியம் பாக்கம் (ஊ) தாயாரம் மன்
ேபட்ைட (வார் -6)
- 601203, காணியம் பாக்கம் 601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

79

82

83

1.
2.
3.
4.
5.
, 6.

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

84

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
கம் மவார்ப்பாைளயம் - 601204,
கம் மவார்ப்பாைளயம் - 601204.

1.கம் மவர்பாைளயம் (ஊ) கம் மவர்பாைளயம் (வார் -3) ,
2.கம் மவர்பாைளயம் (ஊ) கண் ைக (வார் -3) ,
3.கம் மவர்பாைளயம் (ஊ) கம் மவர்பாைளயம் காலனி (வார் -3) ,
4.கம் மவர்பாைளயம் ஊ) ெபரியகம் மவர் பாைளயம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

85

85

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெபரியமேனா ரம் - 601204,
ெபரியமேனா ரம் - 601204.

1.கம் மவர்பாைளயம் (ஊ) ெபரிய மேனா ரம் (வார் -1) ,
2.கம் மவர்பாைளயம் (ஊ) ன்ன மேனா ரம் (வார் -1) ,
3.கம் மவர்பாைளயம் (ஊ)
ங் கச த் ரம் (வார் -1&2) ,
4.கம் மவர்பாைளயம் (ஊ) ெகாளத் ர் (வார் -2) , 5.கம் மவர்பாைளயம்
(ஊ) எல் .எஸ்.
ர் (வார் -1&2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

86

86

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேதவதானம் - 601203, ேதவதானம்
- 601203.

1.ேதவதானம் (ஊ) ஏனா பாக்கம் ரங் கநாதன்ேகா
2.ேதவதானம் (ஊ) ேதவதானம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

87

87

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,( ழக் பக்கம் )
ேதவதானம் - 601203, ேதவதானம்
- 601203.

1.ேதவதானம் (ஊ) கவரபாைளயம் (வார்
4) , 2.ேதவதானம் (ஊ)
கவரபாைளயம் (வார் - 4) , 3.ேதவதானம் (ஊ) ேதவதானம் காலனி
வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

88

88

ஊராட்
மர
மர

1.ேதவதானம் (ஊ)
ளப்பாக்கம் (வார் -5) , 2.ேதவதானம் (ஊ)
மர
ளப்பாக்கம் (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

89

89

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
ஆலா - 601204, ஆலா

84

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
லப்பாக்கம் - 601203,
லப்பாக்கம் - 601203.

ல் ெத

(வார் -1) ,

1.ஆலா (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி வ ரம் (வார் -3) , 2.ஆலா (ஊ)
பக்கம் ),
வ ரம் ராமம் (வார் -3) , 3.ஆலா (ஊ)
ர் நகரம் (வார் -3) ,
- 601204. 4.ஆலா (ஊ) ஆலா
ராமம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

90

90

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
க
வாசல் ), ஆலா - 601204, ஆலா
601204.

91

91

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவள் ளக் ளம் -601204,
ெவள் ளக் ளம் -601204.

1.ஆலா (ஊ) ெவள் ளக் ளம் (வார் -4) , 2.ஆலா (ஊ) ெவள் ளக் ளம்
ெபரிய காலனி (வார் -4) , 3.ஆலா (ஊ) பங் கா நா
கண் ைக
(வார் -5) , 4.ஆலா (ஊ) ெகான்டமா நா
கண் ைக (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

92

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
க வாசல் )
ெவள் ளக் ளம் ெவள் ளக் ளம் 601204, ெவள் ளக் ளம் -601204.

1.ஆலா (ஊ)
க் ளம்
எத் ராஜ் ரம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

93

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(ேமற் பக்கம்
வடக்
க வாசல் ),
ன்னக்காவனம் - 601204,
ன்னக்காவனம் - 601 204.

1.ெபான்ேனரி (
2.ெபான்ேனரி (
3.ெபான்ேனரி (

94

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(ேமற் பக்கம்
ெதற்
க வாசல் ),
ன்னக்காவனம் - 601204,
ன்னக்காவனம் - 601204.

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ேஜா ராம ங் கம் ெத (வார் -1) ,
2.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) அம் ேபத்கர்
ய ெத
(வார் -1) ,
3.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ஆ ேசாைல ெத
(வார் -1) , 4.ெபான்ேனரி
( . .ஊ) ஆண்
த்தன் ெத
(வார் -1) , 5.ெபான்ேனரி ( . .ஊ)
ெநல்
ரம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -1)

92

93

94

1.ஆலா (ஊ) ஆலா
- (வார் -4)

.
.
.

காலனி (வார் -2) , 2.ஆலா

(ஊ) ஏரிேம

ராமம் (வார் -6) , 2.ஆலா

.ஊ) பஜைன ேகா
.ஊ) பஜைன ேகா
.ஊ) பஜைன ேகா

(ஊ)

ல் ேமலண்ைட ெத
(வார் -3) ,
ல் ெத
(வார் -3) ,
ல் அர ர் ேரா
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

95

96

97

98

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

95

ஊராட் ஒன் ய
1.ெபான்ேனரி (
ந நிைலப்பள் ளி (
ய கட் டம்
ேமற் பக்கம் ), ன்னக்காவனம் - 2.ெபான்ேனரி (
601204, ன்னக்காவனம் - 601204.

.
.

.ஊ.) ேவத
.ஊ.) தர்ம

96

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ழக் பக்கம் ),
1.ெபான்ேனரி (
ன்னக்காவனம் - 601204,
ன்னக்காவனம் - 601204.

.

.ஊ.) ஆற் றங் கைர (ேடா

97

ஊராட் ஒன் ய
1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ேவ
ந நிைலப்பள் ளி (
ய கட் டம்
ேகாபால் ெத (வார் -2) , 2.ெபான்ேனரி
ழக் பக்கம் ), ன்னக்காவனம் - ( . .ஊ) ந்தராஜ்
த ெத
(வார் -2) , 3.ெபான்ேனரி ( . .ஊ)
601204, ன்னக்காவனம் ெபரிய தம்
த ெத
(வார் -2)
601204.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

98

ஊராட் ஒன் ய
1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) வன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ெபான்ேனரி
ந நிைலப்பள் ளி (
ய கட் டம்
( . .ஊ) தைலயாரி ெத (வார் -2) , 3.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) பர்மா
ழக் பக்கம் ), ன்னக்காவனம் - நகர் (ேஜா ராம ங் க வா நகர்) (வார் -2 ) , 4.ெபான்ேனரி
601204, ன்னக்காவனம் ( . .ஊ) ங் கார
த ெத அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
5.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) பழேவற் கா ேரா (வார் -2)
601204.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரி
த ெத
(வார் -17) ,
ங் க
த ெத
ன்மஞ் ேசரி (வார் -17)

கானா) (வார் -17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

99

100

101

102

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

99

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
வாயர்பா
(பாலா நகர் பைழய கட் டம் ) 601204,
வாயர்பா (பாலா
நகர் பைழய கட் டம் ) - 601204.

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) சாம் ப வம் ெத (வார் -3) , 2.ெபான்ேனரி
( . .ஊ) கரி
ஷ்ண பட்டாச்சாரி ெத
(வார் -3) , 3.ெபான்ேனரி
( . .ஊ) சமர ரி
த ெத
(வார் -3) , 4.ெபான்ேனரி ( . .ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.ெபான்ேனரி ( . .ஊ)
கள் க்கைட ேம (வார் -3) , 6.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ந்ேதாட்டம்
(வார் -3) , 7.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ளக்கைர (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

100

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
வாயர்பா
(பாலா நகர்)-601204,
வாயர்பா (பாலா நகர்)601204.

1.ெபான்ேனரி (
ஊ) ராமசா
(
ஊ) ராமசந் ர ெரட் ெத
ளியந்ேதாப் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

101

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
வாயர்பா
(ெதற்
கவாசல் வடக் பக்கம் )- 1.ெபான்ேனரி (
601204,
வாயர்பா (ெதற்
கவாசல் வடக் பக்கம் )-601204.

ஊ) ஆ

102

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
வாயர்பா
(வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் )1.ெபான்ேனரி (
-601204,
வாயர்பா (வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ) 601204.

ஊ) பாலா

வா

ெரட் ெத
(வார் -4) , 2.ெபான்ேனரி
(வார் -4) , 3.ெபான்ேனரி (
ஊ)

கள் காலனி இ

நகர் (வார் -4)

ளர் காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

103

104

105

106

107

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

103

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, (பைழய
1.ெபான்ேனரி (
கட் டம் அைற எண்.10)
ெபான்ேனரி- 601204, ெபான்ேனரி
- 601 204.

104

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, (ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் அைற
எண்.12)ெபான்ேனரி- 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

105

அர ஆண்கள் ேமல்
1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) அதா ல் லாஷா ெத வார் 10 , 2.ெபான்ேனரி
நிைலப்பள் ளி,அைற எண் 51,
( . .ஊ.) வன்ேகா ல் ெத
(வார்
- 16) , 3.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.)
(பைழய கட் டம் அைற எண்.11)
ெபான்ேனரி- 601204, ெபான்ேனரி தண்டபாணி நாடார் ெத வார் 15
- 601 204.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

106

அர ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி அைற எண் 51
ேமற்
க வாசல்
ய
கட் டம் ), ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) டாரிேதாப் எம் . .ஆர்.நகர் (வார் 15) ,
2.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) காவலர்
ப் வார் 15 , 3.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) நிப்பாணி ப்பாராவ் ெத
(வார் 15) , 4.ெபான்ேனரி(
ஊ)
தண்டபாணி ள் ைளயார் ேகா ல் ன் ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

107

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, (பைழய
கட் டம் அைற எண் .47),
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) அரிஹரன் பஜார் ெத
(வார் - 16) ,
2.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ேபா ஸ்ைலன் ன் ரம் (வார் - 5) ,
3.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ேதர த்ெத
(வார்
-5) , 4.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) வள் ளலார் ெத
(வார் -10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.

.ஊ.) தா

மான்ெசட் ெத

(வார் -10)

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.)
யம
ன் றம் (வார் -10) ,
2.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) காந் ெத (வார் -10) , 3.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) ேவ
ேகாபால் ெத , 4.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) வாெத
(வார்
- 9) , 5.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) வராஜ் ெத
(வார்
- 9) ,
6.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) அண்ணா ெத (வார் - 9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

108

109

110

111

112

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

108

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (பைழய
கட் டம் ேமற் பக்கம் அைற
எண் .48), ெபான்ேனரி- 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

1.ெபான்ேனரி(
ஊ)
ஊ) பர்மா நகர்(வார் -9)

109

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் )
ெபான்ேனரி- 601204, ெபான்ேனரி
- 601 204.

1.ெபான்ேனரி(
2.ெபான்ேனரி(
3.ெபான்ேனரி(
4.ெபான்ேனரி(

ஊ) ேதர 3வ
க் ெத (வார் -6) ,
ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -5) ,
ஊ)
ெவாற்
ர் ெந ஞ் சாைல(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

110

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(பைழய
கட் டம் ழக் பக்கம் அைற
எண்.49), ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

1.ெபான்ேனரி(
2.ெபான்ேனரி(
3.ெபான்ேனரி(
4.ெபான்ேனரி(

ஊ)
யேதர
தல்
க் ெத
(வார் -5) ,
ஊ)
யேதர 2-வ
க் ெத
(வார் -5) ,
ஊ) அதா ல் லாஷா ெத (வார் -10) ,
ஊ) அங் க த்
த ெத
(வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

111

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (அைற
எண்.55), ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

1.ெபான்ேனரி(
2.ெபான்ேனரி(
3.ெபான்ேனரி(
4.ெபான்ேனரி(

ஊ)
ஷ்ணசா
த ெத (வார் -11) ,
ஊ) நீ
அப்பா ைர ெத
(வார் -11) ,
ஊ) வரதப்ப நாயக்கர் ெத
(வார் -11) ,
ஊ) அங் க த்
த ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ெஜய் ேகாபால் கேரா யா அர
மகளிர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,(வடக்
பக்கம் ), ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) ஈ.ேவ.ரா. சாைல (வார் -12) , 2.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) அண்ணா ெத
(வார் - 12 & 13) , 3.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.)
டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத
(வார் -12) , 4.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) பால
னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் -12) , 5.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.)
வள் ளலார் ெத
(வார் - 12) , 6.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) நண்பர்கள் ெத
(வார் - 12) , 7.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) கண்ண ரான் ெத
(வார் -13)

ய ேதர

ெத

(வார் -9) , 2.ெபான்ேனரி(

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

113

114

115

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

113

ெஜய் ேகாபால் கேரா யா அர
மகளிர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
(வடக் பக்கம் அைற எண்.41),
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601 204.

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) வா.ஊ. . ெத
(வார்
- 13) , 2.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) என்.எஸ். . ேபாஸ் ெத
(வார் - 13) , 3.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) மரன் ெத
(வார்
-13) , 4.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.)
எம் .ப் .ஏ.சர்ச் ெத (வார் -13) , 5.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) அக்பர் ெத (
வார் - 13) , 6.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) ஜவஹர் ெத வார் 13 ,
7.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) கட்டெபாம் மன் ெத
(வார் - 13) ,
8.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) ராஜா ராணி ெத
(வார்
- 13) , 9.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) ஆண்டவர் ெத
(வார் - 13) , 10.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.)
வள்
வர் சாைல (வார் - 13) , 11.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) நக் ரன்
ெத
(வார்
- 13) , 12.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) கம் பர் ெத
(வார்
- 13)
, 13.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) ஔைவ ெத
(வார்
- 13) , 14.ெபான்ேனரி
( . .ஊ.) கண்ணதாசன் ெத
(வார் - 13) , 15.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.)
பாேவந்தர் ெத
(வார் -13) , 16.ெபான்ேனரி ( . .ஊ.) இளங் ேகா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ெஜய் ேகாபால் கேரா யா அர
மகளிர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் அைற எண்.2),
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி (

.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

115

ெஜய் ேகாபால் கேரா யா அர
மகளிர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபான்ேனரி (ேமற்
க வாசல்
ழக் பக்கம் அைற எண்.1),
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி (
2.ெபான்ேனரி (
3.ெபான்ேனரி (
4.ெபான்ேனரி (
( . .ஊ.) என்.

.
.
.
.
.

.ஊ.) ேவண்பாக்கம் (வார்

-7)

.ஊ.) பார்த்த சார ேகா ல் ெத
(வார் - 13) ,
.ஊ.) நாடார் ைரஸ்
ல் ேரா
(வார் -13) ,
.ஊ.)
வள்
வர் சாைல (வார் -1)3 ,
.ஊ.) சங் கர் நகர் (வார் -7) , 5.ெபான்ேனரி
ஓ. நகர் (வார் - 12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

116

117

118

119

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
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ெஜய் ேகாபால் கேரா யா அர
மகளிர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபான்ேனரி (
ய கட் டம்
அைற எண்.29), ெபான்ேனரி 601204, ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) என். .ஓ.நகர் அண்ணா நகர் வார்
- 8) ,
2.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) அன்ைன ெதரசா ெத
(வார் -13) ,
3.ெபான்ேனரி ( . .ஊ)
வள்
வர் ெத
(வார்
-13) ,
4.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) பார ெத வார் 13 , 5.ெபான்ேனரி ( . .ஊ)
ஆண்டவர் ெத வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

117

அர னர் ஆண்கள் ேமல் நிைலப்
பள் ளி ெபான்ேனரி (நபார்
கட் டம் ஏ ளாக்) அைற எண்.8,
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி (
ஊ) ர ல் ேவ ஸ்ேடசன் ெத (வார் -6) ,
2.ெபான்ேனரி ( . .ஊ) இர ல் ேவ
ப் வார் 6 , 3.ெபான்ேனரி
( . .ஊ) தா கா அ வலக ெத வார் 8 , 4.ெபான்ேனரி ( . .ஊ)
நாராயணி நகர் வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

118

அர னர் ஆண்கள் ேமல் நிைலப்
பள் ளி ெபான்ேனரி (நபார்
கட் டம்
ளாக்) அைற எண்.8,
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி (
ஊ) ஆலா ேரா (வார் -6) , 2.ெபான்ேனரி (
ஊ) காமேகாட் நகர் (வார் -6) , 3.ெபான்ேனரி (
ஊ) சக் நகர்
(வார் -6) , 4.ெபான்ேனரி (
ஊ) காமேகாட் நகர் ரா வ்
அப்பார்டெ
் மண்ட் (வார் -6) , 5.ெபான்ேனரி (
ஊ) பாலா நகர்
(வார் -4) , 6.ெபான்ேனரி (
ஊ) சம் மர ரி
த யார்ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

119

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
வன் ேகா ல் ெத எல்
வங்
அ
ல் ெபான்ேனரி ( ழக்
கவாசல் ெதற் பக்கம்
ய
கட் டம் ), ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி (
ஊ) பஞ் ெசட் ேரா (வார் -15 , 2.ெபான்ேனரி (
ஊ)
காம் ைக ேரா (வார் -15) , 3.ெபான்ேனரி (
ஊ) பர்மா
காலனி (வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

120

121

122

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
வன் ேகா ல் ெத எல்
வங்
அ
ல் ெபான்ேனரி ( ழக்
கவாசல் ெதற் பக்கம்
ய
கட் டம் ) அைற எண்.2,
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி (
ெவள் ேளாைடேரா
நகர்(வார் -2)

121

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( வன் ேகா ல் ெத
எல் . .வங் அ
ல் ),
ெபான்ேனரி - 601204,
ெபான்ேனரி - 601204.

1.ெபான்ேனரி (
ஊ) நாடார் ைரஸ்
ல் ேரா
(வார் -13) ,
2.ெபான்ேனரி(
ஊ) பார்த்தசார ேகா ல் ெத
(வார் -13) ,
3.ெபான்ேனரி (
ஊ) எட் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -13) ,
4.ெபான்ேனரி (
ஊ) ேதவத்தம் மன் ேம 1வ ெத
(வார் -14) ,
5.ெபான்ேனரி (
ஊ) ேதவத்தம் மன் ேம 4வ ெத
(வார் -14) ,
6.ெபான்ேனரி (
ஊ) ேதவத்தம் மன் ேம 2வ ெத
(வார் -14) ,
7.ெபான்ேனரி (
ஊ ) ேதவத்தம் மன் ேம 3வ ெத
(வார் -14) ,
8.ெபான்ேனரி (
ஊ) ேதவமாநகர் (வார் -14) , 9.ெபான்ேனரி (
ஊ) மரன் நகர் (வார் -14) , 10.ெபான்ேனரி (
ஊ)
வள்
வர்
ெத (வார் -14) , 11.ெபான்ேனரி (
ஊ) பஞ் ெசட் சாைல (வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

122

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக் பக்கம் பைழய கட் டம் ),
தடப்ெப ம் பாக்கம் - 601204,
தடப்ெப ம் பாக்கம் - 601204.

1.தடப்ெப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

120

ஊ) ர்கா நகர் (வார் -14) , 2.ெபான்ேனரி (
(வார் -15) , 3.நந் யம் பாக்கம் மாரியம் மன்

ம் பாக்கம் (ஊ) தடப்ெப

ம் பாக்கம் (வார் -2)

ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

123

124

125

126

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

123

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி(ெதற் பக்கம்
ழக்
கவாசல் ) பைழய
கட் டம் , தடப்ெப ம் பாக்கம் 601204, தடப்ெப ம் பாக்கம் 601204.

1.தடப்ெப

124

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
தடப்ெப ம் பாக்கம் ( ழக்
பக்கம் ழக்
கவாசல் )
பைழய கட் டம் ,
தடப்ெப ம் பாக்கம் - 601204,
தடப்ெப ம் பாக்கம் - 601204.

1.தடப்ெப ம் பாக்கம் காளியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) பல் லவ நகர் (வார் -2) , 3.தடப்ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) ெகாக் ேம (வார் -1) , 4.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) ெகாக் ேம
காலனி (வார் -1) , 5.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) ெபான்நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

125

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி(ேமற்
கவாசல் ) ங்
ேம 601204, ங்
ேம - 601204.

1.தடப்ெப
2.தடப்ெப

ம் பாக்கம் (ஊ)
ம் பாக்கம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

126

ெஜய் ேகாபால் கேரா யா
ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபான்ேனரி- 601 204,
ெபான்ேனரி- 601 204.

1.தடப்ெப
2.தடப்ெப
3.தடப்ெப
4.தடப்ெப
5.தடப்ெப
6.தடப்ெப

ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்

ம் பாக்கம் (ஊ) தடப்ெப

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ங்
ங்

ம் பாக்கம் காலனி (வார் -2)

ேம
ேம

(வார் -1) ,
காலனி (வார் -1)

அன்ைனெதரசா ெத (வார் -3) ,
ெசல் வ
னாயகர் ெத (வார் -3) ,
டாக்டர்.ராதா
ஷ்ணன் ெத (வார் -3) ,
னிட் கான்ெவன்ட் (ெத வார் -3) ,
சாஸ் ரி ெத
(வார் -3) ,
பால
கன் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

127

ெஜய் ேகாபால் கேரா யா
ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபான்ேனரி (ெதற்
கவாசல்
நபார்
ளாக் - 9, ெபான்ேனரி601204, ெபான்ேனரி-601204.

1.தடப்ெப
(ஊ) ராஜா
ெத (வார்
5.தடப்ெப
6.தடப்ெப
7.தடப்ெப

ம் பாக்கம் (ஊ) ர நகர் (வார் -3) , 2.தடப்ெப ம் பாக்கம்
ெத
(வார் -3) , 3.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
ேவகானந்தர்
-3) , 4.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) அண்ணா ெத
(வார் -3) ,
ம் பாக்கம் (ஊ) சர். . .ராமன் ெத
(வார் -3) ,
ம் பாக்கம் (ஊ)
. .க.ெத . (வார் -3) ,
ம் பாக்கம் (ஊ) சாய் நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(
ய வடக்
க கட் டம் ),
ேவண்பாக்கம் -601204,
ேவண்பாக்கம் -601204.

1.தடப்ெப
2.தடப்ெப
3.தடப்ெப
4.தடப்ெப
5.தடப்ெப
6.தடப்ெப
7.தடப்ெப
8.தடப்ெப
9.தடப்ெப

ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ெசல் யம் மன்
ளம் (வார் -3) ,
அன்ைனெதரசா ெத (வார் -3) ,
ஸ்டா ன் ெத (வார் -3) ,
ந்தரய் யா ெத (வார் -3) ,
ெசல் வ னாயகர் ெத (வார் -3) ,
அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3) ,
ேகா ேல ெத (வார் -3) ,
சாஸ் ரி ெத (வார் -3) ,
த்த ழ்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(
ய ேமற்
க கட் டம் ),
ேவண்பாக்கம் -601204,
ேவண்பாக்கம் -601204.

1.தடப்ெப
2.தடப்ெப
3.தடப்ெப
4.தடப்ெப
5.தடப்ெப
6.தடப்ெப
7.தடப்ெப
8.தடப்ெப

ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்
ம் பாக்கம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

பாலா ெத (வார் -3) ,
ஜவஹர்லாலா ேந ெத (வார் -3) ,
கன்ைனய் யநா
ெத (வார் -3) ,
காமராஜர் ெத (வார் -3) ,
அண்ணா ெத (வார் -3) ,
சர். . . ராமன் ெத (வார் -3) ,
சாய் நகர் ( ல் னியம் ெத ) ,
M.G.R. ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

127

128

129

128

129

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

130

131

132

133

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

130

ெஜய ேகாபால் கேரா யா அர
மகளிர் ேமல் நிைலப்பள் ளி (
ய
கட் டம் ேமற்
க வாசல்
வடக் பக்கம் ), ெபான்ேனரி601204, ெபான்ேனரி-601204.

1.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) நி காேலஜ் ேரா (வார் -4) ,
2.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) வ.ஊ. .ெத (வார் -4) ,
3.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) என்.எஸ். .ேபாஸ் ெத
(வார் -4) ,
4.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) லகர் ெத (வார் -4) , 5.தடப்ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) அன்ைன இந் ரா ெத
(வார் -4) , 6.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
பார யார் ெத (வார் -4) , 7.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) கம் பர் ெத
(வார் -4) , 8.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
ஷ்ண ர்த் ெத (வார் -4) ,
9.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) ஈ.ேவ.ரா.ெபரியார்ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

131

ெஜய் ேகாபால் கேரா யா
ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ),
ெபான்ேனரி-601204, ெபான்ேனரி601204.

1.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ) .எச்.ேரா (வார் -4) , 2.தடப்ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 3.தடப்ெப ம் பாக்கம்
(ஊ)
ேவந்தர் ெத (வார் -4) , 4.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
ெபான்னியம் மன் 1வ ெத வார் -4) , 5.தடப்ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
ெபான்னியம் மன் 2 வ
க் ெத (வார் -4) , 6.தடப்ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) ெபான்னியம் மன் 4 வ
க் ெத
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

132

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ேமற் பக்கம்
ெதற்
க வாசல் ),
ஷ்ண ரம் -601204,
ஷ்ண ரம் -601204.

1.ெகா ர் (ஊ) ெகா ர் (வார் -1) , 2.ெகா ர் (ஊ) ெசல் வ
நாயகர் ெத
(வார் -2) , 3.ெகா ர் (ஊ) ெவள் ேளாைட (வார் -5) , 4.ெகா ர் (ஊ)
அ ந்த யர் காலனி (வார் -2&4) , 5.ெகா ர் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

133

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ழக் பக்கம்
ெதற்
க வாசல் ),
ஷ்ண ரம் -601204,
ஷ்ண ரம் -601204.

1.ெகா ர் (ஊ)
ஷ்ணா ரம் (வார் -3&5) , 2.ெகா ர் (ஊ) டாக்டர்
அம் ேபத்கார் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

134

135

136

137

138

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

134

1.
வாக்கம் (ஊ)
வாக்கம் (வார் -1) , 2.
வாக்கம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
லத்தாங் கல் (வார் -2) , 3.
வாக்கம் (ஊ)
லத்தாங் கல்
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற் பக்கம்
வாக்கம் (ஊ) சாணார் பாைளயம் (வார் -3) ,
ழக்
கவாசல் ) இலவம் ேப - காலனி(வார் -2) , 4.
601203, இலவம் ேப - 601203.
5.
வாக்கம் (ஊ) ஜனா
ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

135

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (
ய கட் டம்
வடக் பக்கம் ெதற்
கவாசவல் ), இலவம் ேப 601203, இலவம் ேப - 601203.

1.
வாக்கம் (ஊ) இலவம் ேப (வார் -4) , 2.
வாக்கம் (ஊ) க ண்டர்
பாைளயம் (வார் -3) , 3.
வாக்கம் (ஊ) க ண்டர் பாைளயம் காலனி
(ஏரிக்கைர இ ளர்ப
) (வார , 4.
வாக்கம் (ஊ) க ண்டர் பாைளயம்
காலனி(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

136

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
அ ப்பம் பட் காலனி (ெதற்
பக்கம் ), அ ப்பம் பட் - 601203,
அ ப்பம் பட் - 601203.

1.அ ப்பம் பட் (ஊ) ராஜாபாைளயம் (வார் -3) , 2.அ ப்பம் பட் (ஊ)
அம் ேபத்கார் தல் ெத (வார் -3) , 3.அ ப்பம் பட் (ஊ) அம் ேபத்கார்
2-வ ெத (வார் -3) , 4.அ ப்பம் பட் (ஊ) மாதா ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 5.அ ப்பம் பட் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

137

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
அ ப்பம் பட் காலனி (ெதற்
பக்கம் ), அ ப்பம் பட் - 601203,
அ ப்பம் பட் - 601203.

1.அ ப்பம் பட் (ஊ) ைமக்ேகல் ெத (வார் -3) , 2.அ ப்பம் பட் (ஊ)
பாலா நகர் (வார் -3) , 3.அ ப்பம் பட் (ஊ) ராம
ஷ்ணாநகர்
(வார் -3) , 4.அ ப்பம் பட் (ஊ)
ர் நகர் (வார் -11) ,
5.அ ப்பம் பட் (ஊ) ரீன்பார்க் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

138

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் )
ய கட் டம் ,
உத்தண் கண் ைக-601203,
உத்தண் கண் ைக-601203.

1.அ ப்பம் பட் (ஊ) உத்தண்
கண் ைக சக்
, 2.ஆலா (ஊ) ஆத்ேரயமங் களம் (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாைளயம் (வார் -1)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

139

140

141

142

143

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

139

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி 1.அ ப்பம் பட் (ஊ) சக்
பாைளயம் (வார் -1) , 2.அ ப்பம் பட்
ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் ,
(ஊ) ன்ன காலனி (வார் -1) , 3.அ ப்பம் பட் (ஊ) சாணார்பாைளயம்
அ ப்பம் பட் -601203,
(வார் -1) , 4.அ ப்பம் பட் (ஊ) கவைர ெத (வார் -2)
ப்பம் பட் -601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

140

1.அ ப்பம் பட் (ஊ)
த யார் ெத (வார் -2) , 2.அ ப்பம் பட் (ஊ)
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ஆண் பாைளயம் (வார் -1) , 3.அ ப்பம் பட் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்
ழக்
கவாசல் ேமற் பக்கம் ,
ெத
(வார் -3) , 4.அ ப்பம் பட் (ஊ) சர்ேவஸ்வராவ் வாட்டர்ஸ்ெத
அ ப்பம் பட் -601203,
(வார் -2) , 5.அ ப்பம் பட் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
,
அ ப்பம் பட் -601203.
6.அ ப்பம் பட் (ஊ) பாலா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

141

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி,(வடக்
கவாசல் 1.ெமரட் ர் (ஊ) ெமரட் ர் ராமம் (வார் -1) , 2.ெமரட் ர் (ஊ) ெமரட் ர்
ெதற் பக்கம் ) ெமரட் ர் - 601203, காலனி (வார் -1) , 3.ெமரட் ர் (ஊ) ேதாட்டக்கா (வார் -2)
ெமரட் ர் - 601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

142

ஊராட் ஓன் ய
1.ெமரட் ர் (ஊ) ேதாட்டக்கா ெபரிய காலனி (வார் -2) , 2.ெமரட் ர்
வக்கப்பள் ளி,(வடக்
கவாசல்
(ஊ) ேதாட்டக்கா
யகாலனி (வார் -3) , 3.ெமரட் ர் ெப மாள்
ெதற் பக்கம் ) ெமரட் ர் - 601203,
ேகா ல் ெத
(வார் -1)
ெமரட் ர் - 601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

143

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
கல் பாக்கம் -601203, கல் பாக்கம் 601203.

1.கல் பாக்கம் (ஊ) கல் பாக்கம் (வார் -1) , 2.கல் பாக்கம் (ஊ)
ெவள் ளம் பாக்கம் ராமம் (வார் -2) , 3.கல் பாக்கம் (ஊ)
ெவள் ளம் பாக்கம் காலனி (வார் -2) , 4.கல் பாக்கம் (ஊ)
ெத
யம் மன்ேகா ல் (வார் -2) , 5.கல் பாக்கம் (ஊ) நாகத்தம் மன்
ேகா ல் ெத
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

144

144

அர னர் ேமல் நிைலபள் ளி,
1.வாய
ர் (ஊ) வாய
ர்
(ெதற்
கவாசல் வடக் பக்கம் )
2.வாய
ர் (ஊ) வாய
ர்
ெவள் ளவாயல் - 601203,
ெகாக் ேம (வார் -1)
ெவள் ளவாயல் - 601203.

145

145

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ), வாய
ர் 601203, வாய
ர் - 601203.

146

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
1.வாய
ர் (ஊ) ெசங் க னீர ் ேம
ெசங் கழனீரே
் ம (ேமற் பக்கம் ),
ஊராணம் ேப காலனி (வார் -4)
ெசங் கழனிேம -601203,
ெசங் கழனிேம -601203.

147

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
1.வாய
ர் (ஊ) ஊரணம் ேப (வார் -4) , 2.வாய
ெசங் கழனீரே
் ம (ேமற் பக்கம் ),
ஊராணம் ேப ஏரிக்கைர (வார் -4)
ெசங் கழனிேம -601203,
ெசங் கழனிேம -601203.

148

ஊராட் ஒன் ய
1.வாய
ர் (ஊ) ராமநாத ரம் (வார் -3) , 2.வாய
ர் (ஊ) வ கர்
ந நிைலப்பள் ளி( ழக்
பாைளயம் (வார் -3) , 3.வாய
ர் (ஊ) ெசங் க நிர் ேம (வார் -3) ,
பக்கம் ), ெசங் கழனிேம 4.வாய
ர் (ஊ) ெபரியெத ெசங் கழனீரே
் ம (வார் -3)
601203, ெசங் கழனிேம - 601203.

146

147

148

1.வாய
ர் (ஊ) வாய
ர்
ஆ
ரா டர் காலனி

ப்பம் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1) ,
ப்பம் (வார் -1) , 3.வாய
ர் (ஊ) வாய
ர்

ராமம் , 2.வாய

ர் (ஊ) வாய

ர்

காலனி (வார் -3) , 2.வாய

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ)

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

149

149

ஊராட் ஒன் ய
1.காட் ப்பள் ளி (ஊ) காட் ப்பள் ளி (வார் -1) , 2.காட்
ெதாடக்கப்பள் ளி , காட் ப்பள் ளி காட் ப்பள் ளி அண்ணாநகர் (வார் -1)
600120, காட் ப்பள் ளி - 600120.

150

150

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி காளாஞ்
( ழக்
கவாசல் , - 601203,
காளாஞ் ( ழக்
கவாசல் , 601203.

1.காட் ப்பள் ளி (ஊ) காளஞ் (வார் -2) , 2.காட்
காட் ப்பள் ளி ப்பம் (வார் -1)

151

151

அர ச தாய
டம் ெசப்பாக்கம்
- 600 120, ெசப்பாக்கம் - 600 120.

1.காட்

152

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ெகாரஞ் ர்
ெரட் பாைளயம் - 601203,
ெகாரஞ் ர் ெரட் பாைளயம் 601203.

1.ெநய் தவாயல் (ஊ) ெகாரஞ்

152

ஆ
153

153

ரா டர் நல வக்கபள் ளி
ப்ேப (ெதற்
கவாசல் ),
ெகாரஞ் ர் ெரட் பாைளயம் 601203, ெகாரஞ் ர்
ெரட் பாைளயம் - 601203.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ப்பள் ளி (ஊ)

வாக்கம் ம

ப்பள் ளி (ஊ)

ப்பள் ளி (ஊ)

ராெசம் பாக்கம் (வார் -2)

ர் ெரட் பாைளயம் (வார் -4)

1.ெநய் தவாயல் (ஊ)
ப்ேப (வார் -4) , 2.ெநய் தவாயல் (ஊ)
ஐஸ்வர்யா நகர் (வார் -4) , 3.ெநய் தவாயல் (ஊ)
ப்ேப காலனி
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

154

154

ஊராட் ஓன்
ெமௗத்தம் ேப
ெமௗத்தம் ேப

ய வக்கப்பள் ளி,
- 601203,
- 601203.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெநய் தவாயல் (ஊ) த ழ் ெகாரஞ் ர் (வார் -3) , 2.ெநய் தவாயல் (ஊ)
த ழ் ெகாரஞ் ர் காலனி (வார் -3) , 3.ெநய் தவாயல் (ஊ)
ம த்தம் ேப காலனி (வார் -3) , 4.ெநய் தவாயல் (ஊ) அண்ணாநகர்
(வார் -3) , 5.ெநய் தவாயல் (ஊ) ம த்தம் ேப
ராமம் (வார் -3) ,
6.ெநய் தவாயல் (ஊ) ெசப்பாக்கம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

155

155

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெநய் தவாயல் 601203, ெநய் தவாயல் - 601203.

1.ெநய் தவாயல் (ஊ) சாணார் பாைளயம் (வார் -1) , 2.ெநய் தவாயல் (ஊ)
கணப நகர் ரிவாக்கம் -I (வார் -1) , 3.ெநய் தவாயல் (ஊ) யாதவெத
(வார் -1) , 4.ெநய் தவாயல் (ஊ) லட்
யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1)
, 5.ெநய் தவாயல் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
6.ெநய் தவாயல் (ஊ) ராஜா ேதாப் (வார் -1) , 7.ெநய் தவாயல் (ஊ)
சம் மந்தன் நகர் (வார் -1)

156

156

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெநய் தவாயல் 601203, ெநய் தவாயல் - 601203.

1.ெநய் தவாயல் (ஊ) ெநய் தவாயல் காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 2.ெநய் தவாயல் (ஊ) ெநய் தவாயல் காலனி ேமட் த்ெத
(வார் -2) , 3.ெநய் தவாயல் (ஊ) கணப நகர் ரிவாக்கம் -II (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

157

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பபள் ளி (ேமற் பக்கம்
ெதற்
க வாசல் ),
நந் யம் பாக்கம் - 601203,
நந் யம் பாக்கம் - 601203.

1.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) தைலயாரி பாைளயம் (வார் -4) ,
2.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) வ கர்பாைளயம் (வார் -4) , 3.நந் யம் பாக்கம்
(ஊ) அண்ணா காலனி(வார் -4) , 4.நந் யம் பாக்கம் காயத் ரி
நகர்(வார் -3 , 5.நந் யம் பாக்கம் ேவளாங் கா
த ெத (வார் -2) ,
6.நந் யம் பாக்கம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்(வார் -1) , 7.நந் யம் பாக்கம்
(ஊ) காயத் ரி நகர் (வார் -3) , 8.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) ெவங் கேடஷ்வரா
நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

157

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

158

159

160

161

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பபள் ளி (ேமற் பக்கம்
ெதற்
க வாசல் ),
நந் யம் பாக்கம் - 601203,
நந் யம் பாக்கம் - 601203.

1.நந் யம் பாக்கம் அண்ணா நகர்(வார் -4) , 2.நந் யம் பாக்கம்
ெகாங் யம் மன் நகர்(வார் -4) , 3.நந் யம் பாக்கம் எம் . .ஆர்
ெத (வார் -4) , 4.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) ெகாங் யம் மன் நகர் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

159

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ), நந் யம் பாக்கம்
- 601203, நந் யம் பாக்கம் 601203.

1.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) எம் . .நகர் (வார் -1) , 2.நந் யம் பாக்கம் (ஊ)
ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.நந் யம் பாக்கம் (ஊ)
கேணஷ் நகர் (வார் -3) , 4.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) அரி ஆைல ப
(வார் -3) , 5.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) நந் யம் பாக்கம் காலனி(வார் -3) ,
6.நந் யம் பாக்கம் ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
7.நந் யம் பாக்கம் எம் . .நகர்(வார் -1) , 8.நந் யம் பாக்கம் (ஊ)
ைடயம் மன்நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

160

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (ெதன் ேமற் பக்கம் ),
நந் யம் பாக்கம் - 601203,
நந் யம் பாக்கம் - 601203.

1.நந்
(ஊ)
ேகா

161

1.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) ந யா நகர் (வார் -2) , 2.நந் யம் பாக்கம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) தனலட்
பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ழக்
நகர் (வார் -2) , 4.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) பால
பக்கம் ),
நந் யம் பாக்கம் கன் நகர் (வார் -2) ,
601203, நந் யம் பாக்கம் - 601203. 5.நந் யம் பாக்கம்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2)

158

யம் பாக்கம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) , 2.நந் யம் பாக்கம்
கன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.நந் யம் பாக்கம்
கன்
ல் ெத (வார் -2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) சர் ளா நகர் (வார் -2) , 2.நந் யம் பாக்கம் (ஊ)
ஆர்.எஸ்.ேரா (வார் -1) , 3.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) ஆனந்தம் நகர்
(வார் -2) , 4.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) ேநதா நகர் (வார் -2) ,
5.நந் யம் பாக்கம் (ஊ) ராஜா நகர் (வார் -2) , 6.நந் யம் பாக்கம் (ஊ)
ரா வ் காந் நகர் (வார் -4) , 7.நந் யம் பாக்கம் ஆனந்தா நகர்(வார் -3
, 8.நந் யம் பாக்கம் ர ல் ேவ ெம ன் ேரா (வார் -1)

162

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (ெதன் ேமற் பக்கம் ),
நந் யம் பாக்கம் - 600120,
நந் யம் பாக்கம் - 600120.

163

1. ஞ் ர் ( . .ஊ.) பகவான் ெத (வார் -6) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ.)
. .எஸ். ேரா (வார் -12) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ.) .ேக.ஆர். ேரா
(வார் -13) , 4. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ெஷட் நகர் (வார் -6) , 5. ஞ் ர்
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் , ( . .ஊ.) ெஷட் நகர் (வார் -6) , 6. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ெஷட் நகர்
மலா ெத
(வார் -6) , 8. ஞ் ர்
ஞ் ர்-601203, ஞ் ர் - 601 203. (வார் -6) , 7. ஞ் ர் ( . .ஊ.)
( . .ஊ.) .எச்.ேரா (வார் -6) , 9. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ஜான ரத்னா
அ ன்
(வார் -16) , 10. ஞ் ர்( . .ஊ.) ெஷட் நகர் (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

164

164

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் ,
ஞ் ர் - 601203, ஞ் ர் - 601 203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

165

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
1. ஞ் ர் ( . .ஊ) ஜவஹர்லால் ேரா
(வார் 6 , 2. ஞ்
ெதற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
ேஹமசந் ரா நகர் (வார் 6) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ) ெஷட்
ஞ் ர் - 601203, ஞ் ர் - 601 203.

166

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் வடக் பக்கம் , 1. ஞ் ர்(
. .ஸ்.ேரா
ஞ் ர் - 601203,
ப்ேப - 601
203.

162

163

166

1.
2.
3.
4.

ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்

ர் (
ர் (
ர் (
ர் (

.
.
.
.

.ஊ)
.ஊ)
.ஊ)
.ஊ)

ேஹமசந் ரா நகர் தல் அ ன்
(வார் 6) ,
ேஹமசந் ரா நகர் ரத்னா அ ன்
(வார் 6) ,
ேஹமசந் ரா நகர் ராஜம் மாள் நகர் (வார் 6 ,
ேவளாளர் ெத
(வார் 6

ஊ) பக்தவச்சலம் ெத
(வார் 12)

(வார் 12) , 2. ஞ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் ( . .ஊ)
நகர் (வார் 6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊ)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

167

168

169

170

171

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1. ஞ் ர்
ஊ) காந் ேரா ( வார் 18) , 2. ஞ் ர்
ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -17) , 3. ஞ் ர் (
ஊ) ளக்கைர
ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
(வார் 16) ,
ர் (வார் 17) , 4. ஞ் ர் (
5. ஞ் ர் (
ஊ) அய் யப்பன் ேகா ல் ெத
(வார் 17)

167

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் ெதற் பக்கம் , ஞ்
- 601203, ஞ் ர் - 601 203.

168

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
ஊ) ேதர ெத (வார் -15) , 2. ஞ்
ழக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் , 1. ஞ் ர் (
லால் பக ர் சாஸ் ரி 1வ ெத
(வார் -14)
ஞ் ர் - 601203, ஞ் ர் - 601
203.

169

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
- 601203, ஞ் ர்-601203.

170

எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ஸ்டாப்ஸ்
அைற ழக் பக்கம் ), ஞ் ர் - 601203, ஞ் ர்-601203.

171

எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ஞ் ர்
(ெதற் பக்கம் வடக்
கவாசல் ) 1. ஞ்
அைற எண்.4, ஞ் ர் - 601203,
ஞ் ர் - 601203.

ஞ்

1. ஞ்
2. ஞ்
ர்
3. ஞ்

ர் (
ர் (
ர் (

ஊ) லால் பக ர் சாஸ் ரி 2வ
ஊ) லால் பக ர் சாஸ் ரி 3வ
ஊ) ரிய நகர் (வார் -15)

ெத
ெத

ர் (

ஊ)

(வார் -14) ,
(வார் -14) ,

1. ஞ் ர் ( . .ஊ) பாலா நகர் (வார் -5) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ)
அன்பழகன் நகர் (வார் -5) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ)
.ஆர். . நகர் (வார் 3) , 4. ஞ் ர் ( . .ஊ) வானந்தம் ெத

ர் (

.

.ஊ.) அ ல் கலாம் ஆசாத் ெத

(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

172

172

எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி !ஞ் ர்
1. ஞ் ர் ( . .ஊ) இளங் ேகா நகர் , 2. ஞ்
(ெதற் பக்கம் வடக்
கவாசல் )
நகர் , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ) காந் நகர்
அைற எண் .5, ஞ் ர் - 601203,
ஞ் ர் - 601203.

173

173

எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ஞ் ர் 601203, ஞ் ர் - 601 203.

174

எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ஞ் ர்
1. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ெஜக வன்ராம் ெத
(ெதற் பக்கம் வடக்
கவாசல் )
கல் யாண ந்தரம் ெத (வார் -2)
அைற எண் . 2 - 601203, ஞ் ர் 601203,
ஞ் ர் - 601 203.

175

எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ஞ் ர்
1. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ராம ர்த் ெத (வார் -2) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ.)
(ெதற் பக்கம் வடக்
கவாசல் )
இந் ரா நகர் (வார் -3) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ெசந் ல் நகர் (வார் -3)
பைழய கட் டம் ஞ் ர் 601203, ஞ் ர் - 601203.

174

175

1. ஞ்

ர் (

.

.ஊ.)

.ஆர்.

ர் (

.

.ஊ) ெஜயலட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

. நகர்(வார் -5)

(வார் -2) , 2. ஞ்

ர் (

.

.ஊ.)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 2. ஞ் ர்
( . .ஊ.) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ.)
உைடயர் பாைளயம் (வார் -4) , 4. ஞ் ர் ( . .ஊ.) காயத் ரி நகர்
(வார் -4) , 5. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ெகாள் ளட் பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 6. ஞ் ர்( . .ஊ.) ெபஸ்ட்டன்
ராம் டன் நகர் (வார் -4) ,
7. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ர்யா நகர் (வார் -4)

176

176

ஆ
ரா ட நலத் ைறப் அர
வக்கப்பள் ளி,
ப்ேப 601203,
ப்ேப - 601203.

177

177

1. ஞ் ர் ( . .ஊ.) அண்ணா ெத (வார் -5) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ.)
ஆ
ரா டர் நலத் ைறப் அர
வக்ப்பள் ளி,
ப்ேப - 601203, வா.ஊ. ெத (வார் -5) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ.) ேமற் பஜைன ேகா
ெத (வார் -4)
ப்ேப - 601203.

178

. .எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதன்
பக்கம் ), ஞ் ர் - 601203,
601203.

179

. .எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ேமற் பக்கம் ),
- 601203, ஞ் ர் - 601203.

1. ஞ்
ர் லட்

ர் ( . .ஊ) ஜவர்லால் ேரா (வார் -18) , 2. ஞ்
ரம் 1வ காலனி (வார் -9)

ர் (

.

.ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

180

. .எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ஞ் ர்
1. ஞ்
(ெதற் பக்கம் வடக்
கவாசல் )
லட்
அைற எண்.7, ஞ் ர்-601203,
ஞ் ர்-601203.

ர் ( . .ஊ) லட்
ரம் ேரா (வார் -7) , 2. ஞ்
ரம் 2வ காலனி (வார் -12)

ர் (

.

.ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

178

179

180

1. ஞ் ர் ( . .ஊ) பார நகர் (வார் -7) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ேவதாச்சலம் நகர் (வார் -7) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ெவாற்
ழக்
(வார் -7) , 4. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ரளி நகர் (வார் -7) , 5. ஞ்
ஞ் ர் ( . .ஊ)
ரளி நகர் (வார் -7) , 6. ஞ் ர் ( . .ஊ) காவலர்
(வார் -7)

ஞ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

ர் சாைல
ர்
ப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

181

182

183

184

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

181

. .எஸ் ெரட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ஞ் ர்
(ெதற் பக்கம் வடக்
கவாசல் ) 1. ஞ்
அைற எண்.8, ஞ் ர்-601203,
ஞ் ர்-601203.

182

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(பைழய கட் டம் ), ராமாெரட்
பாைளயம் - 601203, ராமாெரட்
பாைளயம் - 601203.

1. ஞ் ர் (
ஊ) ராஜம் நகர்(வார் -11) , 2. ஞ் ர் (
ஊ) ராம
ெரட் பாைளயம் (வார் -10) , 3. ஞ் ர்(
ஊ) ஆற் றங் கைர (வார் -10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(
ய கட் டம் வடக்
க
வாசல் ), ராமாெரட் பாைளயம் 601203, ராமாெரட் பாைளயம் 601203.

1. ஞ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

184

ஊராட் ஓன் ய
( ழக்
கவாசல்
பக்கம் ), ராமாெரட்
601203, ராமாெரட்
601203.

1. ஞ் ர் ( . .ஊ) காளாஞ் ேசரி ஏரிக்கைர (வார் -11) , 2. ஞ் ர்
( . .ஊ) ஜவஹர் நகர் (வார் -11) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ) கக்கன்
காலனி (வார் -11)

வக்கப்பள் ளி
ேமற்
பாைளயம் பாைளயம் -

ர் (

ர் (

.

.

.ஊ) பச்ைசயம் மன் நகர் (வார் -7)

.ஊ) காளஞ் ேசரி (வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

185

186

187

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

185

1. ஞ் ர் ( . .ஊ) பாப்பார பாைளயம் (வார் -8) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ேநதா நகர் (வார் -8) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ) களத் ேம (வார் -8) ,
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
4. ஞ் ர் ( . .ஊ) வா
நகர் (வார் -9) , 5. ஞ் ர் ( . .ஊ) நி
(ேமற் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ),
ட ன் (வார் -9) , 6. ஞ் ர் ( . .ஊ) ப் சா ெசட் நகர் (வார் -9) ,
ெவங் கட்ெரட் பாைளயம் 7. ஞ் ர் ( . .ஊ) .ேக. .நகர் (வார் -9) , 8. ஞ் ர் ( . .ஊ)
601203, ெவங் கட்ெரட்
கம் பர்ெத (வார் -9) , 9. ஞ் ர் ( . .ஊ) காேவரிநகர் (வார் -9) ,
பாைளயம் - 601203.
10. ஞ் ர் ( . .ஊ) பலராம ரம் (வார் -8) , 11. ஞ் ர் ( . .ஊ)
வள்
வர் நகர் (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

186

1. ஞ் ர் ( . .ஊ) அர ந்த நகர் (வார் -8) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ)
.ஆர்.பாைளயம் (4வ ெத ) (வார் -9) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ)
.எச்.ேரா
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(வார் -8) , 4. ஞ் ர் ( . .ஊ) ேவலா தம் ெத (வார் -8) ,
ேமற் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ), 5. ஞ் ர் ( . .ஊ) ஞ் ர்
எச் ேரா (வார் -8) , 6. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ெவங் கட்ெரட் பாைளயம் கால் ேமல் நகர் (வார் -8) , 7. ஞ் ர் ( . .ஊ) கா
சாலாட்
601203, ெவங் கட்ெரட்
அம் மன்ெத (வார் -8) , 8. ஞ் ர் ( . .ஊ) எம் . .எல் நகர் (வார் -8) ,
பாைளயம் - 601203.
9. ஞ் ர் ( . .ஊ)
நாயகர்ெத (வார் -9) , 10. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ஔைவயார் ெத (வார் -9) , 11. ஞ் ர் ( . .ஊ) எம் .எம் . சா நகர்
(வார் -8) , 12. ஞ் ர் ( . .ஊ) கார்த் ேகயன் ெத (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ெதற்
க
வாசல் ), ெவங் கட்
ெரட் பாைளயம் - 601203,
ெவங் கட் ெரட் பாைளயம் 601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஞ்

ர் (

.

.ஊ) ெவங் கட ெரட் பாைளயம் 1வ

ெத

(வார்

- 9)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

188

189

190

191

188

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெப ந்தைலவர் காமராஜர்
1. ஞ் ர் ( . .ஊ) அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -8) , 2. ஞ்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
( . .ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -8) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ)
( ழக்
கவாசல் ேமற் பக்கம் )
த்
மாரசா
ள் ைள ெத (வார் -8) , 4. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ங் கம் ேப -601203, ங் கம் ேப ங் கம் ேப காலனி (வார் -8)
601203.

ர்

1. ஞ் ர் ( . .ஊ) பாலா ெத (வார் -9) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ)
கார்த் ேகயன் ெத (வார் -9) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ) வள்
வர் ெத
(வார் -9) , 4. ஞ் ர் ( . .ஊ) வா
நகர் (வார் -9) , 5. ஞ் ர்
( . .ஊ) ஓம் சக் ெத (வார் -9) , 6. ஞ் ர் ( . .ஊ) வா.உ. . ெத
(வார் -9) , 7. ஞ் ர் ( . .ஊ) கம் பர் ெத (வார் -9) , 8. ஞ் ர்
( . .ஊ) பார யார் ெத (வார் -9) , 9. ஞ் ர் ( . .ஊ) ஔைவயார்
ெத (வார் -9) , 10. ஞ் ர் ( . .ஊ) அரிலட்
நகர் (வார் -9) ,
11. ஞ் ர் ( . .ஊ) பட்ேடல் ெத (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

189

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,(தற் கா க
ெகாட்டைக), ெவங் கடெரட்
பாைளயம் - 601203, ங் கடெரட்
பாைளயம் - 601203.

190

1. ஞ் ர் ( . .ஊ) அம் பாள் ெத (வார் -9) , 2. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ெப ந்தைலவர் காமராஜர்
நாயகர் ெத (வார் -9) , 3. ஞ் ர் ( . .ஊ) மரன்ெத (வார் -9) ,
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
4. ஞ் ர் ( . .ஊ) கம் பர் ெத (வார் -9) , 5. ஞ் ர் ( . .ஊ) ந்தரம்
( ழக்
கவாசல் ேமற் பக்கம் )
ெத (வார் -9) , 6. ஞ் ர் ( . .ஊ)
ெத (வார் -9) , 7. ஞ் ர்
ங் கம் ேப -601203, ங் கம் ேப ( . .ஊ) ேவலா தம் ெத (வார் -9) , 8. ஞ் ர் ( . .ஊ) ஜவஹர்லால்
601203.
ெத (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

191

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ெதற் ப
),
நா ர் கம் மவார்பாைளயம் 601203, நா ர்
கம் மவார்பாைளயம் - 601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.நா ர் (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி (வார் -2) , 2.நா
ெஜயராம ரம் (வார் -2)

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

192

193

194

195

196

197

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.நா ர் (ஊ) ேமட் ெரட் பாைளயம் (வார் -4) , 2.நா ர் (ஊ) ேமட்
ெரட் பாைளயம் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -4 , 3.நா ர் (ஊ)
சக்கரப்பாைளயம் (வார் -4) , 4.நா ர் (ஊ) நா ர் கம் மவார் பாைளயம்
(வார் -4) , 5.நா ர் (ஊ) நா ர் கம் மவார் பாைளயம் ஆ
ரா டர்
காலனி (வார் -4) , 6.நா ர் (ஊ) இந் ஜா நகர் (வார் -4)

192

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ெதற் ப
),
நா ர் கம் மவார்பாைளயம் 601203, நா ர்
கம் மவார்பாைளயம் - 601203.

193

ஊராட் ஓன் ய
1.நா ர் (ஊ) எடப்பாைளயம் (வார் - 2) , 2.நா ர் (ஊ)
ெதாடக்கப்பள் ளி ( ழக்
கந்தம் பாைளயம் (வார் - 2) , 3.நா ர் (ஊ) அக்கரம் ேப காலனி
கவாசல் )அக்கரம் ேப - 601203, (வார் - 2) , 4.நா ர் (ஊ) எடப்பாைளம் அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத
அக்கரம் ேப - 601203.
(வார் - 1) , 5.நா ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

194

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ) நா
601203, நா ர் - 601203.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

195

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் ) நா
- 601203, நா ர் - 601203.

196

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் ) நா
- 601203, நா ர் - 601203.

197

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ) நா
601203, நா ர் - 601203.

1.நா ர் (ஊ) ராமசந் ரா நகர் வார் 2 , 2.நா ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர்
வார் 2 , 3.நா ர் ராமம் ெவங் கட்டா ரம் வார் 2 , 4.நா ர் ராமம்
ர் நா ர் பஜைனேகா ல் ெத வார் 1

ர்

ர்

1.நா

ர் (ஊ) ேகசவ ரம் (வார் -1)

1.நா

ர் (ஊ) ேகசவ ரம் கத

1.நா
ர் - நகர்

ர் (ஊ) ராமச்சந்

எண் 77

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தல் 209 வைர (வார் -1)

ரா நகர் (வார் -1) , 2.நா

ர் (ஊ) பத்மாவ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

198

199

200

201

202

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.நா ர் (ஊ) நா ர் ஆ
ரா டர் காலனி
தல் ெத
(வார் -3) ,
2.நா ர் (ஊ) நா ர் ஆ
ரா டர் காலனி இரண்டாவ ெத
(வார் ரா டர் காலனி
ன்றாவ ெத (வார் ர் - 3) , 3.நா ர் (ஊ) நா ர் ஆ
3) , 4.நா ர் (ஊ) மல் மா நகர் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

198

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ேமற் பக்கம் ) நா
601203, நா ர் - 601203.

199

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி,
வன்னிப்பாக்கம் - 601203,
வன்னிப்பாக்கம் - 601203.

1.வன்னிப்பாக்கம் (ஊ) ேமட் பாைளயம் காலனி (வார் -1) ,
2.வன்னிப்பாக்கம் (ஊ) ெபரிய காலனி (வார் -2) , 3.வன்னிப்பாக்கம்
(ஊ) வன்னிப்பாக்கம் (வார் -3) , 4.வன்னிப்பாக்கம் (ஊ)
சானார்பாைளயம் (வார் -4) , 5.வன்னிப்பாக்கம் (ஊ) கம் மவார்
பாைளயம் (வார் -5) , 6.வன்னிபாக்கம் (ஊ) ேமட் பாைளயம் (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

200

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (ெதற்
க
வாசல் ),
ரிச்சம் ேப - 601203,
ரிச்சம் ேப - 601203.

1.வன்னிப்பாக்கம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

201

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ழக் பக்கம் ),
ேமட் ப்பாைளயம் - 601203,
ேமட் ப்பாைளயம் - 601203.

1.வன்னிப்பாக்கம் (ஊ)
யன் கண் ைக (வார் -2) ,
2.வன்னிப்பாக்கம் (ஊ) சக்
பாைளயம் (வார் -3) , 3.வன்னிப்பாக்கம்
(ஊ) ேமட் பாைளயம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

202

1.ேம
ர் (ஊ) ேம
ர் காலனி (வார் -1) , 2.ேம
ர் (ஊ) ேம
ர் ராமம்
ஏ என் எம் உயர் நிைலப்பள் ளி
(வார் 1) , 3.ேம
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
(வார் 3) , 4.ேம
ர் (ஊ)
(ேமற்
க வாசல் ெதற்
ைடயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.ேம
ர் (ஊ)
பக்கம் ), ேம
ர் - 601203, ேம
ர் என்.எஸ்.ேக.ெத (வார் 1) , 6.ேம
ர் (ஊ) ேகா ல் ேதாப் (வார் 3) ,
601203.
7.ேம
ர் (ஊ) ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரிச்சம் ேப

(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

203

204

205

206

207

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

203

ஏ என் எம் உயர் நிைலப்பள் ளி
1.ேம
(ேமற்
க வாசல் ெதற்
பக்கம் ), ேம
ர் - 601203, ேம
ர் - (வார்
601203.

ர் (ஊ) பாடசாைல ெத (வார் 1) , 2.ேம
ர் (ஊ) ேஜாசப் ெத
-2) , 3.ேம
ர் (ஊ) ன்வாரிய
ப் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

204

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ) அத் ப்பட்
ெரட் பாைளயம் - 600120,
அத் ப்பட் - 600120.

1.அத்

ப்பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

205

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (ேமற் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ) அத் ப்பட்
ெரட் பாைளயம் - 600120,
அத் ப்பட் ெரட் பாைளயம் 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) இந் ரா நகர் (வார் -1) , 2.அத்
ேவ
ேகாபால் ெத (வார் -1)

206

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி அத் ப்பட்
ெரட் பாைளயம் - 600120,
அத் ப்பட் ெரட் பாைளயம் 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ)
ேத
நகர் (வார் - 1) , 2.அத் ப்பட் (ஊ)
ராம ங் கம் நகர் (வார் - 1) , 3.அத் ப்பட் (ஊ) நி பாலா நகர்
(வார் - 1) , 4.அத் ப்பட் (ஊ) ஸ்டா ன் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

207

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் ேமற் பக்கம் ,
அத் ப்பட் ெரட் ப்பாைளயம் 600120, அத் ப்பட்
ெரட் ப்பாைளயம் -600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) ெரட் பாைளயம் (வார் -8) , 2.அத் ப்பட் (ஊ)
சாணார் பாைளயம் (வார் -9) , 3.அத் ப்பட் (ஊ) சைடயம் மன்
ேகா ல் ெத
(வார் -10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ) கைரயான்ேம

(வார் -1)

ப்பட்

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

208

209

210

211

212

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

208

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி,
அத் ப்பட் - 600120,
அத் ப்பட் - 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) ேவளாளர் ெத (வார் -3) , 2.அத் ப்பட் (ஊ)
ெசல் வாம் ைக நகர் (வார் -3) , 3.அத் ப்பட் (ஊ) வரதராஜ ரம்
(வார் -3) , 4.அத் ப்பட் (ஊ) சத் ய நாராரயணன் நகர் (வார் -2) ,
5.அத் ப்பட் (ஊ) ைவ ண்ட ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

209

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி,
அத் ப்பட் - 600120,
அத் ப்பட் - 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) அலேம நகர் (வார் -3) , 2.அத் ப்பட் (ஊ)
கைலஞர்நகர் (வார் - 3) , 3.அத் ப்பட் (ஊ) ரா வ் காந் நகர் (வார் 2) , 4.அத் ப்பட் (ஊ) எடப்பாைளயம் (வார் - 2) , 5.அத் ப்பட் (ஊ)
ேமட் த் ெத (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

210

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, அத் ப்பட் 600120, அத் ப்பட் - 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) ேந நகர் (வார் -1) , 2.அத் ப்பட் (ஊ) ஜ் பா
ெத (வார் -2) , 3.அத் ப்பட் (ஊ) காந் ெத (வார் -2) ,
4.அத் ப்பட் (ஊ) க் மணி ெத (வார் - 3) , 5.அத் ப்பட் (ஊ)
இராஜா நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

211

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி(வடக்
வாசல் ழக் பக்கம் ),
அத் ப்பட் - 600120,
அத் ப்பட் - 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
(ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -4&5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

212

க

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி,
அத் ப்பட் - 600120,
அத் ப்பட் - 600120.

(வார்

- 3) , 2.அத்

ப்பட்

1.அத் ப்பட் (ஊ) சால் ட்ைலன் (வார் -5) , 2.அத் ப்பட் (ஊ)
வள் வர் ெத (வார் -5) , 3.அத் ப்பட் (ஊ) ெஜக வன்ராம் ெத
(வார் -5) , 4.அத் ப்பட் (ஊ) க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -6)
, 5.அத் ப்பட் (ஊ) லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத
(வார் -6) ,
6.அத் ப்பட் (ஊ) ஸ்டா ன் நகர் (வார் -6) , 7.அத் ப்பட் (ஊ)
ெத ங் பாைளயம் (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

213

214

215

216

ய ந நிைலப்
க வாசல் ),
நகர் - 600120,
நகர் - 600120.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.அத் ப்பட் (ஊ) ன்வாரிய
ப் வார் 4 , 2.அத் ப்பட் (ஊ)
அத் ப்பட்
நகர் வார் 4 , 3.அத் ப்பட் (ஊ) ன்வாரிய
ப் ப் ைடப் , 4.அத் ப்பட் (ஊ) ன்வாரிய
ப் க்
ைடப் , 5.அத் ப்பட் (ஊ) ன்வாரிய
ப் ஆர் ைடப் ,
6.அத் ப்பட் (ஊ) ன்வாரிய
ப் எஸ் ைடப் , 7.அத் ப்பட்
(ஊ) அன்பழகன் நகர் ப் ைடப் , 8.அத் ப்பட் (ஊ) அன்பழகன் நகர்
க் ைடப் , 9.அத் ப்பட் (ஊ) அன்பழகன் நகர் எஸ் ைடப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

213

ஊராட் ஒன்
பள் ளி ழக்
அத் பட்
அத் பட்

214

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி(ெதற்
க வாசல் ேமற்
பக்கம் ), அத் ப்பட்
நகர் 600120, அத் ப்பட்
நகர் 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) அத் பட்
நகர் வார் 4 , 2.அத் ப்பட் (ஊ)
க மாரி அம் மன் நகர் வார் 4 , 3.அத் பட் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத , 4.அத் பட் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத , 5.அத் ப்பட் (ஊ)
சர்ச் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

215

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி பள் ளி ட ெத பக்க
கட் டம் வடக்
க வாசல் ,
அத் ப்பட்
நகர் - 600120,
அத் ப்பட்
நகர் - 600120.

1.அத் ப்பட் (ஊ) க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத - 1 , 2.அத்
(ஊ) க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத - 2 , 3.அத் ப்பட் (ஊ)
ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

216

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி கார்னர் கட் டம் ழக்
கவாசல் அத் ப்பட்
நகர் 600120, அத் ப்பட்
நகர் 600120.

1.அத் ப்பட்
ெத , 3.அத்

ப்பட்

(ஊ) பகத் ங் நகர் , 2.அத் ப்பட் (ஊ) அம் ேபத்கார்
ப்பட் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

217

218

219

220

217

ஆ
ரா டர் நலம் அர னர்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் ழக் பக்கம் ,
வல்
ர் - 600120, வல்
ர் 600120.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.வல்
3.வல்
5.வல்

ர் (ஊ) ட் ைடப் வார் 3 , 2.வல்
ர் (ஊ) எஸ் ைடப் வார் 3 , 4.வல்
ர் (ஊ) க் ைடப் வார் 3 , 6.வல்

ர் (ஊ)
ைடப் வார் 3 ,
ர் (ஊ) ஆர் ைடப் வார் 3 ,
ர் (ஊ) ப் ைடப் வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

218

ஆ
ரா டர் நலம் அர னர்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் ேமற் பக்கம் , வல்
- 600120, வல்
ர் - 600120.

1.வல்
ர் (ஊ) வாலாஜாபாத் ெத வார் 3 , 2.வல்
ர் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 3 , 3.வல்
ர் (ஊ) ரா வ் காந் ெத
வார் 3 , 4.வல்
ர் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத வார் 3 , 5.வல்
ர்
(ஊ) அ ஞர் அண்ணாேபட்ைட வார் 3 , 6.வல்
ர் (ஊ) பார யார் ெத
வார் 2 , 7.வல்
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத வார் 3 , 8.வல்
ர் (ஊ)
ர்
ன் நகர் வார் 3 , 9.வல்
ர் (ஊ) நந்தனார் ெத வார் 2 , 10.வல்
ர்
(ஊ) எம் .
ராஜா ெத வார் 2 , 11.வல்
ர் (ஊ)
வள்
வர் ெத
வார் 2 , 12.வல்
ர் (ஊ) நர ங் க ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 3 ,
13.வல்
ர் (ஊ) மாந்ேதாப் வார் 3 , 14.வல்
ர்
.ஆர்.பகவான் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

219

அர னர் (ஆ
ரா டர் நலம் )
ெதாடக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் , வல்
- 600120, வல்
ர் - 600120.

1.வல்
ர் (ஊ)
வள்
வர் ெத வார் 2 , 2.வல்
ர்(ஊ) எம் . ராஜா
ர்(ஊ) ெசங் கம் ள் ைள ேகா ல் ெத வார் 2
ர் ெத வார் 2 , 3.வல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

220

அர னர் (ஆ
ரா டர்
நலம் )ெதாடக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
வல்
ர் - 600120, வல்
ர் 600120.

1.வல்
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
வார்
2 , 2.வல்
ர் (ஊ) நந்தனார்
ெத வார் 2 , 3.வல்
ர் (ஊ) கக்கன்ெத வார் 2 , 4.வல்
ர் (ஊ)
பார யார் ெத வார் 2 , 5.வல்
ர் (ஊ) அ ஞர் அண்ணா ெத வார்
3 , 6.வல்
ர் (ஊ) வன் ேகா ல் ெத வார் 3 , 7.வல்
ர் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

221

222

223

224

225

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

221

உத ெப ம் வக்கபள் ளி
( ழக்
க வாசல் வடக்
பக்கம் ), பட்டமந் ரி - 600120,
பட்டமந் ரி - 600120.

1.வல்

222

உத ெப ம் வக்கபள் ளி
( ழக்
க வாசல் வடக்
பக்கம் ), பட்டமந் ரி - 600120,
பட்டமந் ரி - 600120.

1.வல்
ர் (ஊ) வாளாஜா பள் ளிவாசல் (வார் -1) , 2.வல்
ர் (ஊ) வல்
ர்
(வார் -1) , 3.வல்
ர் (ஊ) எச்ேரா (வார் -1) , 4.வல்
ர் (ஊ)
ெப மாள் ெத (வார் -1) , 5.வல்
ர் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -1)
, 6.வல்
ர் (ஊ) னிவாசெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 7.வல்
ர்
(ஊ) அண்ணா நகர் (வார் -1) , 8.வல்
ர் (ஊ)
. .கா. ெத (வார் 1) , 9.வல்
ர் (ஊ) அன்ைனெதரசாநகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

223

அர உயர் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
க வாசல் ), ப்பாெரட்
பாைளயம் -600120, ப்பாெரட்
பாைளயம் -600120.

1. ப்பாெரட் பாைளயம் (ஊ) ராேஜஸ்வரிநகர் (வார் -1) ,
2. ப்பாெரட் பாைளயம் (ஊ) க ண்டர்பாைளயம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

224

அர உயர் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
க வாசல் ), ப்பாெரட்
பாைளயம் -600120, ப்பாெரட்
பாைளயம் -600120.

1. ப்பாெரட் பாைளயம் (ஊ) ெகாண்டகைர (வார் -2) ,
2. ப்பாெரட் பாைளயம் (ஊ) ெகாண்டகைர காலனி (வார் -2) ,
3. ப்பாெரட் பாைளயம் (ஊ)
ேம (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

225

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ( ழக்
க வாசல் ), ப்பாெரட்
பாைளயம் - 600120, ப்பாெரட்
பாைளயம் - 600120.

1.
2.
3.
4.

ர் (ஊ) பட்டமந்

ப்பாெரட்
ப்பாெரட்
ப்பாெரட்
ப்பாெரட்

ரி (வார் -2)

பாைளயம்
பாைளயம்
பாைளயம்
பாைளயம்

(ஊ) பள் ளி ரம் (வார் -2) ,
(ஊ) பள் ளி ரம் காலனி (வார் -2) ,
(ஊ) ப்பாெரட் பாைளயம் (வார் -1) ,
(ஊ) ப்பாெரட் பாைளயம் காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

226

227

228

229

230

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

226

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற் பக்கம் ),
ெவள் ளிவாயல் சாவ - 600120,
ெவள் ளிவாயல் சாவ - 600120.

1.ெவள் ளிவாயல் (ஊ)
க்கன் காலனி (வார் -1) , 2.ெவள் ளிவாயல் (ஊ)
ேவப்ப ண்டாெரட் பாைளயம் (வார் -1) , 3.ெவள் ளிவாயல் (ஊ) எக்கல்
காலனி (வார் -1) , 4.ெவள் ளிவாயல் (ஊ) ெவள் ளிவாயல் சாவ (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

227

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற் பக்கம் ),
ெவள் ளிவாயல் சாவ - 600120,
ெவள் ளிவாயல் சாவ - 600120.

1.ெவள் ளிவாயல் (ஊ) ேதக்கன் காலனி (வார் -2) , 2.ெவள் ளிவாயல் (ஊ)
ர்த் நகர் (வார் -2) , 3.ெவள் ளிவாயல் (ஊ)
ஷ்ணா நகர்
(வார் -2) , 4.ெவள் ளிவாயல் (ஊ) ல் வர்நகர் (வார் -2) ,
5.ெவள் ளிவாயல் (ஊ) எம் . .ஆர் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

228

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் பக்கம் ), இைடயஞ் சாவ
ய நாப்பாைளயம் - 600120,
இைடயஞ் சாவ - 600120.

1.இைடயன்சாவ (ஊ) சக் ேகா ல் ெத வார் 2 , 2.இைடயன்சாவ
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத வார் 2 , 3.இைடயன்சாவ (ஊ)
ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

229

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் பக்கம் ெதற்
க
வாசல் ), இைடயஞ் சாவ பைழய
நாப்பாைளயம் - 600120,
இைடயஞ் சாவ - 600120.

1.இைடயன்சாவ (ஊ) ன்ன ஈச்சங்
(ஊ) ள நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

230

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி( ழக் பக்கம் ),
இைடயன்சாவ
நாப்பாைளயம் - 600120,
இைடயஞ் சாவ - 600 120.

1.இைடயன்சாவ (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 2 ,
2.இைடயன்சாவ (ஊ) ட் .எச் ேரா வார் 2 , 3.இைடயன்சாவ
ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத வார் 2

(வார் -1) , 2.இைடயன்சாவ

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

231

232

233

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
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ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (வடக்
1.இைடயன்சாவ
கவாசல் ெதற் பக்கம் ) பைழய
2.இைடயன்சாவ
நாப்பாைளயம் - 600103, பைழய
நாப்பாைளயம் - 600103.

232

ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ( ழக்
1.இைடயன்சாவ (ஊ) இலட்
ரம் நகர் (வார் -1) , 2.இைடயன்சாவ
கவாசல் ேமற் பக்கம் ) பைழய (ஊ) பைழய நாப்பாைளயம் , ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
நாப்பாைளயம் - 600103, பைழய 3.இைடயஞ் சாவ பஞ் சாயத் வ வார் பாைளயம் (வார் -1)
நாப்பாைளயம் - 600103.

233

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மண
நகர் - 600103, மண
நகர் - 600103.

1.இைடயன்சாவ
2.இைடயன்சாவ
3.இைடயன்சாவ
4.இைடயன்சாவ
5.இைடயன்சாவ
6.இைடயன்சாவ
7.இைடயன்சாவ

(ஊ)
ஆ
ரா டர் காலனி வார் 1 ,
(ஊ) பைழய ஆ
ரா டர் காலனி வார் 1

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

மண
மண
மண
மண
மண
மண
மண

நகர்
நகர்
நகர்
நகர்
நகர்
நகர்
நகர்

ளாக் -18(வார் -4) ,
ளாக் -19(வார் -4) ,
ளாக் -20,21(வார் -4) ,
ளாக் -22(வார் -4) ,
ளாக் -23(வார் -4) ,
ளாக்-24 (வார் -4) ,
ளாக்-25(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

234

235

236

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
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ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற் பக்கம் ழக்
க
வாசல் ), மண
நகர் - 600103,
மண
நகர் - 600103.

1.இைடயன்சாவ
2.இைடயன்சாவ
3.இைடயன்சாவ
4.இைடயன்சாவ
5.இைடயன்சாவ
6.இைடயன்சாவ
7.இைடயன்சாவ
(வார்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

மண
மண
மண
மண
மண
மண
மண

நகர்
நகர்
நகர்
நகர்
நகர்
நகர்
நகர்

235

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மண
நகர் - 600103,
மண
நகர் - 600103.

1.இைடயன்சாவ
2.இைடயன்சாவ
3.இைடயன்சாவ
4.இைடயன்சாவ
5.இைடயன்சாவ
6.இைடயன்சாவ

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

மண
மண
மண
மண
மண
மண

நகர் பாளாக் - -1 (வார் -3) ,
நகர் பாளாக் - -1 (வார் -1) ,
நகர் பாளாக் - -1 (வார் -1) ,
நகர் ளாக்-4 (வார் -3) ,
நகர் ளாக்-5 (வார் -3) ,
நகர் ளாக்-6 (வார் -3)

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற் பக்கம் ழக்
க
வாசல் ), மண
நகர் - 600103,
மண
நகர் - 600103.

1.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
2.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
3.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
4.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
5.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
6.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
7.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
8.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
9.இைடயன்சாவ (ஊ) மண
நகர்
நிைலயம் (வார் -3 , 10.இைடயன்சாவ
ப
வார் -2) , 11.இைடயன்சாவ (ஊ)

236

ளாக் -26,27(வார் -4) ,
ளாக்-28(வார் -4) ,
ளாக்(-29வார் -4) ,
ளாக்-30(வார் -4) ,
ளாக்-31 (வார் -4) ,
ளாக்-32(வார் -4) ,
ளாக்-33,34,35,36,38,40,43,45)

ளாக்-7 (வார் -3) ,
ளாக்-8 (வார் -3) ,
ளாக்-9 (வார் -3) ,
ளாக்-10 (வார் -3) ,
ளாக்-11 (வார் -3) ,
ளாக்-12 (வார் -3) ,
ளாக்-13 (வார் -13) ,
ளாக்-17 (வார் -3) ,
ளாக்-17 பைழயகாவல்
(ஊ) ஸ்ேடட்பாங் க்
ைச
பால் த்
ைச ப
வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

237

238

239

240

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

237

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மண
நகர் - 600103, மண
நகர் - 600103.

1.இைடயன்சாவ
2.இைடயன்சாவ
3.இைடயன்சாவ

(ஊ) கன்னியம் மன் ேகா ல் ேம (வார் -2) ,
(ஊ) ளாக் எண்-53,54,55,55H,57 &58 (வார் -4) ,
(ஊ) ெபரிய ஈச்சங்
ராமம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

238

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் ெதற் பக்கம் மண
நகர் - 600103, மண
நகர்
- 600103.

1.இைடயன்சாவ
2.இைடயன்சாவ
3.இைடயன்சாவ
4.இைடயன்சாவ

(ஊ) ெபான்னியம் மன் நகர் (வார் -2) ,
(ஊ) ம
ைசப
(வார் -4) ,
(ஊ) ளாக் 85-ன்
ைச ப
(வார் -4) ,
(ஊ) மண
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

239

1.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 59-வ
ளாக் (வார் -5) , 2.இைடயஞ் சாவ (ஊ)
60,61-வ
ளாக் (வார் -5) , 3.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 54, 62, 62L, & 62Mஊராட் ஒன் ய
வ
ளாக் (வார் -5) , 4.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 63A, & 63C-வ
ளாக்
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
(வார் -5) , 5.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 64, 64H, 65, &65C-வ
ளாக் (வார் கவாசல் ேமற் பக்கம் , மண
5) , 6.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 66L - ளாக் (வார் -5) , 7.இைடயஞ் சாவ
நகர் - 600103, மண
நகர்
(ஊ) 67C - ளாக் (வார் -5) , 8.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 68 & 69 L - ளாக்
- 600103.
(வார் -5) , 9.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 70-வ
ளாக் (வார் -5) ,
10.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 71E - ளாக் (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

240

1.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 72E & 73L - ளாக் (வார் -5) , 2.இைடயஞ் சாவ
ஊராட் ஒன் ய
(ஊ) 73E, 73H & 73L - ளாக் (வார் -5) , 3.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 74C ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
ளாக் (வார் -5) , 4.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 76L & 76H - ளாக் (வார் -5) ,
கவாசல் ழக் பக்கம் , மண
5.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 85-வ
ளாக் (வார் -5) , 6.இைடயஞ் சாவ (ஊ)
நகர் - 600103, மண
நகர்
86-வ
ளாக் (வார் -5) , 7.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 87-வ
ளாக் (வார் - 600103.
5) , 8.இைடயஞ் சாவ (ஊ) 88-வ
ளாக் (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

241

242

243

244

245

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

241

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆரணி (வடக்
கவாசல்
1.ஆரணி (
ழக் பக்கம் )
ய கட் டம் ஆரணி - 601101, ஆரணி - 601101.

242

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆரணி (வடக்
கவாசல் ேமற்
பக்கம் )
ய கட் டம் ஆரணி 601101, ஆரணி - 601101.

1.ஆரணி ( . .ஊ) ெப
ந
ப்பம் (வார் - 3)

மாள்

243

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆரணி (ேமற் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ) - ஆரணி - 601101,
ஆரணி - 601101.

1.ஆரணி (
ஊ) ெத
நமச் வாய ெசட் ெத

ங் காலனி (வார் -4) , 2.ஆரணி (
(வார் -12)

244

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆரணி ( ழக் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ),ஆரணி - 601101,
ஆரணி - 601101.

1.ஆரணி (
ஊ) வள் வர் ேம
(வார் -4) , 2.ஆரணி (
ஊ) த ழ்
ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -7) , 3.ஆரணி (
ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
(வார் -7) , 4.ஆரணி (
ஊ) .என் ெசட் ெத
(வார் -12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

245

1.ஆரணி ( . .ஊ) கவைரத்ெத (வார் -13) , 2.ஆரணி ( . .ஊ)
சன்ன ெத
(வார் -13) , 3.ஆரணி ( . .ஊ) ெபஸ்தெத (வார் -13) ,
4.ஆரணி ( . .ஊ) வன்னியத் ெத
(வார் -13) , 5.ஆரணி ( . .ஊ)
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கர்ணம் ெத (வார் -6) , 6.ஆரணி ( . .ஊ) மச்சவார் ெத (வார் -6) ,
க வாசல் அைற எண் . 8),
7.ஆரணி ( . .ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -6) , 8.ஆரணி
ஆரணி - 601101, ஆரணி - 601101.
( . .ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் -8) , 9.ஆரணி ( . .ஊ)
கம் மாளத்ெத (வார் -6) , 10.ஆரணி ( . .ஊ) தஸ்த ர் சாய ெத
(வார் -10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.

.ஊ) பஜார் ெத

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2)

ப்பம் (வார்

- 3) , 2.ஆரணி (

.

.ஊ)

ஊ) கட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

246

246

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி( ழக்
க வாசல் அைற எண்.6), ஆரணி
- 601101, ஆரணி - 601101.

1.ஆரணி ( . .ஊ)
ட்டாவர் ெத (வார் - 3) , 2.ஆரணி ( .
ப் ரமணி நகர் (வார் - 14) , 3.ஆரணி ( . .ஊ) ெசட் ெத
11)

247

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி( ழக்
க வாசல் அைற எண்.6), ஆரணி
- 601101, ஆரணி - 601101.

1.ஆரணி ( . .ஊ)
க்கர் ெத (வார் - 11) , 2.ஆரணி ( . .ஊ)
ஸ்
பர் காலனி (வார் - 7) , 3.ஆரணி ( . .ஊ) த ழ் ஆ
ரா டர்
காலனி (வார் - 7) , 4.ஆரணி ( . .ஊ)
ய த ழ் ஆ
ரா டர்
காலனி (வார் - 7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

248

248

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
க வாசல் அைற எண்.3), ஆரணி
- 601101, ஆரணி - 601101.

1.ஆரணி ( . .ஊ.) அத்
ளம் (வார் -1) , 2.ஆரணி ( . .ஊ.) கட்
(வார் -15) , 3.ஆரணி ( . .ஊ.) கட்
1வ சந்
(வார் -15) ,
4.ஆரணி ( . .ஊ.) கட்
2வ சந்
(வார் -15) , 5.ஆரணி
( . .ஊ.) கட்
3வ சந்
(வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

249

249

1.ஆரணி ( .
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
இ க்கம் ெத
க வாசல்
ய கட் டம் ),
ஆரணி - 601101, ஆரணி - 601101. 11)

250

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் பக்கம்
ய கட் டம்
ெதற்
க வாசல் ), ஆரணி 601101, ஆரணி - 601101.

247

250

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
.ஊ)
(வார்

.ஊ.) ஞ் சல
(வார் -5) , 2.ஆரணி ( . .ஊ.)
(வார் -11) , 3.ஆரணி ( . .ஊ.) கள் ளங் ெத (வார் -

1.ஆரணி ( . .ஊ) ேதாட்டக்கார ெத (வார் -9) , 2.ஆரணி ( . .ஊ)
ள வார் ெத (வார் -9) , 3.ஆரணி ( . .ஊ) ேகா ட் ேபட்ைட
(வார் -9) , 4.ஆரணி ( . .ஊ) ஆரணி (வார் -9)

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

251

251

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ஆரணி ( ழக்
கட் டம் வடக்
கவாசல் )
ேமற் பக்கம் - 601101, ஆரணி 601101, ஆரணி - 601101.

252

252

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ), நத்தம் - 601 204.

253

253

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
1.மல்
(பைழய கட் டம் ெதற்
க
வாசல் ), மல் யங் ப்பம் 2.மல்
601101, மல் யங் ப்பம் - 601101.

254

254

கைலமகள் ந நிைலப்பள் ளி,
ேபாந்தவாக்கம் -601206,
ேபாந்தவாக்கம் -601206.

1.மல் யன் ப்பம் (ஊ) ேபாந்தவாக்கம் (வார் - 1) , 2.மல் யன் ப்பம்
(ஊ) கண் ைக (வார் - 2) , 3.மல் யாங் ப்பம் (ஊ) மாதவரம் (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

255

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ேமற்
பக்கம் ), ன்னம் ேப - 601206,
ன்னம் ேப - 601206.

1. ன்னம் ேப (ஊ) அகரம் (வார் -1) , 2.
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

255

1.ஆரணி ( . .ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -10) , 2.ஆரணி (
இ ளர்காலனி (வார் -10)

1.ஆரணி (

யன்
யன்

.

.ஊ) சம் பங்

ச்சா

ஸ்வரர் ேகா

ல் ெத

.

.ஊ)

ய

(வார் -8)

ப்பம் (ஊ) மல் யன் ப்பம் (வார் - 1) ,
ப்பம் (ஊ) மாரியம் ேப (வார் - 2)

ன்னம் ேப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ) ேதாட்டக்கார

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ன்னம் ேப (ஊ) ேவளாண்ைம ெத (வார் -1) , 2. ன்னம் ேப (ஊ)
ன்னம் ேப (வார் -2) , 3. ன்னம் ேப அய் யனார் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

256

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ேமற்
பக்கம் ), ன்னம் ேப - 601206,
ன்னம் ேப - 601206.

257

ஊராட் ஒன் ய
1. ன்னம் ேப (ஊ) வடக் ெத , ன்னம் ேப ேபட்ைட (வார் -2) ,
ெதாடக்கப்பள் ளி ன்னம் ேப
2. ன்னம் ேப (ஊ) ெசட் ெத , யாதவ ெத (வார் -4) ,
(ேமற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ) 3. ன்னம் ேப (ஊ) ன்னம் ேப (வார் -2) , 4. ன்னம் ேப (ஊ)
ய கட் டம் , ன்னம் ேப ன்னம் ேப காலனி & ந த்ெத (வார் -3) , 5. ன்னம் ேப (ஊ)
601206, ன்னம் ேப - 601206.
ழ் ேமனி சர்க்கைரெசட் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

258

258

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ன்னம் ேப
(ேமற்
கவாசல் ெதற் பக்கம் )
ய கட் டம் , ன்னம் ேப 601206, ன்னம் ேப - 601206.

1. ன்னம் ேப
2. ன்னம் ேப
3. ன்னம் ேப
4. ன்னம் ேப
சக்கைர ெசட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

259

259

ச தாய டம் ெதற்
கவாசல்
ேமற் பக்கம் , வடக் நல்
ர் 601204, வடக் நல்
ர் - 601204.

1.வடக் நல்
ர் (ேப) ெச ட் பனப்பாக்கம் (வார் -1) , 2.வடக்
(ேப) வடக் நல்
ர் (வார் -2)

260

260

256

257

ச

தாய டம் ழக்
கவாசல்
ழக் பக்கம் , வடக் நல்
ர் 601204, வடக் நல்
ர் - 601204.

1.

(ஊ) படப்ைப ெத , ழ் கைட ெத (வார் -3) ,
(ஊ) ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
(ஊ) ன்னம் ேப காலனி 2-வ ெத (வார் -3) ,
ன்னம் ேப காலணி , 5. ன்னம் ேப
ழ் ேமனி
ெத

நல்

ர்

1.வடக் நல்
ர் (ேப) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -3) , 2.வடக் நல்
ர்
(ேப) ைரநல்
ர் (வார் -4) , 3.வடக் நல்
ர் (ேப)
ல் யர் காலனி
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

261

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக் ப
ேமற் கட் டம் ),
ஆண்டார் ப்பம் - 601204,
ஆண்டார் ப்பம் - 601204.

1.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ) ெப ஞ் ேசரி (வார் -1) , 2.ஆண்டார் ப்பம்
ேபாராக்ஸ் நகர் (வார் -2) , 3.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ) எம் . .ஆர் நகர்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

262

262

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக் ப
ேமற் கட் டம் ),
ஆண்டார் ப்பம் - 601204,
ஆண்டார் ப்பம் - 601204.

1.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ) ஆண்டார் ப்பம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

263

263

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
1.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ) ெபரவள்
ர் (வார் -3) , 2.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ)
ெபரவள்
ர்-601204, ெபரவள்
ர்ெபரிய காலனி , 3.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ) ேபாரக்ஸ் எம்
ஆர் நகர்
601204.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

264

264

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ேமற்
கட் டம் ), ெபரவள்
ர்-601204,
ெபரவள்
ர்-601204.

1.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ) ெபரவள்
(ஊ) ேமட் க் காலனி

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

265

265

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ைவரவன் ப்பம் -601204,
ைவரவன் ப்பம் -601204.

1.ஆண்டார் ப்பம் (ஊ) ைவரவன்

ப்பம் (வார் -1)

266

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் கட் டம் ெதற்
க
வாசல் ), பண் காவ
ர்-601204,
பண் காவ
ர்-601204.

1.நத்தம் (ஊ) தர்மா ரம் வார் 2 , 2.நத்தம் (ஊ) பண் காவ
, 3.நத்தம் (ஊ) அண்ணா நகர் வார் 3

261

266

ராம ெத

, 2.ஆண்டார் ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் வார்

3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

267

268

269

270

271

272

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.நத்தம் (ஊ) நத்தம்
தைல காலனி (வார் 2) , 2.நத்தம் (ஊ) நத்தம்
தல் ெத
(வார் 3) , 3.நத்தம் (ஊ) நத்தம் பள் ளத்ெத (வார் 3) ,
4.நத்தம் (ஊ) அடம் பாக்கம் 2வ ெத
(வார் -2) , 5.நத்தம் (ஊ)
எர்ணாவாக்கம்

267

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ), நத்தம் - 601204,
நத்தம் - 601204.

268

ஊராட் ஒன் ய பால் வா பள் ளி
( ழக்
கவாசல்
ய
1.நத்தம் (ஊ) நத்தம்
கட் டம் ), நத்தம் - 601204, நத்தம்
- 601204.

269

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
1.பஞ் ெசட் (ஊ) பஞ் ெசட் காலனி (வார் -3) , 2.பஞ் ெசட் (ஊ)
(ேமற்
க வாசல் கட் டம் ),
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.பஞ் ெசட் (ஊ) பஞ் ெசட்
பஞ் ெசட் - 601204, பஞ் ெசட் சாைல. (வார் -3) , 4.பஞ் ெசட் (ஊ) வன் ேகா ல் ெத (வார் -3)
601204.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

270

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
க வாசல் ெதற்
பக்கம் ), தச் ர் - 601204, தச் ர் 601204.

1.பஞ் ெசட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

271

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
க வாசல் ெதற்
பக்கம் ), தச் ர் - 601204, தச் ர் 601204.

1.பஞ் ெசட் (ஊ) கண் ைக (வார் -1) , 2.பஞ் ெசட்
ட் ச்சாைல (வார் -1)

272

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
(வடக்
க வாசல் கட் டம் ),
1.பஞ் ெசட்
பஞ் ெசட் - 601204, பஞ் ெசட் 601204.

(ஊ) தத்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராமம் (வார் 1)

ர் (வார் -1)

(ஊ) பஞ் ெசட்

(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ) தச்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

273

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
ெந வரம் பாக்கம் - 601204,
ெந வரம் பாக்கம் - 601204.

1.ெந
2.ெந

வரம் பாக்கம் (ஊ) ெந வரம் பாக்கம் ராமம் (வார் -1) ,
வரம் பாக்கம் (ஊ) ெசன்னிவாக்கம் ராமம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

274

274

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் ெதற் பக்கம் ,
ெந வரம் பாக்கம் - 601204,
ெந வரம் பாக்கம் - 601204.

1.ெந
2.ெந
3.ெந

வரம் பாக்கம் (ஊ) ெசல் ல ள் ைளயார் ப்பம் (வார் -1) ,
வரம் பாக்கம் (ஊ) ெந வரம் பாக்கம் சத் ரம் (வார் -2) ,
வரம் பாக்கம் (ஊ) ெந வரம் பாக்கம் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

275

275

ஊராட் ஒன்
ெகங் ைகயா
ெகங் ைகயா

1.மா வாக்கம் (ஊ) மா வாக்கம் (வார் -1) , 2.மா வாக்கம் (ஊ)
ெகங் ைகயா க் ப்பம் (வார் -2) , 3.மா வாக்கம் (ஊ)
ைரபள் ளம்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

276

276

ஊராட் ஒன் ய
1.ஆ
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக் பக்கம் ),
2)
ஆ ர் - 601204, ஆ ர் - 601204.

277

277

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ேமற் பக்கம் ), ஆ
601204, ஆ ர் - 601204.

278

278

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.மாதவரம் (ஊ) சயனாவரம் (வார்
சயனாவரம் - 601204, சயனாவரம்
காலனி (வார் -2)
- 601204.

273

ய வக்கப்பள் ளி
ப்பம் - 600067,
ப்பம் - 600067.

ர் (ஊ) கம் மாள ெத

1.ஆ ர் (ஊ) நர
ர் - (வார் 3

ங் கேம

(வார் -2) , 2.ஆ

(வார் -2) , 2.ஆ

ர் (ஊ) வடக்

ர் (ஊ) ஆ

பட்

(வார் -

ர் காலனி

-1) , 2.மாதவரம் (ஊ) மாதவரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

279

280

281

282

283

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

279

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ழக்
பக்கம் ), சயனாவரம் - 601204,
சயனாவரம் - 601204.

1.மாதவரம் (ஊ) மாதவரம் (வார் -3) , 2.மாதவரம் (ஊ)
க்கப்பாைளயம் (வார் -4) , 3.மாதவரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா
ெத
( வார் -4) , 4.மாதவரம் (ஊ) ஜப்பார் ெத (வார் -4)

280

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ),
வ
ைகேம - 600067,
வ
ைகேம - 600067.

1.வ
ைகேம (ஊ) வ
ைகேம - ப்பாநா
ெத (வார் -1) ,
2.வ
ைகேம (ஊ) காலனி , அண்ணாெத , ேகா ந்தன்ெத (வார் 1) , 3.வ
ைகேம (ஊ) கலானி அம் ேபத்கார் ெத 1,2,3வ ெத
(வார் -1) , 4.வ
ைகேம காலனி ெபரியார்ெத
னிவாசன்1வ ெத (வார் -1) , 5.வ
ைகேம (ஊ) காலனி
னிவாசன்-2வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

281

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ),
வ
ைகேம - 600067,
வ
ைகேம - 600067.

1.வ
ைகேம (ஊ) M.G.R. ெத (வார் -2) , 2.வ
ைகேம (ஊ)
கைலஞர் ெத (வார் -2) , 3.வ
ைகேம (ஊ) ெபரிய ம
ர்
ரங் கநாதன்ெத (வார் -2) , 4.வ
ைகேம (ஊ) ன்ன ம
ர்
ெகங் சா நா
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

282

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , ஞா
- 600067,
ஞா
- 600067.

1.நாயர் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.நாயர் (ஊ) ஜா ர்
உேசன் ெத (வார் -1) , 3.நாயர் (ஊ) ெசல் வ
னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4.நாயர் (ஊ) இந் ர காந் ெத (வார் -1) , 5.நாயர் (ஊ)
இரணீஸ்வரர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.நாயர் (ஊ)
ஸ் ம் நகர்
(வார் -1) , 7.நாயர் (ஊ) அண்ணாெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

283

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
கவாசல் ஞா
ஞா
- 600067.

1.நாயர் (ஊ) காமராஜர் ெத
காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழக்
- 600067,

(வார் -2) , 2.நாயர் (ஊ) ஆ

ரா

ல்

டர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.நாயர் (ஊ) தாண்டவராயன் பாைளயம் (வார் -3) , 2.நாயர் (ஊ)
ப வன்பாைளயம் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -3) , 3.நாயர் (ஊ)
ப வன்பாைளயம் (வார் -3) , 4.நாயர் (ஊ) கன்னியாம் பாைளயம்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

284

284

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கன்னியம் பாைளயம் -600067,
கன்னியம் பாைளயம் -600067.

285

285

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கன்னியம் பாைளயம் -600067,
கன்னியம் பாைளயம் -600067.

1.நாயர் (ஊ)
க் ப்பம் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -4) , 2.நாயர் (ஊ)
க் ப்பம் (வார் -4) , 3.நாயர் (ஊ) அட்டப்பாைளயம் (வார் -4) ,
4.நாயர் (ஊ) அட்டப்பாைளயம் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

286

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ழக்
பக்கம் ), ெஜகநாத ரம் -600067,
ெஜகநாத ரம் -600067.

1.ெஜகன்னாத ரம் (ஊ) ெஜகன்னாத ரம் வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

287

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
க வாசல் ழக்
பக்கம் ), ெஜகநாத ரம் -600067,
ெஜகநாத ரம் -600067.

1.ெஜகன்னாத ரம் (ஊ) சத்
இனாம் அகரம் வார் 3&4

288

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் வடக் பக்கம் ,
அத் ப்ேப -600067, அத் ப்ேப
600067.

1.அத்

286

287

288

-

ப்ேப

(ஊ) அத்

ரம் வார்

ப்ேப

1&2

2 , 2.ெஜகன்னாத ரம் (ஊ)

வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

289

290

291

292

293

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

289

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), அத் ப்ேப -600067,
அத் ப்ேப -600067.

1.அத் ப்ேப (ஊ) .என். . ேரா வார் 1 , 2.அத் ப்ேப (ஊ)
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத வார் 1 , 3.அத் ப்ேப (ஊ) அத் ப்பட்
காலனி வார் 2

290

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(ெதற் பக்கம் ),
அ ஞ் வாக்கம் - 600067,
அ ஞ் வாக்கம் - 600067.

1.அ

ஞ்

வாக்கம் (ஊ) இ

291

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற் பக்கம்
வடக்
கவாசல் ),
அ ஞ் வாக்கம் - 600067,
அ ஞ் வாக்கம் - 600067.

1.அ

ஞ்

வாக்கம் ஊராட்

292

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(ெதற் பக்கம் ),
அ ஞ் வாக்கம் - 600067,
அ ஞ் வாக்கம் - 600 067.

1.அ
2.அ

ஞ்
ஞ்

293

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.மா ஸ்கான்ேபட்ைட (ஊ) மா ஸ்கான்ேபட்ைட (வார் -1&2) ,
மா ஸ்கான்ேபட்ைட (ெதற்
கவாசல் ), மா ஸ்கான்ேபட்ைட- 2.மா ஸ்கான்ேபட்ைட (ஊ) ேவட்ைடகார பாைளயம் (வார் -2) ,
3.மா ஸ்கான்ேபட்ைட(ஊ) மா ஸ்கான்ேபட்ைட காலனி (வார் -3)
600067, மா ஸ்கான்ேபட்ைட600067.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வாக்கம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வாக்கம் ஊராட் எம் . .ஆர் நகர் (வார் -2) ,
வாக்கம் (ஊ) ஜனப்பன் சத் ரம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ளிப்பட்

அ

ஞ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

294

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
மா ஸ்கான்ேபட்ைட (ெதற்
1.மா ஸ்கான்ேபட்ைட (ஊ)
பாக்கம் ராமம் , 2.மா ஸ்கான்ேபட்ைட
கவாசல் ), மா ஸ்கான்ேபட்ைட(ஊ)
பாக்கம் காலனி அ மந்ைத ஊராட்
600067, மா ஸ்கான்ேபட்ைட600067.

295

ஊராட்
ெபரிய
ெபரிய

296

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,(ெதற்
கவாசல்
1.அ
வடக் பக்கம் ) அ மந்ைத600067, அ மந்ைத - 600 067.

297

297

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,(ெதற்
கவாசல் 1.அ மந்ைத ெபரிய
வடக் பக்கம் ) அ மந்ைத(வார் -1)
600067, அ மந்ைத - 600 067.

298

298

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெபரிய மா ரம் - 600067,
ெபரிய மா ரம் - 600 067.

294

295

296

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ல் ைலவாயல் -600103,
ல் ைலவாயல் -600 103.

1.ெபரிய
2.ெபரிய
3.ெபரிய
4.ெபரிய

ல் ைலவாயல்
ல் ைலவாயல்
ல் ைலவாயல்
ல் ைலவாயல்

மந்ைத ெபரிய

1. மா ரம் (ஊ)

(ஊ) ெபரிய ல் ைலவாயல் (வார் -1) ,
(ஊ) ேமட் ப்பாைளயம் (வார் -2) ,
(ஊ) ெபரிய ல் ைலவாயல் காலனி (வார் -1) ,
(ஊ) ன்ன ல் ைலவாயல் காலனி (வார் -2)

ல் ைலவாயல் (ஊ) அ

ல் ைலவாயல் (ஊ) ெப

மா ரம் (வார் -1)

மந்ைத காலனி (வார் -2)

மாள் ேகா

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

299

ஊராட் ஒன் ய
1. மா ரம் (ஊ) ன்ன
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
காலனி (வார் -2)
கவாசல் , ன்ன மா ரம் 600067, ன்ன மா ரம் - 600 067.

300

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,( ழக் பக்கம் )
1.ெவள் ளிவாயல் (ஊ) ெவள் ளிவாயல்
ெவள் ளிவாயல் - 600103,
ெவள் ளிவாயல் - 600 103.

301

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,( ழக் பக்கம் )
1.ெவள் ளிவாயல் (ஊ) ேமட்
ெவள் ளிவாயல் - 600103,
ெவள் ளிவாயல் - 600 103.

302

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
ச் ர் -600103,
ச் ர் -600 057.

1. ச் ர் (ஊ) ழந்ைத இேய காம் ப ண்ட் வார் 6 , 2. ச் ர் (ஊ)
சா யார் மடம் வார் 6 , 3. ச் ர்(ஊ) னிவாச நகர் வார் 6

303

303

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
ச் ர் (ேமற் பக்கம் ெதற்
கவாசல் ) - 600 057,
ச் ர் 600 057.

1.

ச்

ர் (ஊ) கணப

304

304

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
( ழக் பக்கம் )
ச் ர் -600103,
ச் ர் -600 103.

1.

ச்

ர்(ஊ)

299

300

301

302

மா ரம் (வார் -1) , 2. மா ரம் (ஊ)

மா ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராமம் , ெபரியகாலனி (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க்காலனி ெபரியகாலனி (வார் 1)

நகர் வார்

ராம் நகர் வார்

6 , 2.

6

ச்

ர்(ஊ) எ

ல் நகர் வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
2 ெபான்ேனரி (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

305

305

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
( ழக் பக்கம் )
ச் ர் -600103,
ச் ர் -600 103.

1. ச் ர்(ஊ) ேவலன் நகர் வார் 6 , 2. ச் ர்(ஊ) ெபான்ேனரி
ெந ஞ் சாைல வார் 6 , 3. ச் ர்(ஊ) ஆத் ேம காலனி வார்

306

306

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
ச் ர் - 600103,
ச் ர் - 600 103.

ச் ர் (ஊ) அம் மன் தாங் கல் வார் 2 , 2. ச் ர் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத வார் 1&3 , 3. ச் ர் (ஊ) நந்தவனம் நகர்
வார் 3 , 4. ச் ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர் வார் 3

307

307

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
1. ச் ர் (ஊ) காந் நகர் வார் 3 , 2. ச் ர் (ஊ)
ச் ர் - 600103,
ச் ர் - 600 103. ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 3 , 3. ச் ர் (ஊ) கைலஞர் நகர் வார்

308

308

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
1. ச் ர் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் (வார் -3) , 2. ச் ர் (ஊ) ெவள் ளங் ளம்
(
ய கட் டம் ), ெவள் ளாங் ளம் (வார் -3) , 3. ச் ர் (ஊ) ெசம் ய மண (வார் -4) , 4. ச் ர் (ஊ)
600120, ெவள் ளாங் ளம் - 600
ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -4)
120.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

309

309

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
நிைல 600103,
நிைல - 600 103.

1.
நிைல (ஊ)
நிைல (வார் -1) , 2.
பாைளயம் (வார் -1) , 3.
நிைல (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

310

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ேமற் பக்கம் ),
நிைல - 600103,
நிைல 600 103.

1.
நிைல (ஊ) ஆ
ரா
ெகா பள் ளம் (வார் -2)

310

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

1.

நிைல (ஊ) க ண்டர்
நிைலேம (வார் -1)

டர் காலனி (வார் -2) , 2.

நிைல (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

2

3

1

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
ெவளியகரம் - 631207.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெவளியகரம் (ஊ) ழ் கால் பட் ைட ெம ன்ேரா (வார் -1)
( ழ் கால் பட்ைட , 2.ெவௗ கரம் (ஊ) ழ் கால் பட் ைட
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1 ழ் கால் பட , 3.ெவளியகரம் (ஊ)
ழ் கால் பட் ைட ஆ ரியர் ெத (வார் -1 ழ் கால் பட , 4.ெவளியகரம்
(ஊ) ழ் கால் பட் ைட ேமட் த் ெத -1 (வார் -1) , 5.ெவளியகரம் (ஊ)
ழ் கால் பட் ைட ேமட் த்ெத -2 (வார் -1 ) , 6.ெவளியகரம் (ஊ)
ெவளியகரம் பைழய காலனி (வார் -1) , 7.ெவளியகரம் (ஊ)
ெவளியகரம்
ய காலனி (வார் -3) , 8.ெவளியகரம் (ஊ) ெவளியகரம்
யகாலனி2-வ ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற் ப
, ெவளியகரம் 631207.

1.ெவளியகரம் (ஊ) ெவள் ளாய 1வ ெத (வார் -2) , 2.ெவளியகரம் (ஊ)
ெவள் ளாய 2வ ெத (வார் -2) , 3.ெவளியகரம் (ஊ) ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 4.ெவளியகரம் (ஊ) பார்ப்பனர் ெத (வார் -2) ,
5.ெவளியகரம் (ஊ) வண்ணார் ெத (வார் -2) , 6.ெவளியகரம் (ஊ)
ெத ங்
யானவர் ெத (வார் -2) , 7.ெவளியகரம் (ஊ) ேமட் த்
ெத (வார் -2) , 8.ெவளியகரம் (ஊ) நா தர் ெத (வார் -3) ,
9.ெவளியகரம் (ஊ) வன்னியர் 1வ சந் (வார் -3) , 10.ெவளியகரம்
(ஊ) வன்னியர் 2வ சந் (வார் -3) , 11.ெவளியகரம் (ஊ) வன்னியர்
3வ சந் (வார் -3) , 12.ெவளியகரம் (ஊ) ெவங் கட்ராஜ் ப்பம் சாைல
(வார் -3) , 13.ெவளியகரம் (ஊ) வன்னியர் ெத (வார் -3) ,
14.ெவளியகரம் (ஊ) ெவளியகரம்
யகாலனி 1வ ெத (வார் -3) ,
15.ெவளியகரம் (ஊ) ெவளியகரம்
யகாலனி 2வ ெத (வார் -3) ,
16.ெவளியகரம் (ஊ) கழனிெத (வார் -3)

3

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
,
இ தலவாரிப்பட்டைட-631207.

1.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ) இ தலவாரிபட்டைட
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 3.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ) சங் த ப்பம்
காலனி (வார் -3)

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.பள் ளிப்பட் (ேப) ெகாள் ளா ரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.பள் ளிப்பட் (ேப) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.பள் ளிப்பட்
(ேப) த் ர் ேரா (வார் -1) , 4.பள் ளிப்பட் (ேப) ேபரிெத சந்
(வார் -2) , 5.பள் ளிப்பட் (ேப) ேபரி ெத (வார் -2) , 6.பள் ளிப்பட் (ேப)
ேதர ெத (வார் -2) , 7.பள் ளிப்பட் (ேப) ேந நகர் (வார் -1) ,
8.பள் ளிப்பட் (ேப) ேக.ேக.நகர் (வார் -1) , 9.பள் ளிப்பட் (ேப)
இப்ரா
ம் நகர் (வார் -1) , 10.பள் ளிப்பட் (ேப) ேமற் ெத ( ழக்
வாைட) (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

4

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ழக்
பள் ளிப்பட் -631207.

5

5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற் ப
, தளவாய் பட்டைட 631207.

1.பள் ளிப்பட் (ேப) ெம
ேரா (வார் -3&4)

6

6

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் அைற ,
தளவாய் ப்பட்டைட-631207.

1.பள் ளிப்பட் (ேப) பஜார் ெத ெதற் வாைட (வார் -14) ,
2.பள் ளிப்பட் (ேப) வாணியர்ெத (வார் -14) , 3.பள் ளிப்பட் (ேப)
ேமற் த் ெத ேமற் வாைட (வார் -15) , 4.பள் ளிப்பட் (ேப) ேமற் த்
ெத 1வ சந் (வார் -15) , 5.பள் ளிப்பட் (ேப) ேமற் த் ெத 2வ
சந் (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7

7

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ெத
தளவாய் ப்பட்டைட-631207.

1.பள் ளிப்பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8

8

அர
ப

ப

,

,

ன்ேரா

(வார்

-3) , 2.பள் ளிப்பட்

(ேப) ஆஞ் சேநயர் நகர்(வார்

(ேப) நகரி

-5)

ேமல் நிைலபள் ளி ெதற்
1.பள் ளிப்பட் (ேப) ேசாளிங் கர் ேரா (வார் -12) , 2.பள் ளிப்பட் (ேப)
, தளவாய் ப்பட்டைட-631207. காந் நகர் (வார் -11) , 3.பள் ளிப்பட் (ேப) நகரி ேரா சந் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

9

10

11

9

அர
ப

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

1.பள் ளிப்பட் (ேப) இல் லாபத் னி ெத
(வார் -11) , 2.பள் ளிப்பட்
(ேப) ராதா நகர் (வார் -12) , 3.பள் ளிப்பட் (ேப) சந்ைதப்ேபட்ைட
தல்
ெத
(வார் -13) , 4.பள் ளிப்பட் (ேப) சந்ைதப்ேபட்ைட 2வ ெத
ேமல் நிைலபள் ளி ெதற்
(வார் -13) , 5.பள் ளிப்பட் (ேப) ேபா ஸ்
வார்டர்ஸ்
ன் றம் (வார் , தளவாய் ப்பட்டைட-631207.
11) , 6.பள் ளிப்பட் (ேப) அண்ணா நகர் (வார் -13) , 7.பள் ளிப்பட் (ேப)
ேபாஸ்ட் ஆ ஸ் சந் (வார் -11) , 8.பள் ளிப்பட் (ேப) ரா ணர் ெத
(வார் -15) , 9.பள் ளிப்பட் (ேப) பஜார் ெத (வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
னிெரட் கண் ைக ராமம் (வார் -7)
, 2.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
னிெரட் கண் ைககாலனி(வார் -7)
, 3.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட் காலனி1வ ெத (வார் -6) ,
4.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட் காலனி த் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -6) ,
5.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட் காலனி3வ ெத (வார் -7) ,
6.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் 1வ ெத (வார் -6) ,
7.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் 2வ ெத (வார் -6) ,
8.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் 3வ ெத (வார் -6) ,
9.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் ெகாள் ளா ரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
,
னிெரட் கண் ைக-631207.

11

C.S.I நி நா
ழக் ப

1.பள் ளிப்பட்
ம் வக்கப்பள் ளி
2.பள் ளிப்பட்
, ஈச்சம் பா -631207. 3.பள் ளிப்பட்
(வார் -8)

றப்
றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

தளப
வராஜ் ெத (வார் -9) ,
தளப
ஷ்ணசா ெத (வார்
ஈச்சம் பா காலனி நகரிேரா ெத

-8) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

12

13

12

13

15

14

15

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட் ஈச்சம் பா அம் ேபத்கார் ெத (வார் 10) , 2.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட் தளப இரட்ைடமைல
C.S.I நி நா ம் வக்கப்பள் ளி
னிவாசன்ெத (வார் -10) , 3.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட் ஈச்சம் பா
வடக் ப
, ஈச்சம் பா -631207.
ராமம் (வார் -8)

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி வடக் ப
ரரா ப்ேபட்ைட-631207.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

,

ரரா
ரரா
ரரா
ரரா
ரரா
ரரா
ரரா

ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)

1.ெகாளத்
2.ெகாளத்
3.ெகாளத்
(வார் -3) ,
(வார் -3) ,

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ெகாளத் ர்.-631207.

1.ெகாளத்
2.ெகாளத்
3.ெகாளத்
4.ெகாளத்
5.ெகாளத்
6.ெகாளத்
7.ெகாளத்
ேகா ல் ெத

ப

,

ரராஜப்பட்டைட ராமம் (வார் -1) ,
ரரா ப்பட்டைட காலனி (வார் -1) ,
அ ந்த காலனி (வார் -1) ,
கல் லாேம காலனி (வார் -1) ,
ரங் கய் யபள் ளி ராமம் 1-வ ெத (வார் -2) ,
ரங் ைகயப்பள் ளி 2-வ ெத (வார் -2) ,
ரங் ைகயப்பள் ளி 3-வ ெத (வார் -2)

ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட இ ளர்ெத (வார் -3) ,
ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட இைடயர்ெத (வார் -3) ,
ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட
நாயகர் ேகா ல் ெத
4.ெகாளத் ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட ராமர் ேகா ல் ெத
5.ெகாளத் ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட காலனி (வார் -3)

நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ழக் ப
,
ேகாேனட்டம் ேபட்ைட-631207.

நி

14

பாகத்

ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
(

ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்

ர் காலனி கழனித்ெத (வார் -1) ,
ர் காலனி ஒத்தவாைடெத (வார் -1) ,
ர் காலனி ந த்ெத (வார் -1) ,
ர் இராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ர் காலனி ேகா ந்த ரம் (வார் -1) ,
ர் ெஜயந் காலனி (வார் -1) ,
ர் காலனி ேகா ந்த ரம்
னாயகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

16

17

18

16

17

18

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
ெகாளத் ர்.-631207.

அர
ப

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ப

,

உயர்நிைலபள் ளி ெதற்
, ெந யம் -631207.

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
, ெந யம் -631207.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெகாளத் ர் (ஊ)
ராமநாத ரம் ெரட் யார்ெத (வார் -2) ,
2.ெகாளத் ர் (ஊ)
ராமநாத ரம்
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ெகாளத் ர் (ஊ)
ராமநாத ரம் ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
4.ெகாளத் ரர் (ஊ)
ராமநாத ரம் இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
5.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ர் இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
6.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் ெரட் யார்ெத (வார் -2) ,
7.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ர் ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
8.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 2) , 9.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் நா ர்சா ெத (வார் -2) ,
10.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் ஜயராகவ ரம் (வார் -2) ,
11.ெகாளத் ர் (ஊ) ஈ. .க.ேபட்ைட ராமம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந யம் (ஊ) ெந யம் ேரா ெத (வார் -1) , 2.ெந யம் (ஊ)
ரா ன்ெத (வார் -1) , 3.ெந யம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 4.ெந யம் (ஊ) ேதாப் ெத (வார் -1) , 5.ெந யம் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ெந யம் (ஊ) மைலய வாரம்
இ ளர் (வார் -1) , 7.ெந யம் (ஊ)
யகாலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந யம் (ஊ) ெவங் கம் ேபட்ைட ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ெந யம் (ஊ) பள் ளி ட ெத (வார் -2) , 3.ெந யம் ஊராட்
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெந யம் ஊராட்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.ெந யம் ஊராட் ஒத்தவாைட ெத
(வார் -2) , 6.ெந யம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) , 7.ெந யம் (ஊ)
வள் வர் காலனி (வார் -2) , 8.ெந யம் (ஊ) பைழயகாலனி ேதாப்
பள் ளிக் டத் ெத (வார் -2) , 9.ெந யம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2) , 10.ெந யம் (ஊ) ேதாப் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.கரிம் ேப (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.கரிம் ேப (ஊ)
ெம ன்ேரா (வார் -1) , 3.கரிம் ேப (ஊ) இ ளர் ெத (வார் -1) ,
4.கரிம் ேப (ஊ) ராமய் யெத (வார் -2) , 5.கரிம் ேப (ஊ)
நாதா ஸ்வரர் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

19

19

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
, கரிம் ேப -631207.

20

20

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி வடக் ப
, கரிம் ேப -631207.

1.கரிம் ேப (ஊ) ஓட்டர் காலனி (வார் -2) , 2.கரிம் ேப (ஊ) எட ெத
(வார் -2) , 3.கரிம் ேப (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2) , 4.கரிம் ேப (ஊ)
ஞானம் மாள் பட்டைட (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.கரிம் ேப (ஊ) மாரமங் கலம் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.கரிம் ேப
(ஊ) மாரமங் கலம் 2-வ ெத (வார் -3) , 3.கரிம் ேப (ஊ)
ேராட் த்ெத (வார் -3) , 4.கரிம் ேப (ஊ) ஒட்டர் காலனி (வார் -3) ,
5.கரிம் ேப (ஊ) கரிம் ேப அ ந்த காலனி (வார் -3) , 6.கரிம் ேப
(ஊ) கரிம் ேப காலனி
தல் ெத (வார் -3) , 7.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி இரண்டாவ ெத (வார் -3) , 8.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி
ன்றாவ ெத (வார் -3) , 9.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி பாைறத்ெத (வார் -3) , 10.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி ண்ணியம் ேரா (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

21

21

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி வடக் ப
மாரமங் கலம் - 631 207.

22

22

நி நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
, ண்ணியம் 631207.

1. ண்ணியம் (ஊ) ந் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2. ண்ணியம்
(ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1) , 3. ண்ணியம் (ஊ)
ய காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

1. ண்ணியம் (ஊ) பைழய காலனி (வார் -2) , 2. ண்ணியம் (ஊ)
நல் லவானம் ேபட்ைட கைட ெத (வார் -2) , 3. ண்ணியம் (ஊ)
நல் லவானம் ேபட்ைட
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4. ண்ணியம்
நி நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ேமற் ப
, ண்ணியம் -631207. (ஊ) நல் லவானம் ேபட்ைட ஒத்தவாைடத்ெத (வார் -2) , 5. ண்ணியம்
(ஊ) நல் லவானம் ேபட்ைட கவரத்ெத (வார் -2) , 6. ண்ணியம் (ஊ)
ண்ணியம் அண்ணாநகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

,

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

24

25

24

25

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

,

1.சாமாந்தவாடா (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.சாமாந்தவாடா (ஊ) இராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.சாமாந்தவாடா
(ஊ) ஹரிஜன காலனி (பஜைனேகா ல் ) (வார் -1) , 4.சாமாந்தவாடா
(ஊ) ஹரிஜனகாலனி சந் த்ெத (வார் -1) , 5.சாமாந்தவாடா (ஊ)
இ ளர்
ப் (வார் -1) , 6.சாமாந்தவாடா (ஊ) பட்டைட ேசரிெத
(வார் -2) , 7.சாமாந்தவாடா (ஊ) இரண்டாவ ெத (வார் -2) ,
8.சாமாந்தவாடா (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலபள் ளி ேமற் ப
,
ெபாம் மரா ேபட்ைட-631208.

1.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -1) ,
2.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1) ,
3.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ழ் சா யர்ெத (வார் -1) ,
4.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ)
ஸ் ம் ெத (வார் -1) ,
5.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ேமல் சா யர்ெத (வார் -1) ,
6.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ராஜாெத ராஜாெத சந் (வார் 1) , 7.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) பஜார்ெத , கைடத்ெத
(வார் -2) , 8.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ)
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (அ) வண்ணார்ெத (வார் -2) ,
9.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ெம ன் ேரா இந் ரா நகர்
(வார் -2) , 10.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ன்னம் மாள்
ளக்கைரத்ெத (வார் -2) , 11.ெபாம் மரா ேபட்ைட கம் மாளர்ெத
(வார் -2) , 12.ெபாம் மரா ேபட்ைட ட்ைடத்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
சாமந்தவாடா-631207.

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

26

26

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ல்

யாதவெத (வார் -3) ,
ழ்
யானவர்ெத (வார் -3) ,
ேமல்
யானவர் ெத (வார் -3) ,
ேமட் த்ெத (வார் -3) ,
ஓைடத்ெத ேந சந் (வார் -3) ,
, எம்
நகர் (வார் -3) ,
ேமகலா ெத
, 8.ெபாம் மரா ேபட்ைட (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
,
ெபாம் மரா ப்ேபட்ைட -631 208.

1.ெபாம் மரா
2.ெபாம் மரா
3.ெபாம் மரா
4.ெபாம் மரா
5.ெபாம் மரா
6.ெபாம் மரா
7.ெபாம் மரா
அம் மன்ேகா

1.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) தண் மாரியம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -1) , 3. காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) கைட ெத
(வார் -1) , 4. ளப்
(ஊ) ளப்
காலனி (வார் -1) , 5. ளப்
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6. ளப்
(ஊ) ராமர் ேகா ல்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

27

27

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற்
ளப்
-631208.

28

28

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக் ப
,
ெசாரக்காய் ப்ேபட்ைட-631208.

1.ேமளப்
(ஊ) ெசாரக்காய் ேபட்ைட கழனித்ெத (வார் -1) ,
2.ேமளப்
(ஊ) ஒற் ைறவாைடத் ெத (வார் -1) , 3.ேமளப்
(ஊ)
ெசாரக்காய் ேபட்ைட ந த்ெத (வார் -1 & 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
,
ெசாரக்காய் ப்ேபட்ைட-631208.

1.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) ேதாப் த் ெத வார் -2) ,
2.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) வண்ணாரப்ேபட்ைட (வார் -2) ,
4.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) ஆச்சாரியப்பன் ெத (வார் -2) ,
5.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
7.ெசாைரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

29

29

ெத

,

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

30

31

32

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

,

1.ேமளப்
(ஊ) டங் த் ெத (வார் -3) , 2.ேமளப்
(ஊ)
யானவர் ெத (வார் -3) , 3.ேமளப்
(ஊ) சன்ன ெத (வார் -3) ,
4.ேமளப்
(ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -3) , 5.ேமளப்
(ஊ) ெசங் ந்த
ெத (வார் -3) , 6.ேமளப்
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
7.ேமளப்
(ஊ) கவைரத்ெத (வார் -3) , 8.ேமளப்
ஊராட்
(ஆ
ரா டர் காலனி)
தல் ெத (வார் -3) , 9.ேமளப்
(ஊ)
ஆ
ரா டர் காலனி இரண்டாவ ெத (வார் -3) , 10.ேமலப்
(ஊ)ஆ
ரா டர் காலனி
ண்றாவ ெத (வார் -3) , 11.ேமளப்
(ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி நான்காவ ெத (வார் -3) , 12.ேமளப்
(ஊ)ஆ
ரா டர் காலனி ெம ன் ேரா (வார் -3) , 13.ேமலப்
(ஊ)
ஆ
ரா டர் காலணி ேகாரிக்கைரத்ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நா ம் வக்கப்பள் ளி ழக்
, ெப மாநல்
ர்-631207.

1.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ஜயராகவ வா ெத , 2.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
மந்ைதெவளி ெத , 3.ெப மாநல்
ர் (ஊ) ராமணர்ெத ,
4.ெப மாநல்
ர் (ஊ) தைலயாரி ெத , 5.ெப மாநல்
ர் (ஊ) ேகா ல்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெப மாநல்
ெப மாநல்
ெப மாநல்
ெப மாநல்
ெப மாநல்
6.ெப மாநல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

30

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
ேமளப்
-631208.

31

நி
ப

32

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய
ெதற் ப
, ெப
காலனி-631207.

ப

வக்கப்பள் ளி
மாநல்
ர்

ர் (ஊ) கன்னிகா ரம் , 2.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ர் காலனி ேரா ெத , 3.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ர் காலனி பஜைனேகா ல் ெத , 4.ெப மாநல்
ர் காலனி ந ெத , 5.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ர் காலனி படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத ,
ர் (ஊ) ெசட் பாைளயம் ராமம்

ர் (ஊ)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

33

34

35

36

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

33

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் ப
, இராமசந் ர ரம் 631207.

1.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) ராமசந் ரா ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) ராமசந் ரா ரம் நாகாலம் மா
ேகா ல் (வார் -1) , 3.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) .ஆர்.பட்டைட
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ராமசந் ரா ரம் (ஊ)
.ஆர்.பட்டைட ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.ராமசந் ரா ரம்
(ஊ) .ஆர்.பட்டைட ேசாளிங் கர் ேரா (வார் -2) , 6.ராமசந் ரா ரம்
(ஊ) ேகசவராஜ ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) ,
7.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2)

34

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக் ப
மாரரா ேபட்ைட-631207.

,

1.
2.
3.
4.

மாரரா
மாரரா
மாரரா
மாரரா

35

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக் ப
மாரரா ேபட்ைட-631207.

,

1.
2.
3.
ப
2) ,

மாரரா ேபட்ைட (ஊ) மாரரா ேபட்ைட காலனி (வார் -2) ,
மாரரா ேபட்ைட (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
மாரரா ேபட்ைட (ஊ) ேமாட் ர் (வார் -2) , 4. மாரரா ேபட்ைட (ஊ)
தலம் (வார் -2) , 5. மாரரா ேபட்ைட (ஊ) ப தலம் காலனி (வார் 6. மாரரா ேபட்ைட (ஊ) ேமல் ெத

36

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் ப
,
மால் ரா ேபட்ைட-631207.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ேபட்ைட (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ேபட்ைட (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ேபட்ைட (ஊ) ேசாளிங் கர் ேரா ெத (வார் -2) ,
ேபட்ைட (ஊ) ந த்ெத (வார் -1)

மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா

ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)

பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ெரட் த்ெத (வார் -1) ,
பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) ,
ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
நாதராஜ ரம் (வார் -2) ,
ேமல் கால் பட் ைட (வார் -2) ,
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

37

38

39

40

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

நி நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
,
ெவங் கட்ரா
ப்பம் -631207.

1.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
2.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
3.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
4.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
5.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
6.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
7.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
(வார் -1) , 8.ெவங் கடராஜ

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக் ப
, சாண ப்பம் 631207.

1.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ) சக் அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ) ேமற் ெத (வார் -2) , 4.ெவங் கட்ராஜ
(ஊ) பள் ளிசாைலெத (வார் -2) , 5.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6.சாணா ப்பம் (ஊ)
ேபாஸ்ட்ஆ ஸ்சந் (வார் -2) , 7.சாணா ப்பம் (ஊ)
சாணா ப்பம் காலனிேகா ல் ெத (வார் -2)

39

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கர்லம் பாக்கம் -631202.

1.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) எல் லம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 3.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெம ன்ேரா
(வார் -1) , 5.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) கர்லம் பாக்கம் காலனி
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் - , 6.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ஏ. .எல் .எப்.
ெத (வார் -2) , 7.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2) ,
8.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ராஜ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

40

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
கர்லம் பாக்கம் -631202.

1.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) தாங் கல் காலனி (வார் -2) , 2.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
வட ப்பம் அ ந்த காலனி (வார் -2) , 3.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
ெவங் கட ரம் அ ந்த காலனி (வார் -2) , 4.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
ெவங் கட ரம் ராமம் (வார் -3) , 5.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெவங் கட ரம்
இ ளர் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

37

38

ப

ப

,

,

னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
சக் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
ெதற் ெத (வார் -1) ,
த்த அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
ழக் ெத (வார் -1) ,
ெவங் கடராஜ ப்பம் அ ந்த காலனி
ப்பம் (ஊ) ெம ன்ேரா

ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

41

42

43

44

45

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

41

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கர்லம் பாக்கம் -631202.

42

ஊராட் ஓன் ய
ேமற் ப
, வட

ப

,

வக்கப்பள் ளி
ப்பம் -631202.

1.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெவங் கடா ரம் காலனி எல் லம் மாள் ேகா ல் ெத
(வார் - , 2.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெவங் கட ரம் காலனி
ஷ்ணன்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ராமரா கண் ைக
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.வட ப்பம் (ஊ) வட ப்பம் (வார் -1) , 2.வட ப்பம் (ஊ) தாராம ரம்
(வார் -1) , 3.வட ப்பம் (ஊ)
சா நா
கண் ைக ராமம் (வார் 2) , 4.வட ப்பம் (ஊ) ெகால் ல பல்
ராமம் (வார் -2) , 5.வட ப்பம் (ஊ)
சா நா
கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

43

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
, ேகாணச த் ரம் 631202.

1.ேகாணச த் ரம் (ஊ)
னிநா
பள் ளி (வார் -1) ,
2.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ளக்கைர (வார் -1) , 3.ேகாணச த் ரம் (ஊ)
ப்பம் (வார் -1) , 4.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ஒற் ைறவாைட ெத
(வார் -1) , 5.ேகாணச த் ரம் (ஊ) தளப நகர் (வார் -1) ,
6.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெபரிய ெத (வார் -2) , 7.ேகாணச த் ரம்
(ஊ) அண்ணா நகர் (வார் -2)

44

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக் ப
, ேகாணச த் ரம் 631202.

1.ேகாணச த் ரம் (ஊ) பைழய காலனி (வார் -3) , 2.ேகாணச த் ரம்
(ஊ) இந் ரா காலனி (வார் -3) , 3.ேகாணச த் ரம் (ஊ) வன் ேகா ல்
ெத (வார் -3) , 4.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெகாத்த ெகால் ல கண் ைக
(வார் -3) , 5.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெத ங் காலனி (வார் -3) ,
6.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெவள் ைளக்காரன்
கள் (வார் -3)

45

இ எஸ் எஸ் நி நா ம்
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)

ேமல் ெபாதட் ர் ேரா ெத (வார் -11) ,
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -11) ,
தர்மராஜ ேகா ல் ெத
(வார் -11) ,
நாகாலம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

46

46

இ எஸ் எஸ் நி நா ம்
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

பாகத்

ன்

ழ் வ

,

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பார யார் நகர் (வார் -11) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ெபான்னியம் மன்ேகா ல் ெத

,

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) அம் ேபத்கார் காலனி
தல்
க் த் ெத
(வார் - , 2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) அம் ேபத்கார் காலனி 2வ
க் த்
ெத
(வார் -1 , 3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) அம் ேபத்கார் காலனி
க் த் ெத
(வார் -12) , 4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) கக்கன் காலனி
(வார் -12) , 5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஆஸ் ட்டல் ேரா ேமற்
(வார் 10&13) , 6.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஆஸ் ட்டல் ேரா
ழக்
(வார் -10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

47

இ எஸ் எஸ் நி நா ம்
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

48

48

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)

49

49

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள் ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) தர்மராசா ேகா
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) நல் ல தண்ணீர ்

50

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ழக்
பக்கம் , ெபாதட் ர்ேபட்ைட631208.

1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்
5.ெபாதட்

51

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ழக்
பக்கம் , ெபாதட் ர்ேபட்ைட631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ந

51

ம் பரப்

4

47

50

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)

லம்

பாைளயம் ெத

(வார்

(வார்

-14)

ல்
(வார் -11) ,
ளம் ெத
(வார் -13)

பஜார் ெத 1வ சந்
(வார் -8) ,
பஜார் ெத 2வ சந்
(வார் -16) ,
மங் கள ழார் ெத (வார் -16) ,
பஜார் ெத (வார் -8&16) ,
மடம் ெத (வார் -16)

த்ெத

(வார்

-8 & 17)

-10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

52

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ழக்
பக்கம் ,
யனவர்ெத
(ெபாதட் ர்ேபட்ைட)-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ேதாப் த்ெத
(ேப) ேதாப் த்ெத சந்
(வார் -7)

53

53

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ேமற்
பக்கம் , ெபாதட் ர்ேபட்ைட631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)

54

54

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஒத்தவாைட ெத
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஒத்தவாைட சந்

55

55

52

56

57

58

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

(வார் -7) , 2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -15) ,
ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
ஷ்ணானந்தர் ெத (வார் -3) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) தங் கசாைலத் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ெதற் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்

57

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக் ெத
யனவர்ெத
(ெபாதட் ர்ேபட்ைட)-631208.

58

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ேமற் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

,

ள் ைளபாைளயம் ெத

(வார்

ர்ேபட்ைட (ேப) ஏ நாதர் ெத
(வார் -2) ,
ர்ேபட்ைட (ேப)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ர்ேபட்ைட (ேப) சக் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ர்ேபட்ைட (ேப) ளக்கைரத்ெத (வார் -2)

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ேதாப் த் ெத (வார் -7) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
யானவர் ெத
(வார் -9)
1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்
5.ெபாதட்

ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)

காஞ்
ரம் ெத 3வ சந் (வார் -6) ,
காஞ்
ரம் ெத 2வ சந் (வார் -6) ,
காஞ்
ரம் ெத 1வ சந் (வார் -6) ,
ஆஸ் ட்டல் ேரா (வார் -6) ,
கங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

59

59

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ெதற் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) காஞ்

60

60

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(ரங் கநாதன்
ெத ) வடக் ப
,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) இ.எஸ். . நகர் 3-வ
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) இ.எஸ். .நகர் 2-வ
, 3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பள் ளிப்பட் ேரா
4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) இ.எஸ். .நகர் தல்
3) , 5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பள் ளிப்பட் ேரா

61

61

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ெதற்
பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ரங் கநாதன் ெத

62

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
ஊராட் ஒன் ய
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
வக்கப்பள் ளி(ேமற் பக்கம் )
3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
ெதற் ப
, வாணி லாச ரம் - 4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
631208.
(ேப) ேமட் த்ெத (வார்
ெத (வார் -18)

62

63

63

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ச ட் ர் - 631 208.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ப

,

ரம் ெத

(வார் -6)

(வார்

க் ெத (வார் -3) ,
க் த் ெத
(வார் -3)
க் ெத (வார் -3) ,
க் த் ெத
(வார் (வார் -3)

-4)

பள் ளி டத்ெத (வார் -18) ,
ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -18) ,
தல்
க் ெத (வார் -18) ,
பாைற ெத (வார் -18) , 5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட
-18) , 6.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஏரிக்கைர

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ளக்கைர ெத (வார் -1) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஒத்தவாைட ெத (வார் -1) ,
4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட ஊராட் கமல
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட ஊராட் ேமட் த் ெத (வார் -1) ,
6.ெபாதட் ர்ேபட்ைட கைலஞர் நகர் (வார் -1) , 7.ெபாதட் ர்ேபட்ைட
ஊராட் வாணி
லாச ரம் ெதா ப்
கள் (வார் -1) ,
8.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) வாணி
லாச ரம் காலனி (வார் -1) ,
9.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ச ட் ர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

64

65

66

64

65

66

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
பாண்டரேவ -631208.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.பாண்டரேவ (ஊ) கன்னிகா ரம் (வார் -1) , 2.பாண்டரேவ (ஊ)
னாயக ரம் (வார் -1) , 3.பாண்டரேவ (ஊ) பைழய காலனி (வார்
பக்கம் ),
1) , 4.பாண்டரேவ (ஊ)
காலனி (வார் -1) , 5.பாண்டரேவ (ஊ)
ெபரிய ெத (வார் -2)

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
பாண்டறேவ - 631 208.

1.பாண்டரேவ (ஊ) ேரா ெத (வார் -2) , 2.பாண்டரேவ (ஊ)
மந்ைத ெவளி (வார் -2) , 3.பாண்டரேவ (ஊ) ெபரியெத சந் (வார் 2) , 4.பாண்டரேவ (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3) ,
5.பாண்டரேவ (ஊ) ழ் ெத (வார் -3) , 6.பாண்டரேவ (ஊ)
வன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 7.பாண்டரேவ (ஊ) ண் ேகால் ெத
(வார் -3) , 8.பாண்டரேவ (ஊ) ேமல் ெத (வார் -3) , 9.பாண்டரேவ
(ஊ) ேக.ஏம் .கண் ைக (வார் -3) , 10.பாண்டரேவ (ஊ) தைலயாரி
காலனி (வார் -3) , 11.பாண்டரேவ (ஊ) ந த்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெகால் லால ப்பம் -631208.

1.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ெகால் லால ப்பம் யாதவெத (வார் -1) ,
2.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) இ ளர் ெத (வார் -1) , 4.ெகால் லால ப்பம்
(ஊ) ேரா ெத (வார் -1) , 5.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) சந் ெத (வார் 1) , 6.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ெகால் லால ப்பம் காலனி (வார் -1) ,
7.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) காட் க்ெகால் ைல காலனி (வார் -1) ,
8.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ெகால் லால ப்பம் இ ளர்காலனி (வார் -1) ,
9.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ன்ன
ப்பள் ளி ராமம்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 10.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ன்னெத
(வார் -1) , 11.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ேரா ெத (வார் -1) ,
12.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) அ ந்த யர் காலனி
மாத்தம் மாேகா ல் ெத ெபரியெத (வா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்
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எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
என் கண் ைக - 631 208.

1.ெகால் லால ப்பம் ஊராட் ேபாஸ்ட் ஆ ஸ்ெத (வார் -2) ,
2.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ேரா சந் ெத (வார் -2) , 3.ெகால் லால
ப்பம் ஊராட் ம
ெத (வார் -2) , 4.ெகால் லால ப்பம் ஊராட்
பம்
ம் ெத (வார் -2) , 5.ெகால் லால ப்பம் ஊராட்
ெவங் கேடச ரம் ப
(வார் -2) , 6.ெகால் லால ப்பம் ஊராட்
ெகாள் ைள ப
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர் நிைலப்பள் ளி,
ேகசவராஜ ப்பம் - 631 208.

1.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ெபரியெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
2.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ேரா ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
3.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ந த்ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
4.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ன்னத்ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
5.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ெம ன் ேரா ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் 1) , 6.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
. .கண் ைக
(வார் -2) , 7.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ன்னத்ெத
. கண் ைக (வார் 2) , 8.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ேரா ெத
. கண் ைக (வார் -2) ,
9.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) அ ந்
யர் காலனி . கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேபட்ைடகண் ைக-631208.

1.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக பள் ளி ெத (வார் -1) ,
3.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக
க் த் ெத (வார் -1) ,
4.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ)
ட் ற ெசாைசட் ெத
(வார் -1) ,
5.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக நகரிேரா
க் சந்
(வார் -2) , 6.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ழ் ராமா நா
கண் ைக (வார் 2) , 7.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேமல் ராமா நா
கண் ைக (வார் -2) ,
8.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ந த்ெத ேபட்ைடகண் ைக

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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ம் பரப்

4

1.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி
தல் ெத (வார் -1) ,
2.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி 2-வ ெத (வார் -1) ,
ஊராட் ஒன் ய
3.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி 3-வ ெத (வார் -1) ,
ந நிைலப்பள் ளி, ஜங் காலபள் ளி4.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ேமல் ஜங் காலபள் ளிசாைல
க் ெத (வார்
631208.
& 2) , 5.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி தண்ணீர ் ேடங் க்
யெத
(வார் -1)

-1

71

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
ஜங் காலபள் ளி-631208.

1.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ேமல் ஜங் காலபள் ளி (வார் -2) , 2.ஜங் காலபள் ளி
(ஊ) கண்டவாரி ப்பம் கசம் கைர (வார் -2) , 3.ஜங் காலபள் ளி (ஊ)
கண்டவாரி ப்பம் ஓட்டர் காலனி (வார் -2) , 4.ஜங் காலபள் ளி (ஊ)
பக்கம் ),
கண்டவாரி ப்பம் அர் னகாலனி (வார் -2) , 5.ஜங் காலபள் ளி (ஊ)
ேகா ல் ெத , 6.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ேகா ல் ெத ஜங் காலபள் ளி ,
7.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) கண்டவாரி ப்பம்

72

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
ழக் வாசல் , காக்க

1.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர் ெபரிய ெத (வார் -1) , 2.காக்க ர் (ஊ)
காக்க ர் ேபாஸ்
ஆ ஸ்ெத (வார் -2) , 3.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர்
பக்கம் - இ ளர்காலனி (வார் -2) , 4.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர்
ர்-631208. ஆ
ரா டகாலனி (வார் -2) , 5.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர்
அ ந்த காலனி (வார் -2) , 6.காக்க ர் (ஊ) ேகா ல் ெத

73

1.ராமா ரம் (ஊ) ராமா ரம் ராமம் (வார் -1) , 2.ராமா ரம் (ஊ)
ராமா ரம் காலனி வார் -1) , 3.ராமா ரம் (ஊ) ராமா ரம் ஒட்டர் காலனி
ஊராட் ஒன் ய
(வார் -1) , 4.ராமா ரம் (ஊ) ெகாத்த ெகால் ல கண் ைக (வார் -2) ,
ந
ைலப்பள் ளி ழக் பக்கம் 5.ராமா ரம் (ஊ) ெவங் கல் ரா
ப்பம் ராமம்
ட்ேரா ெத (வார் ேமற் வாசல் , காக்க ர்-631208.
, 6.ராமா ரம் (ஊ) ெவங் கல் ரா
ப்பம் (வார் -2) , 7.ராமா ரம் (ஊ)
காக்க
ர்ேமல் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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அைனத்
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? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெகாத்தக் ப்பம் -631202.

1.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) பாத்த ப்பம் (வார் -1) , 2.ெகாத்த ப்பம் (ஊ)
சந் ரா பள் ளி (வார் -1 , 3.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) ெகாத்த ப்பம் (வார் -2)
, 4.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) ஓட்டர் காலனி (ம) இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
5.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
அத் மாஞ் ேசரி-631202.

1.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -1) , 2.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
ன்னராஜ ெத (வார் -1) , 3.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ெபரியராஜ ெத
(வார் -1) , 4.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ப ஜ ெத (வார் -1) ,
5.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) காப் ெத (வார் -1) , 6.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) எட
ெத (வார் -1) , 7.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) கம் மார் ெத (வார் -1) ,
8.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) நல் லப்ப நா
கண் ைக ( ெதற் ெத வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) வரதராஜ ரம் (வார் -1) , 2.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
நரசராஜ ரம் (வார் -1) , 3.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) வடக் ெத (வார் -1) ,
4.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ெவங் கட்டநரசராஜ் காலனி ேமற் ெத (வார் -1)
, 5.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 6.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
ழக் ெத (வார் -1) , 7.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) அத் மாஞ் ேசரிகாலனி
ேமற் ெத (வார் -1) , 8.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
9.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ழக் ெத (வார் -1) , 10.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
ெதற் ெத (வார் -1) , 11.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ஸ்
ல் ெத
,
12.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ளக்கைர ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

76

76

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
அத் மாஞ் ேசரிகாலனி,
அத் மாஞ் ேசரி காலனி-631202.

77

77

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி, 1.ெகா வலசா (ஊ) அண்ணாெத
அத் மாஞ் ேசரிேபட்ைட - 631 202. ேதாப் த் ெத (வார் -1)

(வார் -1) , 2.ெகா வலசா (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
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4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
அத் மஞ் ேசரிேபட்ைட-631202.

1.ெகா வலசா (ஊ) ஒத்தவாைடத் ெத
ெபரிய ெத (வார் -1)

79

ஊராட் ஓன் ய
ெந கல் -631208.

1.ெகா வலசா (ஊ)
னியப்ப த ெத (வார் -2) , 2.ெகா வலசா
(ஊ) இராமண்ணா ெத (வார் -2) , 3.ெகா வலசா ன்ன ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெகா வலசா ராமணத்ெத (வார் -2) ,
5.ெகா வலசா (ஊ) ளக்கைரெத (வார் -2) , 6.ெகா வலசா (ஊ)
ந்தேரசநகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

80

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
அத் மஞ் ேசரிேபட்ைட-631202.

1.ெகா வலசா (ஊ) பஜார்ெத (வார் -2) , 2.ெகா வலசா (ஊ)
கவரத்ெத (வார் -2) , 3.ெகா வலசா (ஊ) வாணியர் ெத (வார் -2) ,
4.ெகா வலசா (ஊ) ெச ேலாபள் ளி (வார் -2) , 5.ெகா வலசா (ஊ)
ஒட்டத்தர்ெத (வார் -2) அத் மாஞ் ேசரிேபட்ைட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி,
அத் மஞ் ேசரிேபட்ைட-631202.

1.ெகா வலசா (ஊ) அத் மாஞ் ேசரி ேபட்ைட ஓட்டர் ெத (வார் -2) ,
2.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் தல் ெத (வார் -3) , 3.ெகா வலசா
(ஊ) பார நகர் 2-வ ெத (வார் -3) , 4.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் 3வ ெத
(வார் -3) , 5.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் 4-வ ெத
(வார் -3) , 6.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் 5-வ ெத (வார் -3) ,
7.ெகா வலசா (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர்(வார் -3) , 8.ெகா வலசா (ஊ)
ம த் வமைன ெத (வார் -3) , 9.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா ேரா
(வார் -3) , 10.ெகா வலசா (ஊ) ெநல் க் ன்றம் நகர் (வார் -3) ,
11.ெகா வலசா (ஊ) ெம ன்ேரா (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

81

வக்கப்பள் ளி,

(வார்

-1) , 2.ெகா வலசா (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா வன ர்கா ேரா (வார் -4) ,
2.ெகா வலசா (ஊ) நா
ெத (வார் -4) , 3.ெகா வலசா (ஊ) வன்னார்
ெத (வார் -4) , 4.ெகா வலசா (ஊ) சந் ெத (வார் -4) ,
5.ெகா வலசா (ஊ) மாரியம் மன் ெத (வார் -4) , 6.ெகா வலசா (ஊ)
வடக் ெத (வார் -4) , 7.ெகா வலசா (ஊ) ஆரம் பந நிைலப்பள் ளி
(வார் -4) , 8.ெகா வலசா (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெகா வலசா (ஊ) ன்னஅத் மாஞ் ேசரி, (வார் -3) , 2.ெகா வலசா
(ஊ) காந் ெத (வார் -3) , 3.ெகா வலசா (ஊ) காந் நகர் (வார் -3) ,
பக்கம் ,
4.ெகா வலசா (ஊ) அண்ணாநகர் 1-வ ெத (வார் -3) , 5.ெகா வலசா
(ஊ) அண்ணாநகர் 2-வ ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
RCC கட் டம் , ெகா வலசா631202.

83

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ழக்
ெகா வலசா-631202.

84

84

1.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசாகாலனி ன்னெத வார் 4 ,
2.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசாகாலனிேகா ல் ெத வார் 4 ,
3.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா காலனிேரா ெத (வார் -4) ,
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக் பக்கம் , 4.ெகா வலசா (ஊ) சந் ெத (வார் -4) , 5.ெகா வலசா (ஊ) ேடங் க்
ெகா வலசா காலணி -631202.
ெத (வார் -4) , 6.ெகா வலசா (ஊ) ஆரம் ப பள் ளிெத (வார் -4) ,
7.ெகா வலசா (ஊ) அண்ணாநகர் னாயகர்ேகா ல் ெத ,
8.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா காலனி ேமட் த்ெத

85

85

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெநாச்
-631202.

1.ெநாச்
(ஊ) எ வ ட் ர் (வார் -1) , 2.ெநாச்
(ஊ)
யமாம் பா ரம் (வார் -1) , 3.ெநாச்
(ஊ) ேதாட் காலனி (வார் 1) , 4.ெநாச்
(ஊ) தைலயாரி காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

86

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெநாச்
-631202.

1.ெநாச்
(ஊ) ெநாச்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ெநாச்
(ஊ) சாய் நகர் (வார் -2) , 3.ெநாச்
(ஊ) கா ர் கண் ைக
(வார் -2) , 4.ெநாச்
(ஊ) அம் ேபத்கார்நகர் , 5.ெநாச்
ஊராட்
ெநாச்
ேதாட் கண் ைக

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

83

86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

87

88

89

87

88

89

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெகாத் ர்-631202.

1.ெநாச்
(ஊ) ஒட்டர்காலனி (வார் -3) , 2.ெநாச்
(ஊ) ெகாத் ர்
(வார் -3) , 3.ெநாச்
(ஊ)
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத
(வார் -3) ,
4.ெநாச்
(ஊ) அ ந்த யர்காலனி (வார் -3) , 5.ெநாச்
(ஊ) . .
கண் ைக காலனி (வார் -3) , 6.ெநாச்
ஊராட்
. . கண் ைக
ராமம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ெந கல் -631208.

1.ெந கல் (ஊ) ெந கல் காலனி ேகா
(ஊ) ெந கல் காலனி தார்சாைல ெத
ெந க்கல் காலனி ேமட் ெத (வார்
காலனி பள் ளி ெத (வார் -4) , 5.ெந
இ ளர்காலணி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ெந கல் -631208.

வக்கப்பள் ளி,

வக்கப்பள் ளி,

ல் ெத (வார் -2) , 2.ெந கல்
(வார் -2) , 3.ெந கல் (ஊ)
-2) , 4.ெந கல் (ஊ) ெந கல்
கல் ஊராட் ெந கல்

1.ெந கல் ஊராட் (ெந கல் )
த்தணி-ெபாதட் ர்ேபட்ைட சாைல
(வார் -2) , 2.ெந கல் ஊராட் (ெந கல் )
த்தணி
தல் ெபாதட் ர்
ேபட்ைட சாைல(வார் -3) , 3.ெந கல் ஊராட் ெந கல் பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.ெந கல் ஊராட் ெந கல்
க் ெத
(வார் -3) , 5.ெந கல் ஊராட் ேமாட் ர் (ெந கல் ) (வார் -3) ,
6.ெந கல் (ஊ) ேமல் ஈதல ப்பம் (வார் -3) , 7.ெந கல் (ஊ) ழ்
ஈதல ப்பம் (வார் -3) , 8.ெந கல் (ஊ) காந் நகர் (வார் -3) ,
9.ெந கல் (ஊ) சந் ர ேசகரா ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

90

90

எஸ் ஐ ந நிைலப்பள் ளி ெதற் வாசல் , ழ் ெந கல் 631208.

1. ழ் ெந கல் (ஊ) கன்னிகா ரம் (வார் -1) , 2. ழ் ெந கல் (ஊ)
ழ் ெந கல் -1 (வார் -1) , 3. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் - 2 (வார் -1)
, 4. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 5. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி C.S.I.சர்ச் ெத (வார் -1) ,
6. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி
தல்
க் ெத (வார் -1) ,
7. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி 2-வ
க் ெத (வார் -1) ,
8. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி 3-வ
க் ெத (வார் -1) ,
9. ழ் ெந கல் (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக சாைல ெத (வார் -1) ,
10. ழ் ெந கல் (ஊ)
ய காலனி (வார் -1)

91

91

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ச்சலம் -631208.

1. ச்சலம் (ஊ)
ச்சலம் (வார் -1) , 2. ச்சலம் (ஊ) ச்சலம்
அரிஜனகாலனி (வார் -1) , 3. ச்சலம் (ஊ) வள்
வர் காலனி (வார்

92

92

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ச்சலம் -631208.

1. ச்சலம் (ஊ) ச்சலம் (வார் -2) , 2. ச்சலம் (ஊ) ெவங் கடா ரம்
(வார் -2) , 3. ச்சலம் (ஊ)
ெவங் கடா ரம் (வார் -2) , 4. ச்சலம் (ஊ)
ட் ர் (வார் -2) , 5. ச்சலம் (ஊ) ெத ங் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.இராமச த் ரம் (ஊ) இராமச த் ரம் (வார் 1) , 2.இராமச த் ரம்
(ஊ) இராமச த் ரம் காலனி (வார் 1) , 3.இராமச த் ரம் (ஊ)
நாராயண ரம் (வார் 1) , 4.இராமச த் ரம் (ஊ) நாராயண ரம்
ரம் காலனி (வார் 1) , 5.இராமச த் ரம் (ஊ) ெகாத்த கண் ைக (வார் 1) ,
6.இராமச த் ரம் (ஊ)
ஆர் கண் ைக (வார் 1) ,
7.இராமச த் ரம் (ஊ)
ஆர் கண் ைக காலனி (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

93

93

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி, இராமச
631206.

த்

-1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

94

95

96

97

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
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ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி
ஆர்
கண் ைக,
ஆர் கண் ைக 631206.

1.இராமச த் ரம் (ஊ) ேகாணிகாரி ப்பம் ெத ங் காலனிவார் 2 ,
2.இராமச த் ரம் ஊ ேகாணிகாரி ப்பம் வார் 2 , 3.இராமச த் ரம்
ஊ ேகாணிகாரி ப்பம் அ ந்த காலனி வார் 2 , 4.இராமச த் ரம் ஊ
ஆர் கண் ைகஓட்டகாலனி வார் 2 , 5.இராமச த் ரம் ஊ
ஆர் கண் ைக வார் 2 , 6.இராமச த் ரம் ஊ ட்டவாரி
கண் ைக வார் 2 , 7.இராமச த் ரம் ஊ
ஆர்கண் ைக
ேகா ல் ெத 2 , 8.இராமச த் ரம் ஊ கண்டவாரிகண் ைக வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

95

1.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ)
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (வார் 1) ,
2.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ)
ஷ்ணமராஜ ப்பம் காலனி வார் 1) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 3.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) வாரகா ரம் ராமம் (வார் 1 ,
ஷ்ணமராஜ ப்பம் -631202.
4.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ)
ஷ்ணமராஜ ப்பம் பாைடசாைல ெத
(வார் 1) , 5.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) கன்னிகா ரம் ராமம்
(வார் 1) , 6.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) கன்னிகா ரம் காலனி (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
பால
ஷ்ணா ரம் -631202.

1.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) பால
ஷ்ணா ரம் ெத ங் காலனி
(வார் 2) , 2.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) பால
ஷ்ணா ரம் ஓட்டர்
காலனி (வார் 2) , 3.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) பால
ஷ்ணா ரம்
(வார் 2) , 4.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) ேகார ப்பம் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி , கதனநகரம் .

1.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) பைழய ஆ
ரா ட காலனி
(வார் 1 , 2.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
யஆ
ரா ட
காலனி (வார் 1) , 3.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ெரட் யார்
ப்பம் (வார் 1 , 4.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) கதனநகரம்
வார் 2 , 5.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ராஜா ர் வார் 2 ,
6.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) எஸ் ேக
கண் ைக (வார் 3) ,
7.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ேசர்ைவ
னியப்ப ெரட்
கண் ைக (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

97

3
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ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஜனகராஜ ப்பம் -631301.

1.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ஜனகரா
ப்பம் (வார் 1) , 2.ஜனகராஜ
(ஊ) ஜனகரா
ப்பம் ேரா (வார் 2) , 3.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
பைழயஆ
ரா டர்காலனி(வார் 2) , 4.ஜனகராஜ ப்பம்
யஆ
ரா டர்காலனி(வார் 2 , 5.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
ஆவல் ெகாண்டாெத (வார் 2)

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஜனகராஜ ப்பம் -631301.

1.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ஆனந்தவள் ளி ரம் (வார் 3) , 2.கதனநகரம்
ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ஆனந்தவள் ளி ரம் இ ளர்காலனி(வார் 3) ,
3.ககன நகரம் ஊராட் ரா ஊர்(வார் 3) , 4.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
க ணாஜான்நகர்(வார் 3) , 5.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
ராஜா ர் ராமம் (வார் 3) , 6.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
த் யால் வாரிபள் ளி(வார் 3) , 7.ஜனகராஜ ப்பம்
ேமா னி ரம் (வார் 3) , 8.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) யாக ரம் (வார் 3) ,
9.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) யாக ரம் இ ளர்காலனி(வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

100

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ழக் ந ,
இராகவநா
ப்பம் -631301.

1.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) இராகவநா
ப்பம் (வார் 1) ,
2.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) ராம் பத் ர கண் ைக (வார் 2) ,
3.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) ேமா னி ரம் (வார் 2) ,
4.இராகவநா
ப்பம் (ஊ)
யஅ ந்த யர் காலனி (வார் 2) ,
5.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) லட்
ரம் (வார் 3) , 6.இராகவ நா
ப்பம் (ஊ) பைழய அ ந்த யர்காலனி ெதற் (வார் 3) ,
7.ராகவகநா
ப்பம் (ஊ) பைழயஅ ந்த யர் காலனி வடக்
(வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

101

கா
பானந்த வாரியார்
1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) மா.ெபா. ெத (வார் -1) ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமாட் யம் மன்ேகா ல் ெத
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

98

99

(வார்

ப்பம்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

-1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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102

கா
பானந்த வாரியார்
1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) இந் ரா நகர் (வார் -1) , 2.அம் ைமயார் ப்பம்
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
(ஊ) ரா வ் காந் (வார் -1) , 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) கண்ண
நிைலப்பள் ளி ,
(ெதற் ) (வார் -1)
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

103

கா
பானந்த வாரியார்
1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பார பஜார்ெத (வார் 3) ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) சக் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார்
நிைலப்பள் ளி ,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) சரவணன் ெத (வார் 3) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) சாந்தானர் ெத (வார் 4) ,
கா
பானந்த வாரியார் 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத ெதற் வார் 4 ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 4 6) ,
நிைலப்பள் ளி ,
5.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வண்ணரப்ேபட்ைட ெத (வார் 4 6) ,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.
6.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ப் ரமணிய வா ேகா ல் ெத (வார் 6)
, 7.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காந் சாைல , 8.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
பார தாசன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) எல் .என்.ேகா ல் ெத (வார் 2) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமாட் யம் மன்சன்ன ெத (வார் 2) ,
கா
பானந்த வாரியார் 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) கண்ண ெத (வடக் ) (வார் 2) ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காந் சாைல (வார் 3) , 5.அம் ைமயார் ப்பம்
நிைலப்பள் ளி ,
(ஊ) காமராஜர் சாைல (வார் 3) , 6.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ேசஷப்ப
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.
த ெத (வார் 3) , 7.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பாராஞ் ெத
(வார் 3) , 8.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமராஜர் சாைல ,
9.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பார பஜார்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
நாராயண ரம் -631303.

1.நாராயண ரம் (ஊ) பஜைன ேகா
(ஊ) ேடங் ெத (வார் 1)

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
நாராயண ரம் -631303.

1.நாராயண ரம் (ஊ) காந் நகர் (வார் 1 , 2.நாராயண ரம் (ஊ)
எக் னா ரம்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் 2) , 3.நாராயண ரம் (ஊ)
சபாப நகர் (வார் 2) , 4.நாராயண ரம் (ஊ) வடமைல நகர் (வார் 2) ,
5.நாராயண ரம் (ஊ) ேமல் ேமா ர் (வார் 2) , 6.நாராயண ரம் (ஊ) ழ்
ேமா ர் (வார் 2) , 7.நாராயண ரம் (ஊ) ழ் ேமா ர் அ ந்த காலனி
(வார்ட2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
காண்டா ரம் -631301.

1.காண்டா ரம் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -1) ,
2.காண்டா ரம் (ஊ) காண்டா ரம் சாைல (வார் -2) , 3.காண்டா ரம்
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) , 4.காண்டா ரம் (ஊ)
அண்ணாநகர் 1வ ெத (வார் -2) , 5.காண்டா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர்
2வ ெத (வார் -2) , 6.காண்டா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர் 3வ ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார்
2.அம் ைமயார்
3.அம் ைமயார்
4.அம் ைமயார்
5.அம் ைமயார்
6.அம் ைமயார்
7.அம் ைமயார்
8.அம் ைமயார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ல் ெத

(வார்

1) , 2.நாராயண ரம்

ராஞ் ெத (வார் -5) ,
ளக்கைரத்ெத ெதற் (வார் -5) ,
ளக்கைரத்ெத ேமற் (வார் -5) ,
மங் களங் ழார் ெத (வார் -5) ,
ெசல் வ
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
அண்ணாநகர் (வார் -5) ,
ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
பார தாசன் நகர் (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
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1

2
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மட் மா ?
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ம் பரப்
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110

1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) அறெந த் த ழ் ச் சங் கத் ெத (வார் -6) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ஒத்தவாைடத்ெத (வார் -6) ,
ஞான சம் பந்தர் ெத (வார் -6) ,
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
ேமற் ப
, அம் ைமயார் ப்பம் - 4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) .எஸ். .நகர் (வார் -6) ,
631301.
5.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) மங் கலங் ழார் ெத , 6.அம் ைமயார் ப்பம்
ஊராட் பார தாசன் நகர் , 7.அம் ைமயார் ப்பம் ஊராட்
பார தாசன் நகர்

111

111

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார்
2.அம் ைமயார்
3.அம் ைமயார்
4.அம் ைமயார்

112

112

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(ேமற்
ப
),
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வ.ஊ. .ெத (வார் -7) , 2.அம் ைமயார் ப்பம்
(ஊ) ெசார்ணாம் ைகேகா ல் ெத (வார் -7) , 3.அம் ைமயார் ப்பம்
(ஊ) கன்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமராஜர்நகர்(வார் -8) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் ஊராட் அம் ேபத்கார்நகர்(வார் -8) ,
3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) அ ந்த யர்காலனி(வார் -8) ,
4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ேநதா சாைல(வார் -8) ,
5.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வ ங் க ரம் (வார் -8) ,
6.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) கம் பர்ெத (வார் -8) , 7.அம் ைமயார் ப்பம்
(ஊ) வள் ளலார்நகர்(வார் -8) , 8.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
த் ர்சாைல(வார் -8) , 9.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
ேக.ப் .என்.கண் ைக(வார் -8) , 10.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
எல் லபாைறகண் ைக(வார் -8) , 11.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
ேக.ப் .என்.கண் ைக அ ந்த யர் காலனி(வார் -8) ,
12.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வ ங் க ரம் வார் 8 , 13.அம் ைமயார்
ப்பம் (ஊ) அம் ைமயார் ப்பம் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

110

113

113

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வடக் ) (வார்
(ஊ)
வள் ர்வர் ெத (வார் -7) ,
(ஊ)
ெதாண்டர்ெத (வார் -7) ,
(ஊ) மரன்ெத (வார் -7)

-7) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

114

115

116

117

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் ), ராஜாநகரம் -631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ராஜாநகரம் (ஊ)
பள் ளித்ெத (வார் -1) , 3.இராஜாநகரம் (ஊ) படேவட்டமன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.இராஜாநகரம் (ஊ) அ ந்த காலனி ேமற்
(வார் -1) , 5.ராஜாநகரம் (ஊ) ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

115

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் ) , ராஜாநகரம் -631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ)
லகத்ெத (வார் -3) , 2.ராஜாநகரம் (ஊ)
காமராஜர்ெத (வார் -3) , 3.ராஜாநகரம் (ஊ) ஏரித்ெத (வார் -3) ,
4.ராஜாநகரம் (ஊ) அ ந்த யர் காலனி ழக் (வார் -3) ,
5.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
6.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத
ன் றம் (வார் -3) ,
7.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் எ ர் றம் (வார் -3) ,
8.ராஜாநகரம் (ஊ) மங் கம் மாள் ளக்கைர (வார் -3) , 9.ராஜாநகரம் (ஊ)
ஏரிக்கைர ழ் த்ெத (வார் -3) , 10.ராஜாநகரம் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

116

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் , ராஜாநகரம் 631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ) ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ராஜாநகரம் (ஊ) பள் ளிப்பட் ேரா சாைல (வார் -2) , 3.ராஜாநகரம்
(ஊ) ைரஸ்
ல் ெத (வார் -2) , 4.ராஜாநகரம் (ஊ) ஷ்பலஷ்
ளக்கைர (வார் -2) , 5.ராஜாநகரம் (ஊ) ம த் வமைன ெத (வார் 2) , 6.ராஜாநகரம் (ஊ) பள் ளி ட ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற் வாசல் , ராஜாநகரம் 631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ) அண்ணாெத (வார் -2) , 2.ராஜாநகரம் (ஊ) ேதாப்
ெத (வார் -2) , 3.ராஜாநகரம் (ஊ) வங் க
ர் சாைல (வார் -2) ,
4.ராஜாநகரம் (ஊ) நரசம் ேபட்ைட பள் ளிப்பட் ேரா (வார் -3) ,
5.ராஜாநகரம் (ஊ) நரசம் ேபட்ைட (வார் -3) , 6.ராஜாநகரம் (ஊ)
ேகாசராபல்
ேரா (வார் -3) , 7.ராஜாநகரம் (ஊ) நரசம் ேபட்ைட ,
8.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ன் றம் , 9.ராஜாநகரம்
(ஊ)
லக ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

114

117

3
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ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

118

119

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

118

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
வங் க
ர்-631304.

1.வங் க
ர் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் -1) , 2.வங் க
ர் (ஊ)
அண்ணாெத வாரியார் ெத
(வார் -1) , 3.வங் க
ர் (ஊ)
ெசல் வ னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4.வங் க
ர் (ஊ) வாரியார்
நகர் (வார் -1) , 5.வங் க
ர் (ஊ) பாய் ெத (வார் -1) , 6.வங் க
ர் (ஊ)
ஏரித்ெத (வார் -2)

119

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
வங் க
ர்-631304.

1.வங் க
ர் (ஊ) காமராஜர் ெத (வார் -2) , 2.வங் க
ர் (ஊ)
ப் ரமணியேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.வங் க
ர் (ஊ)
ப் ரமணியேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) , 4.வங் க
ர் (ஊ)
காமராஜர் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.வங் க
ர் (ஊ) ெசவன் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.வங் க
ர்
(ஊ) ன்ன ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
ழ் க (வார் -3) , 3.வங் க
ர்
(ஊ) ெசவன் யம் மன் ேகா ல் சந் (வார் -3) , 4.வங் க
ர் (ஊ)
ன்ன ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ேமற் (வார் -3) , 5.வங் க
ர் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல்
, 6.வங் க
ர் (ஊ) ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

120

120

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
வங் க
ர்-631304.

121

121

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
1.வங் க
ர் (ஊ) ஓட்டர் காலனி (வார் -4) , 2.வங் க
(ேமற்
ப
), வங் க
ர்-631304. ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.வங் க
ர் (ஊ) ராஜாெத

122

1.வங் க
ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -4) , 2.வங் க
ர்
(ஊ) வள் வர் காலனி (வார் -4) , 3.வங் க
ர் (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத வடக் (வார் -4) , 4.வங் க
ர் (ஊ) ராஜாெத வடக்
ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(வார் -4) , 5.வங் க
ர் (ஊ) இைளயராஜா ெத (வார் -4) , 6.வங் க
ர்
(ேமற்
ப
), வங் க
ர்-631304.
(ஊ) கக்கன்
ெத (வார் -4) , 7.வங் க
ர் (ஊ) ெகன்ன ெத (வார் 4) , 8.வங் க
ர் (ஊ) சம் பத்ெத (வார் -4) , 9.வங் க
ர் (ஊ)
ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத

122

ர் (ஊ) ெப மாள்
ெதற் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

123

124

125

123

124

125

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.வங் க
ர் (ஊ) நல்
ர் நரசரா கண் ைக (வார் -5) , 2.வங் க
ர்
(ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -5) , 3.வங் க
ர் (ஊ) அப்பல் ரா கண் ைக
(வார் -5) , 4.வங் க
ர் (ஊ) சாம் ரா கண் ைக (வார் -5) , 5.வங் க
ர்
(ஊ) ம் பல் ராஜ் கண் ைக (வார் -6) , 6.வங் க
ர் (ஊ)
னாயகர்
ேகா ல் ெத
ங் க ச த் ரம் (வார் -6) , 7.வங் க
ர் (ஊ)
ங் கச த் ரம் (வார் -6) , 8.வங் க
ர் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -6)
, 9.வங் க
ர் (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
எஸ் கண் ைக-631304.

1. .
, 2. .
3. .
கண்
கண்
கண்

.எஸ். கண் ைக (ஊ) . .எஸ்.கண் ைக ெம ன்ெத (வார் -1)
.எஸ். கண் ைக (ஊ) வங் க
ர் ேராட் த்ெத (வார் -1) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) அ ந்த யர் காலனி (வார் -1) , 4. . .எஸ்.
ைக (ஊ) . .எஸ். கண் ைக காலனி (வார் -1) , 5. . .எஸ்.
ைக (ஊ) த்தய் ய ண்டகண் ைக (வார் -2) , 6. . .எஸ்.
ைக (ஊ) ெதாம் மர காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
என் கண் ைக - 631 304.

1. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) உல் ரங் கரா கண் ைக ஒட்டர் காலனி
(வார் 3) , 2. . .எஸ். கண் ைக (ஊ)
உல் ரங் கரா கண் ைகவடக் ெத (வார் 3) , 3. . .எஸ். கண் ைக
(ஊ) உல் ரங் கரா கண் ைகராமர்ேகா ல் ெத (வார் 3) , 4. . .எஸ்.
கண் ைக (ஊ)
என் கண் ைகவடக் ெத (வார் 4) , 5. . .எஸ்.
கண் ைக (ஊ) ேரா ெத ( ரல ரப்பகண் ைக)(வார் 4) , 6. . .எஸ்.
கண் ைக (ஊ)
என் கண் ைகபஜைனேகா ல் ெத (வார் 4) ,
7. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) ரல ரப்பகண் ைககாலனி(வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட்
ங் கச

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
த் ரம் -631304.

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

126

127

128

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக யாதவர் ெத ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக காலனி (வார் 5) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக ஊர் (வார் 5) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) நாராயன நா
கண் ைக (வார் 5) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக அ ந்த யர் காலனி
5) , 6. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) மா ரா ெப மாள் ரா
ைக (வார் 6) , 7. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) மா ரா ெப மாள்
ெத (ம) ஆஞ் சேநய ெத (

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

126

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஈ எம் ஆர் கண் ைக--631304.

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
(வார்
கண்
வடக்

127

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (
தல்
கட் டம் ), எஸ்
கண் ைக-631304.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) சந்தான ேவ
ேகாபால ரம்
(வார் 1) , 2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எஸ்
ரம்
இ ளர்காலனி வார் 1 , 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எம் . .ஆர்
நகர் (எ) னிசமத் வ ரம் (வார் 1) , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட
(ஊ) எஸ். .கண் ைக, யாதவகாலனி(வார் 1 , 5.இராம
ஷ்ண
ரா ேபட்ைட (ஊ) எஸ். .கண் ைக வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

128

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (
தல்
கட் டம் ), எஸ்
கண் ைக-631304.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எஸ். கண் ைக, காலனி (வார்
2
, 2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக (வார் 2 ,
3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக வள்
வர் காலனி
(வார் 2 , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக
காலனி(வார் 2 , 5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக
ேமட் க்காலனி (வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -1) ,
2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ப ஜ ம ரா ரம் ெகாண்டா ரம்
ேரா (வார் -3) , 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ப ஜ ம ரா ரம்
(வார் -3) , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) மராட் ம ரா ரம்
(வார் -3) , 5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ெகால் ல ம ரா ரம்
(வார் -3) , 6.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ல்
மந்த
(வார் -3) , 7.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ேவலன் கண் ைக
(வார் -3)

129

129

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
கண் ைக--631304.

130

130

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெசல் லாத்
631303.

ர்-

1.இராம
2.இராம

ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ெசல் லாத்
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ) ெசல் லாத்

131

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற் பக்கம் )
ய கட் டம் , ெசல் லாத் ர்631303.

1.இராம

ஷ்ணரா

ேபட்ைட (ஊ)

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஆர் ேக ேபட்ைட--631303.

1.இராம
2.இராம
3.இராம
4.இராம
5.இராம
3)

ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா

ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)

131

132

132

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் வார் 1 ,
ர் காலனி (வார் 1

ஷ்ணா ரம் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-5)

த்தணி சாைல (வார் -1) ,
ரா வ் காந் நகர் (வார் -1) ,
அண்ணாநகர் (வார் -1) ,
பஜார் ெத (வார் -1) ,
பள் ளிப்பட் சாைல ழக் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

133

134

133

134

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஆர் ேக ேபட்ைட-631303.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ராக் ேபட்ைட அஞ் சலக
(வார் -2) , 2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ராமணர் ெத (வார் 2) , 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) வாணியர் ெத (வார் -2) ,
4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கைலமகள் ெத (வார் -2) ,
5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ளக்கைர ெத (வார் -2) ,
6.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
7.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எம்
ஆர் ெத (வார் -2) ,
8.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ேசாளிங் கர் சாைல (வார் -2) ,
9.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கைலஞர் ெத (வார் -2) ,
10.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) பார தாசன்ெத (வார் -2) ,
11.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கண்ணதாசன்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஆர் ேக ேபட்ைட-631303.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ளக்கனாம்
ேம (வார் -2) ,
2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) வ வாய் ஆய் வாளர் ெத (வார் -2)
, 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கால் நைட ம த் வமைண ெத
(வார் -2) , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ெதாட்ேடசம் மன்ெத
(வார் -3) , 5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ெபான்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 6.இராம
ஷ்ண
ரா ேபட்ைட (ஊ) காந் நகர் (வார் -3) , 7.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட
(ஊ) ேதாப் ெத (வார் -3) , 8.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ேபா ஸ் ைலன்ெத (வார் -3) , 9.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
காமராஜர் ெத (வார் -3) , 10.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ெட ேபான் எக்ஸ்ேசஞ் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

135

135

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி( ழக் ப
ளக்கனாம்
-631303.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4)

),

ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்

ேதாப் ெத (வார் -3) ,
இ ளர்காலனி (வார் -3) ,
யாதவர் ெத (வார் -3) ,
நா
ெத (வார் -3) ,
ெம ன்ெத (வார் -3) ,
உைடயார்ெத
ழக் (வார்

136

136

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற பக்கம் ),
ளக்கனாம்
-631303.

1. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
அண்ணாெத (வார் -4) ,
2. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
சந் ர லாச ரம் ேரா ெத
(வார் -4 , 3. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
சத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -4) , 4. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
உைடயார்ெத ேமற் (வார் -4) , 5. ளக்கனாம்
(ஊ) ந த்ெத

137

137

ஊராட் ஓன்
ெதற் ப
,
631303.

1.இராம
ஷ்ணரா
(வார் -4) , 2.இராம
3.இராம
ஷ்ணரா

138

138

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
ஆர் ேக ேபட்ைட-631303.

ய வக்கப்பள் ளி
ளக்கனாம்
-

ப

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-

ேபட்ைட (ஊ)
ளக்கணாம்
பைழயகாலனி
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ)
ய காலனி (வார் -4) ,
ேபட்ைட (ஊ)
ளக்கனாம்
வள்
வன் காலனி

1.இராம
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ) பள் ளிப்பட் ேரா சாைல (வார் 4) , 2.இராம
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ) இஸ்மா ல் நகர் (வார் -4) ,
3.ராம
ஷ்ணரா ேபட்ைட(ஊ) அம் ைமயார் ப்பம் ேரா (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

139

140

139

140

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
சந் ர லாச ரம் -631302.

1.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ) அப் ெகாண்ைடய் ய
கண் ைக(வார் 1) , 2.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ)
ஆ
ரா டர் காலனி(வார் 1) , 3.பால ரம் (வ. ) மற் ம்
சந் ர லாச ரம் (ஊ) ன்னத் ெத (வார் 1) , 4.பால ரம் (வ. )
மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
5.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ) பாடசாைல
ெத (வார் 2) , 6.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ)
அ ந்த காலனி(வார் 2) , 7.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம்
(ஊ)
க்காலனி(வார் 1) , 8.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம்
(ஊ) சந் ர லாச ரம் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
இராம ரம் -631301.

1.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத
(வார் 2) , 2.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ) அண்ணா
ெத (வார் 2) , 3.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ) எம்
ஆர்
ெத (வார் 2) , 4.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ) இந் ரா
ெத (வார் 2) , 5.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) பாடசாைல
ெத (வார் 2) , 6.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத (வார் 2) , 7.பால ரம் (வ. ) மற் ம் இராம ரம் ஊராட்
ந த்ெத (வார் 2) , 8.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) ழ் ெத
, 9.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) ஆர்.ேக.ேபட்ைடெம ன்
ேரா (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

141

142

141

142

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமல் பால ரம் -631301.

1.பாலா ரம் (ஊ) ேமல் பாலா ரம் ேரா (வார் -2) , 2.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத 6வ ெத (வார் -2) , 3.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத
7வ ெத (வார் -2) , 4.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத 8வ ெத (வார் 2) , 5.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத 9வ ெத (வார் -2) , 6.பாலா ரம்
(ஊ)
க் ெத 10வ ெத (வார் -2) , 7.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத
11வ ெத (வார் -3) , 8.பாலா ரம் (ஊ) ந பாலா ரம் (வார் -3) ,
9.பாலா ரம் (ஊ) அம் ைமயார் ப்பம் ேரா (வார் -3) , 10.பாலா ரம்
(ஊ) ைபபாஸ்ேரா (வார் -3) , 11.பாலா ரம் (ஊ) ேமல் பாலா ரம்
ெபரியெத (வார் -3) , 12.பாலா ரம் (ஊ) ன்னெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமல் பால ரம் -631301.

1.பாலா ரம் (ஊ) ழ் பாலா ரம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.பாலா ரம் (ஊ) ன்னெத (வார் -1) , 3.பாலா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி ழ் பாலா ரம் ேரா (வார் -1) , 4.பாலா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.பாலா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி
தல் ெத (வார் -1) , 6.பாலா ரம் ஊராட் அ ந்த காலனி ஏரிெத
(வார் -2) , 7.பாலா ரம் ஊராட் அ ந்த காலனி
க் ெத
(வார் -2) , 8.பாலா ரம் ஊராட் ேமல் பால ரம் ேரா (வார் -2) ,
9.பாலா ரம் (ஊ) மயாண சாைல ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) ,
10.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா ட காலனி
தல்
க் ெத (வார் -2) ,
11.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 2வ
க் ெத (வார் -2) ,
12.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 3வ
க் ெத (வார் -2) ,
13.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 4வ
க் ெத (வார் -2) ,
14.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 5வ
க் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

143

143

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமல் பால ரம் -631301.

1.பாலா ரம் (ஊ) ேமல் பாலா ரம் ெபரியெத (வார் -3) , 2.பாலா ரம்
(ஊ) ேமல் பாலா ரம் அண்ணாநகர் (வார் -4) , 3.பாலா ரம் (ஊ)
ராமேஜா யர் கண் ைக (வார் -4) , 4.பாலா ரம் (ஊ) ராமேஜா யர்
அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.பாலா ரம் (ஊ) ெபால் மைல நகர்
(வார் -4) , 6.பாலா ரம் (ஊ) கண்ணிேகா
ர் (வார் -4) , 7.பாலா ரம்
(ஊ)
.எம் .நகர் (வார் -4) , 8.பாலா ரம் (ஊ) ராமசா நகர் (வார் -4) ,
9.பாலா ரம் (ஊ)
காெரட் நகர் (வார் -4)

144

144

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
காளிகா ரம் -631302.

1.
2.
3.

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
காளிகா ரம் -631302.

1. காளிகா
2. காளிகா
3. காளிகா
4. காளிகா
(வார் -4 , 5.

ரம் (ஊ)
ரம் (ஊ)
ரம் (ஊ)
ரம் (ஊ)
காளிகா
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

145

145

காளிகா ரம் (ஊ)
காளிகா ரம் (ஊ)
காளிகா ரம் (ஊ)

146

146

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
காளிகா ரம் -631302.

1. காளிகா
2. காளிகா
3. காளிகா
4. காளிகா
(வார் -4

147

147

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
காளிகா ரம் 631302.

1.
2.
3.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காளிகா ரம் அஞ் சலக
(வார் -3) ,
காளிகா ரம் ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
காளிகா ரம் மடம் ெத (வார் -3&4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காளிகா
காளிகா
காளிகா
காளிகா
ரம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரம் காமராஜர் ெத (வார் -4) ,
ரம் அண்ணா ெத (வார் -4) ,
ரம்
வள்
வர் ெத (வார் -4) ,
ரம்
பானந்த வாரியார் ெத
காளிகா ரம் இந் ரா நகர் (வார் -4)

(ஊ)
காளிகா ரம் காலனி (வார் -4) ,
(ஊ) அ தா ெரட் கண் ைக
யெத (வார் -4) ,
அ தா ெரட் கண் ைக கைரேமல் ெத (வார் -4) ,
அ தாெரட் கண் ைக ெப மாள் ேகா ல் ெத

காளிகா ரம் (ஊ) வன்னியர்
காளிகா ரம் (ஊ) ெபரிய ெத
காளிகா ரம் (ஊ) ெபரிய ெத

ெதற் (வார் -2) ,
ேமல் சந் (வார் -2) ,
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

148

148

149

150

151

149

150

151

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ழக்
கப்
அைற,
காளிகா ரம் -631302.

1. காளிகா ரம் (ஊ) யாதவர்
(வார் -1) , 2. காளிகா ரம் (ஊ)
வன்னியர்
வடக் (வார் -1) , 3. காளிகா ரம் (ஊ) காந் நகர்
(வார் -2) , 4. காளிகா ரம் (ஊ) அஞ் சலக
(வார் -2)

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
தாமேனரி-631302.

1.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி (ஊ) ேச வராக ரம் (வார் 1) ,
2.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி (ஊ) தாமேனரி ராஜா ர் (வார்
3.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி (ஊ) தாமேனரி ஆ
ரா டர்
காலனி (வார் 2) , 4.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி ராமம்
ரங் கா ரம் (வார் 3)

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் ப
),
மகன்காளிகா ரம் -631302.

1.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர் (வார் -1) , 2.மகன்காளிகா ரம்
(ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
ேதான்றமைலயார் ராமம் (வார் -1) , 4.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
சா
ர் (வார் -1) , 5.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
ப்ேபட்ைட (வார் -1) ,
6.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ன்னேகா ந்தெரட்
ர் (வார் -1) ,
7.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அம் மன்நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் ப
),
மகன்காளிகா ரம் -631302.

1.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ேதவ
ரம் (வார் -2) , 2.மகன்காளிகா ரம்
(ஊ) ளியாந்ேதாப் (வார் -2) , 3.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ெபரியார்நகர்
(வார் -2) , 4.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அம் மேலரி (வார் -2) ,
5.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அட்டமைல (வார் -2) , 6.மகன்காளிகா ரம்
(ஊ) பங் கா ேகாட்ைட (வார் -2) , 7.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
வள் ளிமைலயார்
(வார் -2) , 8.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
காட் ர் ராமம் (வார் -2) , 9.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ேகா ந்தெரட்
ர்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

152

153

152

153

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி (ைமய
கட் ம் ), ஆ வராக ரம் -631203.

1.ஆ வராக ரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ஆ வராக ரம் (ஊ) ழ்
க் ெத (வார் -1) , 3.ஆ வராக ரம் (ஊ)
ழ் ெத (வார் -1) , 4.ஆ வராக ரம் (ஊ) ேமல்
க் ெத (வார் -1) ,
5.ஆ வராக ரம் (ஊ) ேமல் ெத (வார் -1) , 6.ஆ வராக ரம் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -1) , 7.ஆ வராக ரம் (ஊ)
நாயகர்ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -1) , 8.ஆ வராக ரம் (ஊ)
அண்ணா நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி (ைமய
கட் ம் ), ஆ வராக ரம் -631203.

1.ஆ வராக ரம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெத (வார் -1) , 2.ஆ வராக ரம் (ஊ)
ளக்கைர ேம (வார் -1) , 3.ஆ வராக ரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2) , 4.ஆ வராக ரம் (ஊ) ஓைட
(வார் -2) , 5.ஆ வராக ரம்
(ஊ) ம
ர் (வார் -2) , 6.ஆ வராக ரம் (ஊ) ெசல் வ
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.ஆ வராக ரம் (ஊ) ஆ வராக ரம்
ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 8.ஆ வராக ரம் (ஊ) ேரா ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவள் ளாத் ர்-631203.

1.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ெவள் ளாத் ர்
(ஊ) ழ் சந் ெத (வார் -1) , 3.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ராமணர்ெத
(வார் -1) , 4.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ேமல் சந் ெத (வார் -1) ,
5.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ஆ
ரா டர்காலனிசாைல (வார் -1) ,
6.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) காலனி
யெத (வார் -1) , 7.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிபஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிசத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 9.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிமாரியம் மன்ேகா ல் ெத -1 (வார் -1) , 10.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனி மாரியம் மன்ேகா ல் ெத -2 (வார் -1) , 11.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிகைட ெத (வார் -1) , 12.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) இ ளர்காலனி
(வார் -1) , 13.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) அ ந்த யர்காலனி
(ேஜ.ேஜ.நகர்)வார் -1) , 14.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ெந ஞ் சாைல (வார் -1) ,
15.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) .என்.ஆர். நகர் (வார் -1) , 16.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
வட்டாரவளர்ச் அ வலகம் (வார் -1) , 17.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
எம் . .ஆர்.நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ,
ஷ்ணா ப்பம் -631304.

1.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
த்தணிேரா (வார் -2) , 2.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
வண்ணார்ெத (வார் -2) , 3.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) யாதவெத
(வார் -2) , 5.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) வங் க
ர் ேரா (வார் -2) ,
6.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ஒத்தவாைடெத (வார் -2) , 7.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
எல் லம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 8.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம் ேமல் ேம (வார் -2) , 9.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம் ழ் ேம (வார் -2) , 10.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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158
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி, அம் மேனரி 631 302.

1.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி அம் மேனரி ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி(ஊ) ஆ வராக ரம் ேரா (வார் -1) ,
3.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி ேகா ல் ெத வடக் (வார் -1) ,
4.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி ேமட் த்ெத ேமற் (வார் -2) ,
5.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி மைலேயார ெத
ழக் (வார் -2) ,
6.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி
க் 1வ ெத (வார் -2)

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ெகாண்டா ரம் - 631 304.

1.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி (ஊ) ெகாண்டா ரம் மயானசாைல (வார்
3) , 2.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
3.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி(ஊ) ம
ெத (வார் -3) ,
4.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி(ஊ) ம ரா ரம் ேரா (வார் -4) ,
5.ெகாண்டா ரம் ம
த்ெத
ழக் (வார் -4) , 6.ெகாண்டா ரம்
ேரா த்ெத (வார் -4) , 7.ெகாண்டா ரம் ெகாண்டமா ரம்
ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -4) , 8.ெகாண்டா ரம் ெகாண்டமா ரம்
ஒட்டர்காலனி (வார் -4) , 9.ெகாண்டா ரம் . .கண் ைக ேரா
(வார் -4)

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ரமங் கலம் -631302.

1. ரமங் கலம் (ஊ) ழ் பந்
ப்பம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1)
, 2. ரமங் கலம் (ஊ) ழ் பந் க் ப்பம்
க் த்ெத (வார் -1) ,
3. ரமங் கலம் (ஊ) ேடங் க் ெத (வார் -1) , 4. ரமங் கலம் (ஊ)
ெகாண்டபாைளயம் ெதற் (வார் -1) , 5. ரமங் கலம் (ஊ)
ேச வராக ரம் சாைல (வார் -1) , 6. ரமங் கலம் (ஊ) ந பந் க் ப்பம்
(வார் -1) , 7. ரமங் கலம் (ஊ) ெகாண்டபாைளயம் (வார் -1) ,
8. ரமங் கலம் (ஊ) ேமல் பந்
ப்பம் (வார் -1) , 9. ரமங் கலம் (ஊ)
பைழய அ ந்த காலனி (வார் -1) , 10. ரமங் கலம் (ஊ)
ய
அ ந்த காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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160

161

159

160

161

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ரமங் கலம் -631302.

1. ரமங் கலம் (ஊ) சக் அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2. ரமங் கலம் (ஊ) ரா ணர் ெத (வார் -2) , 3. ரமங் கலம் (ஊ)
சாவ த் ெத (வார் -2) , 4. ரமங் கலம் (ஊ) இ ளர் சந் (வார் -2) ,
5. ரமங் கலம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6. ரமங் கலம்
(ஊ) சக் அம் மன் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) , 7. ரமங் கலம் (ஊ)
இராணிப்ேபட்ைட ெத (வார் -2) , 8. ரமங் கலம் (ஊ)
ட் ற
சங் கசாைல (வார் -2) , 9. ரமங் கலம் (ஊ) பால் ராஜ் கண் ைக (வார் 2) , 10. ரமங் கலம் (ஊ) மகன் காளிக ரம் சாைல (வார் -2) ,
11. ரமங் கலம் (ஊ) ராமரா கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ரமங் கலம் -631302.

1. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம் ேட ட் ைலன்ெத (வார் -3) ,
2. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம் ந த்ெத (வார் -3) , 3. ரமங் கலம்
(ஊ) ரமங் கலம் எம் . .ஆர்.ெத (வார் -3) , 4. ரமங் கலம் (ஊ)
ரமங் கலம் ேடங் க்ெத (வார் -3) , 5. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம்
மாதாேகா ல் ெத (வார் -3) , 6. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம்
எம் . .ஆர்.நகர் (வார் -3) , 7. ரமங் கலம் (ஊ) ராஜா ர் (வார் -3) ,
8. ரமங் கலம் (ஊ) அண்ணா நகர் , 9. ரமங் கலம் (ஊ) மரி ப்பம்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி, , ராேகா
ேமாட் ர்-631 302.

1. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்ேசாளிஙகர்மண்ேரா (வார் -4) ,
2. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்ெபரியெத (வார் -4) , 3. ரமங் கலம்
(ஊ)
.ேக..ேமாட் ர்ஏரிக்கைரெத (வார் -4) , 4. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்தர்மராஜாேகா ல் ெத (வார் -4) , 5. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்ேசாளிங் கர்தார்சாைலேரா , 6. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர் ேசாளிங் கர் த் ர்ெந ஞ் சாைல , 7. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேசாளிங் கர் ராஜா ர்(வார் -4) , 8. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேசாளிங் கர் இ ளர்காலனி(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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163

164

162

163

164

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்
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அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெபத்தநாக
-631302.

1.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ன்னநாக ண்
(ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
3.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
ஆ
ரா டர்காலனி(வார் 1) , 4.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ன்னநாக ண்
(ஊ) த் ர்ெம ன்ேரா ேமற் (வார் 2) ,
5.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
த் ர்ெம ன்ேரா
ழக் (வார் 2) , 6.ெபத்தனக
(வ. ) மற்
ன்னநாக ண்
(ஊ) ெபரியநாக ண் ேரா (வார் 3 ,
7.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
அ ந்த காலனி(வார் 3) , 8.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ன்னநாக ண்
(ஊ) இ ளர்காலனி(வார் 3)

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெபத்தநாக
-631302.

1.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ) ஏரிக்கைர
ெத (வார் 1) , 2.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ)
பள் ளி டத் ெத (வார் 1) , 3.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ெபரியநாக ண்
(ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
4.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ) பள் ளி டத்ெத
சந் (வார் 1) , 5.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத சந் (வார் 1) , 6.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ெபரியநாக ண்
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெபத்தநாக
-631302.

1.ெபரியநாக ண்
(ஊ) சர்ச் ெத (வார் -2) , 2.ெபத்தனக
(வ. )
மற் ம் ெபரியநாக ண் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் 2) ,
3.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண் (ஊ) ெபல் லவாரி
கண் ைக (வார் 2) , 4.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
நாதராஜ ரம்
(ஊ) ேநச
ர் (வார் 2) , 5.ெபரியநாக ண்
(ஊ) ெபரியநாக ண்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஆர்

ரம் -

1. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம் ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ)
ராஜா ர் (வார் 1) , 2. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம்
ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் 1) ,
3. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம் ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ)
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 2) , 4. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம்
ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ) இந் ரா நகர் (வார் 3) ,
5. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம் ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ)
ெவங் கட்டெப மாள் ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

165

எஸ் ஐ பள் ளி,
631302.

166

166

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ேதவலம் பா ரம் -631302.

1.
நாதராஜ ரம் (ஊ)
நாதராஜ ரம் (வார் -1&2) ,
2.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) ேமல் ெத (வார் -1) , 3.ேதவலம் பா ரம் (ஊ)
ழ் ெத (வார் -1) , 4.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) அ ந்த காலணி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

167

167

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ேதவலம் பா ரம் -631302.

1.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) ெம ன்ேரா (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

168

168

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவ யங் கா -631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ) ெவ யங் கா யாதவ
(வார் -1) ,
2.ெவ யங் கா (ஊ) வடமைலெத (வார் -1) , 3.ெவ யங் கா
ய
(வார் -1) , 4.ெவ யங் கா (ஊ) சந்
(வார் -2)

169

169

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவ யங் கா -631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ) ெபரிய
(வார் -2) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
ராமணர்
(வார் -2) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) காமராஜர்
(வார் 2) , 4.ெவ யங் கா (ஊ) ேந ெத , 5.ெவ யங் கா (ஊ) ேமட் த் ெத

170

170

1.ெவ யங் கா (ஊ) சாவ
(வார் -3) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ெவ யங் கா காலனி (வார் -3) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) சாவ ெத
ெவ யங் கா -631302.
4.ெவ யங் கா (ஊ) வடமைலத் ெத

(ஊ)

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

171

171

ஊராட் ஒன்
ழக்
கப்
ெவ யங் கா

172

172

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற் பக்கம் ழக் வாசல் ,
ெவ யங் கா -631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ)
காலனி (வார் -4) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
ட்ைட ழ் ர் ( ) (வார் -4) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) ட்ைடக் ழ் ர் (ேம)
(வார் -4) , 4.ெவ யங் கா (ஊ) தாமைரக் ளம் (வார் -4 & 5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
வாசல் , ெவ யங் கா 631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ) ெவங் கட்டா ரம் (வார் -5) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
காலனி (வார் -5) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) ெபத்ேதல் ரம் (வ) (வார் -6)
, 4.ெவ யங் கா (ஊ) ெபத்ேதல் ரம் (ெத) (வார் -5) , 5.ெவ யங் கா
ஊராட் ேவ
ேகாபால ரம் (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேகாபால ரம் 631302.

1.ேகாபால ரம் (ஊ) ேகாபால ரம் (வார் -1) , 2.ேகாபால ரம் (ஊ)
பைழய அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3.ேகாபால ரம் (ஊ) ராஜா ர்
(வார் -1) , 4.ேகாபால ரம் (ஊ) யாதவகாலனி (வார் -1) ,
5.ேகாபால ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -1) , 6.ேகாபால ரம் (ஊ)
த் ர் சாைல (வார் -2) , 7.ேகாபால ரம் (ஊ)
ய அ ந்த காலனி
(வார் -2) , 8.ேகாபால ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) ,
9.ேகாபால ரம் (ஊ) ன்னராமா ரம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெபத்தராமா ரம் -631302.

1.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) ெபத்தராமா ரம் ெபரியெத
2.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் வடக் (வார்
3.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் ெதற் (வார்
4.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி (வார்
5.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
(ஊ) ெசட் வாரிபள் ளி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

174

175

174

175

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ய வக்கப்பள் ளி
1.ெவ யங் கா (ஊ)
ர்ேம (வார் -3) , 2.ெவ யங் கா
அைற , ெகாத் ர்
அ ந்த (வார் -3) , 3.ெவ யங் கா (ஊ)
ர் (வார் -3)
ர் -631302.

(ஊ)

ர்

(வார் -1) ,
-1) ,
-2) ,
-2) ,
6.ெபத்தராமா ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

176

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி,
சகஸ்ரபத்மா ரம் -631302.

1.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) கல் யாண ரம் (வார் -1) , 2.சகஸ்ரபத்மா ரம்
(ஊ) சகஸ்ரபத்மா ரம் (வார் -1 & 2) , 3.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ)
சகஸ்ரபத்மா ரம் காலனி (வார் -2) , 4.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) த் ர்
ேரா
(வார் -2) , 5.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
6.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) ராமா ரம் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

177

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ழக் ப
),
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.

1.அஸ்வேரவந்த
2.அஸ்வேரவந்த
3.அஸ்வேரவந்த
4.அஸ்வேரவந்த

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ) அஸ்வேரவந்த ரம் காலனி (வார் -1) ,
(ஊ) ேதசப்ப பாைளயம் (வார் -1) ,
(ஊ) த் ர் ெம ன்ேரா
ழக் (வார் -1) ,
(ஊ)
வள்
வர் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

178

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ேமற் ப
),
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.

1.அஸ்வேரவந்த
2.அஸ்வேரவந்த
3.அஸ்வேரவந்த
4.அஸ்வேரவந்த

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ) பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) ,
(ஊ) பைழய அஞ் சலகெத (வார் -1) ,
(ஊ) ராமண ெத (வார் -2) ,
(ஊ) ேரா ெத வடக் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

179

1.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) ேரா
2.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) த்
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி ,
3.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) சாவ
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.
(ஊ) ேமல் வன்னிய ெத (வார்
ட்ைடெத (வார் -3)

180

180

1.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -3) , 2.அஸ்வேரவந்த ரம்
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி , (ஊ) மஞ் ர் கண் ைக அ ந்த (வார் -3) , 3.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ)
மஞ் ர் கண் ைக (வார் -3) , 4.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.
(வார் -3) , 5.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) ெசட்
ளம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

181

181

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
அய் யேனரி-631303.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

176

177

178

179

ெத ெதற் (வார் -2) ,
ர்ெம ன் ேரா ேமற் (வார் -2) ,
ெத (வார் -2) , 4.அஸ்வேரவந்த ரம்
-2) , 5.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ)

1.அய் யேனரி (ஊ) அய் யேனரி பஜைனேகா ல் ெத
2.அய் யேனரி (ஊ) அய் யேனரி காலனி (வார் -2)

(வார்

-1) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

182

182

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
அய் யேனரி-631303.

1.அய் யேனரி (ஊ) ஞான ெகால்
ேதாப் (வார் -2) , 2.அய் யேனரி (ஊ)
சாம் ராஜ் கண் ைக (வார் -2) , 3.அய் யேனரி (ஊ) பஞ் சகண்ட நாத ரம்
(வார் -3) , 4.அய் யேனரி (ஊ) அய் யேனரி ழக் பஜைன ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அய் யேனரி ராணத் ர்-631303.

1.அய் யேனரி (வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆ ஸ்ெத
(வார் 1) , 2.அய் யேனரி (வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ) பார யார்
ெத (வார் 1) , 3.அய் யேனரி (வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ) யாதவர்
ெத (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.அய் யேனரி (வ. ) மற்
2.அய் யேனரி (வ. ) மற்
3.அய் யேனரி (வ. ) மற்
, 4.அய் யேனரி (வ. ) மற்
(வார் 3) , 5.அய் யேனரி
நகர் (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ம் ராணத் ர் (ஊ) காந் ெத (வார் 2) ,
ம் ராணத் ர் (ஊ) அ ந்த
(வார் 3) ,
ம் ராணத் ர் (ஊ) வன்னியர்ெத (வார் 3)
ம் ராணத் ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
(வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ)
.
. ங்

184

184

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி(
எஸ் எஸ் ஏ கட் டம் ), அய் யேனரி
ராணத் ர்-631303.

185

185

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 1.
லாச ரம் -631303.
2.

186

186

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
சா
ர்மல் லாவரம் --631302.

1.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) சா
ர்மல் லாவரம் ெபரியெத (வார் -1) ,
2.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ன்னசா
ர்மல் லாவரம் ன்னெத (வார் 1) , 3.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ெபரியசா
ர்மல் லாவரம் ேமட் த்ெத
(வார் -1) , 4.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ெபரியசா
ர்மல் லாவரம் ந ெத
(வார் -1,2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

187

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
சா
ர்மல் லாவரம் --631302.

1.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ெபரியசா
ர்மல் லாவரம் சந் ெத
1) , 2.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) வடவாண்ைட ெத (வார் -2) ,
3.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) அரிஜனகாலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

லாச ரம் (ஊ)
லாச ரம் (ஊ)

லாச ரம்
ய ெத

ய ெத

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4) ,

(வார் -

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

188

188

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
சரகாண்ட ரம் -631302.

1.சா
2.சா

189

189

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
பத்மா ரம் , பத்மா ரம் -631302.

1.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) . .எஸ். தா நகர் (வார் -2) ,
2.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) பத்மா ரம் (வார் -2) , 3.சா
ர்மல் லாவரம்
(ஊ) . .எஸ். தாநகர் (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

190

190

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
நீ ேலாத்பாலா ரம் -631302.

1.சா
ர்மல் லவரம் (வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம் (ஊ)
நீ ேலாத்பாலா ரம் ராமம் (வார் 1,2)ெபரிய ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

191

1.சா
ர்மல் லவரம் (வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம் (ஊ)
நீ ேலாத்பாலா ரம் அ ந்த காலனி (வார் 1) , 2.சா
ர்மல் லவரம்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
(வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம் (ஊ) நீ ேலாத்பாலா ரம் ெபரியெத
அைற, நீ ேலாத்பாலா ரம் -631302. (வார் 2) , 3.சா
ர்மல் லவரம் (வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம்
ஊராட்
ள் ளிப்பாைளயம் ராமம் (வார் 2)

191

192

192

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ைமலார்வாடா-631302.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ர்மல் லாவரம் (ஊ)
ர்மல் லாவரம் (ஊ)

சரகாண்டா ரம் ராமம் (வார் -1) ,
சரகாண்டா ரம் அரிஜனகாலனி (வார்

-1)

1.ைமலார்வாடா (ஊ) ைமலார்வாடாகாலனி (வார் -1) , 2.ைமலார்வாடா
(ஊ) மாெரட்
ர், ேமட் த்ெத (வார் -1) , 3.ைமலார்வாடா (ஊ)
மாெரட்
ர் ட்ைடத்ெத (வார் -1) , 4.ைமலார்வாடா (ஊ) மா
ெரட்
ர் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ைமலார்வாடா (ஊ)
ைமலார்வாடாேமட் த்ெத (வார் -1) , 6.ைமலார்வாடா (ஊ)
ைமலார்வாடா ந த்ெத (வார் -1) , 7.ைமலார்வாடா (ஊ)
ைமலார்வாடா அஞ் சல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

193

193

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ைமலார்வாடா - 631302.

1.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் ேமட் த்ெத (வார் -2) ,
2.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
4.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
5.ைமலார்வாடா (ஊ) ெசங் காட்டா
ர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6.ைமலார்வாடா (ஊ) ெசங் காட்டா
ர் ேவப்பமரத்ெத (வார் -2) ,
7.ைமலார்வாடா (ஊ) ெசங் காட்டா
ர் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2( ,
8.ைமலார்வாடா (ஊ)
.ஆர்.கண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

194

194

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(அங் கன்வா ைமயம் எண் - 36),
ைமலர்வாடா - 631 302.

1.ைமலார்வாடா(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ) ெகாளத்
ப்பம்
(வார் 1) , 2.ைமலார்வாடா(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
பரபயங் கர ரம் (வார் 1) , 3.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம்
மாகமாம் பா ரம் (ஊ) பரபயங் கர ரம் அ ந்த காலனி (வார் 1) ,
4.ைமலார்வாடா(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம்
அ ந்த காலனி (வார் 1) , 5.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம்
மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம் (வார் 1 & 2) , 6.ைமலார்வாடா
(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ) மைலேம (வார் 2) ,
7.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி
(வார் 2) , 8.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
நாக ப்பம் (வார் 1)

195

195

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் ப
ைபவலசா - 631 302.

1.ைபவலசா (ஊ)
க்காலம் மன் ேகா
(ஊ) ெபரியெத (வார் -1 & 2)

196

1.ைபவலசா (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ைபவலசா (ஊ)
கைர
ர் (வார் -2) , 3.ைபவலசா (ஊ)
காலனி (வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி(
4.ைபவலசா (ஊ) ேமட் காலனி (வார் -2 & 3) , 5.ைபவலசா (ஊ)
ழக் ப
), ைபவலசா-631302.
ெதாம் பர் காலனி (வார் -3) , 6.ைபவலசா (ஊ) கட்டாரி ப்பம் (வார் -3)
, 7.ைபவலசா (ஊ) பாைளயத்தா
ர் (வார் -3)

196

),

ல் ெத

(வார்

-1) , 2.ைபவலசா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

197

198

199

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

197

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
ரகாேவரிராஜ ரம் -631205.

198

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக் பக்க
கட் டம் ), ரகாேவரிராஜ ரம் 631205.

1. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) ெபாந்தால கண் ைக (வார் -2) ,
2. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) ெபாந்தால கண் ைக அ ந்த காலனி
(வார் -2) , 3. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
4. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ)
.ேக.ஆர். ரம் (வார் -2) ,
5. ரகாேவரிராஜ ரம் ஊ
.ேக.ஆர். ரம் ஆ
ரா டர் காலனி வார்
, 6. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) எம் . .கண் ைக (வார் -2)

ஊராட்

ஒன் ய
-631205.

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

இலட்
நர ம் ம ரம் (வார் -1) ,
இலட்
நர ம் ம ரம் (வார் -1) ,
ல் லப்பகண் ைக (வார் -1) ,
ேமா ர் கண் ைக (வார் -1) ,
ெத
காலனி (வார் -1) ,
ஒட்டர் காலனி (வார் -1) ,
ேகாட் ெரட் கண் ைக (வார் -1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

199

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
2

1.
(ஊ) சத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.
(ஊ)
பாைளயக்காரர் ெத (வார் -1) , 3.
(ஊ) ராமணர் ெத
(வார் -1) , 4.
(ஊ) வண்ணார் ெத (வார் -1) , 5.
(ஊ)
யவர் ெத (வார் -1) , 6.
(ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் (ஊ) இ ளர் ெத (வார் -1) , 8.
(ஊ) இந் ரா நகர்
வக்கப்பள் ளி , 1) , 7.
1-வ ெத (வார் -1) , 9.
(ஊ) இந் ரா நகர் 2-வ ெத (வார் 1) , 10.
(ஊ) எல் ைலயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 11.
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 12.
(ஊ) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 13.
(ஊ)
ெம ன்ேரா (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

200

200

ஊராட்

ஓன் ய
-631205.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

வக்கப்பள் ளி,

1.
(ஊ) பள் ளிக் டம் பக்கம் பாகவத ரம் (வார் -2) , 2.
(ஊ) சத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.
(ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.
(ஊ) சந் ெத (வார் -2) ,
5.
(ஊ) ேடங் க்ெத (வார் -2) , 6.
(ஊ)
ெசன்னேகசவெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.
(ஊ)
ெம ன்ேரா பக்கம் (வார் -2) , 8.
(ஊ)
தல் ெத (வார் -2) ,
9.
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) , 10.
(ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -2) , 11.
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

201

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
அங் கன்வா கட் டம் ,
631205.

(ஊ)
னாயகர் தல் ெத (வார் -3) , 2.
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.
(ஊ) அ ந்த காலனி
(வார் -3) , 4.
(ஊ) மாதம் மா ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.
(ஊ) ஓைடக்கால் வாய் ெத (வார் -4) , 6.
(ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -4) , 7.
(ஊ) பள் ளிக் டம் பக்கம் (வார் -4) ,
8.
(ஊ)
. .ஆர்.கண் ைக ேம
ழக் ேரா (வார் -4) ,
9.
(ஊ) வடக் ெத (வார் -4) , 10.
(ஊ) ேடங் க்ெத
(வார் -4)

202

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி ( ழக் பக்க
கட் டம் ),
ஷ்ணச த் ரம் 631206.

1.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத (வார் -1) ,
3.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) சந் ெத (வார் -1) , 4.
ஷ்ணச த்
(ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
ராமசந் ரா ரம் ெத (வார் -1) , 6.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ேரா
பக்கம் ெத (வார் -1)

1.

201

202

ரம்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

203

204

205

206

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

203

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி ( ழக் பக்க
கட் டம் ),
ஷ்ணச த் ரம் 631206.

1.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) பள் ளத்ெத (வார் -1) ,
2.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 3.
ஷ்ணச த் ரம்
(ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2) , 4.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ேமட் த்ெத
(வார் -3) , 5.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ேரா பக்கம் ெத (வார் -3) ,
6.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ஆர். .என். கண் ைக (வார் -3)

204

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக் பக்க
கட் டம் ),
ஷ்ணச த் ரம் 631206.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

205

1. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) ந த்ெத ேமற் (வார் -2) ,
2. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) பஞ் ச கல் யாணிெத (வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் யத்
3. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ)
தல் சந் ெத (வார் -2) , 4. ச் ெரட் பள் ளி
வக்கப்பள் ளி , ச் ெரட் பள் ளி(ஊ) ேமட் த்ெத ேமற் (வார் -2) , 5. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ)
631206.
ேதாப் ெத ேமற் (வார் -2) , 6. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) இரண்டாவ
சந் ெத (வார் -2)

206

1.
2.
ஊராட் ஒன் யத்
3.
வக்கப்பள் ளி , ச் ெரட் பள் ளி4.
631206.
5.
6.

ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச

ச்
ச்
ச்
ச்
ச்
ச்

ெரட்
ெரட்
ெரட்
ெரட்
ெரட்
ெரட்

த்
த்
த்
த்
த்
த்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
(ஊ) பள் ளி கட் டம் வார் 4 ,
(ஊ) பள் ளிக் டம் ெத (வார் -4) ,
(ஊ) எல் லம் பள் ளி ந ெத (வார் -4) ,
(ஊ) எல் லம் பள் ளி ேமட் ெத (வார் -4) ,
ஊராட் மாதாேகா ல் ெத வார் 4

பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)

மத் ய ேதாப் ெத (வார் -2) ,
ெரட் ெத வடக் (வார் -2) ,
ேமட் த்ெத
ழக் (வார் -2) ,
ேதாப் ெத
ழக் (வார் -3) ,
ேமட் ெகால் ல தல் ெத (வார் -3) ,
ேமட் ெகால் ல இரண்டாவ ெத (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-3)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

207

1. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) அ ந்த யர் காலனி (வார் -3) ,
3. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
ஊராட் ஒன் யத்
4. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) யாதவர் ரம் (வார் -3) , 5. ச் ெரட் பள் ளி
வக்கப்பள் ளி , ச் ெரட் பள் ளி(ஊ) ேவ
ேகாபால ரம்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
631206.
6. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) தாமைரக் ளம் ெத (வார் -3) ,
7. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) வண்ணார் ெத (வார் -1) , 8. ச் ெரட் பள் ளி
(ஊ) சந் ெத (வார் -1) , 9. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ)
த் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

208

208

1. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) மர ண்டா
(வார் 5) , 2. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
ந த்ெத (வார் 1) , 3. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ெரட் த்ெத (வார் 1) , 4. ச் ெரட் பள் ளி
பக்க கட் டம் ), ச் ெரட் பள் ளி(வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
த்தணி சாைல (வார் 1) ,
631206.
5. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
ெபாதட் ர்ேபட்ைட சாைல (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

209

209

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

ர்- 1.மத்
(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

210

210

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

ர்- 1.மத் ர் (ஊ) ந்தர
னாயகர்ேகா
தங் கசாைலெத (வார் -2)

211

211

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

ர்- 1.மத் ர் (ஊ) ெபரிய ெத
ேகா ல் ெத (வார் -4)

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

1.மத் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 2.மத் ர் (ஊ) நா
ெத (வார் -5) , 3.மத் ர் (ஊ) ெபரியார் நகர் (வார் -5) , 4.மத் ர்
ர்ஊராட் அ ர் கால் வாய் ெத , 5.மத் ர் (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத ,
6.மத் ர் (ஊ) சாமந்
ரம் , 7.மத் ர் (ஊ) மத் ர் ராமம் , 8.மத் ர்
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத

207

212

212

ர் (ஊ) அண்ணாெத (வார் -1) , 2.மத் ர் (ஊ) காமாரஜர் ெத
-1) , 3.மத் ர் (ஊ) காந் ெத (வார் -1)
ல் ெத

(வார் -3) , 2.மத்

(வார் -1) , 2.மத்
ர் (ஊ) ெசல் வ

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாயகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

213

214

213

214

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி , ெகாத்
631206.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ர்-

எஸ் ஐ வக்கப்பள் ளி, மத்
காலனி-631206.

ர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர் ஆச்சாரி ெத (வார் -8) , 2.மத் ர் (ஊ)
ெகாத் ர் நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -8) , 3.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர்
ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -8) , 4.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர்
ரம் மய் யங் கார்ேகா ல் ெத (வார் -8) , 5.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர்
இ ளர் காலனி 1-வ ெத (வார் -8) , 6.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர் இ ளர்
காலனி 2-வ ெத (வார் -8) , 7.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர் இ ளர் காலனி
3-வ ெத (வார் -8) , 8.மத் ர் (ஊ)
லமத் ர் ஆச்சாரி ெத (வார் 7) , 9.மத் ர் (ஊ)
லமத் ர் நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -7) ,
10.மத் ர் (ஊ)
லமத் ர் தண்
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) அண்ணாெத (வார் - 6) ,
2.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) தண்
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத
(வார் 6) , 3.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் 6) , 4.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) அ ந்த காலனி
(வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

215

215

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ,
அ ேம மங் க ரம் -631213.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) சக் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ச ட் காலனி (வார் -1) ,
4.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ஆர்.எஸ். மங் கா ரம் (வார் -2) ,
5.அலேம மங் கா ரம் ஊராட் ர ல் ேவ வார்டட
் ர்ஸ் (வார் -2) ,
6.அலேம மங் கா ரம் ஊராட் வள்
வர் ேபட்ைட (வார் -2) ,
7.அலேம மங் கா ரம் ஊராட் ஏ.எம் . ேபட்ைட
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 8.அலேம மங் கா ரம் ஊராட்
ஏ.எம் . ேபட்ைட சந் ெத (வார் -2) , 9.அலேம மங் கா ரம் ஊராட்
ஏ.எம் . ேபட்ைட அம் ேபத்கார்ெத (வார் -2) , 10.அலேம மங் கா ரம்
(ஊ) கா ஓட்டல் ெத (வார் -2) , 11.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 1-வ ெத (வார் -2) , 12.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 2-வ ெத (வார் -2) , 13.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 3-வ ெத (வார் -2) , 14.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 4-வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

216

217

218

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ங் கராஜ ரம் ராமம் ராமர்ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 2.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -3) ,
3.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) சக் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
4.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ங் காராஜ ரம் காலனி
காலனி தல் ெத (வார் -3) , 5.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
க்காலனி 2-வ ெத (வார் -3) , 6.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
காலனி 3-வ ெத (வார் -3) , 7.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
காலனி 4-வ ெத (வார் -3) , 8.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
ங் கராஜ ரம் காலனி சக் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
9.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
காலனி ேர ேயா ம் ெத (வார் -3) ,
10.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) பைழய காலனி (வார் -3) ,
11.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி
தல் ெத (வார் -3)
, 12.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி 2-வ ெத (வார் 3) , 13.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) அ ந்த பைழய காலனி (வார் -3) ,
14.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) னிவாச ரம் (வார் -3) ,
15.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) தாழமாம் ரம் (வார் -3)

216

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
631213.

217

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ேமற்
கம் பட் -631209.

218

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ெதற்
கம் பட் -631209.

ந

ந

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1.
க்கம் பட் (ஊ)
க்கம் பட்
ழக் காலனி அம் ேபத்கார் ெத
(வார் , 2.
க்கம் பட் (ஊ) ராமா பாய் ெத (வார் 1) ,
3.
க்கம் பட் (ஊ)
க்கம் பட்
ராமம் பார்ப்பனார் ெத (வார் 1)
, 4.
க்கம் பட் (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் 1) , 5.
க்கம் பட்
(ஊ) தபால் ெத (வார் 1) , 6.
க்கம் பட் (ஊ) ேடங் க் ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1.
க்கம் பட் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.
க்கம் பட்
(ஊ) பள் ளித் ெத (வார் 1) , 3.
க்கம் பட் (ஊ)
நாயகர் ெத
(வார் 1) , 4.
க்கம் பட் (ஊ) ஒத்தவாைட ெத (வார் 1) ,
5.
க்கம் பட் (ஊ) ெம ன்ேரா ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.
க்கம் பட் ஊ பஜைனேகா ல் ெத (வார் 3) , 2.
க்கம் பட்
ஊ அம் மன் ெத (வார் 3) , 3.
க்கம் பட் ஊ ேடங் க் ெத (வார் 3) ,
4.
க்கம் பட் ஊ அம் ேபத்கார் ெத (வார் 3) , 5.
க்கம் பட் ஊ
ஒத்தவாைட ெத (வார் 3) , 6.
க்கம் பட் ஊ ஆச்சாரி ெத (வார்
4) , 7.
க்கம் பட் ஊ பஜைனெத (வார் 4) , 8.
க்கம் பட் ஊ
ேமல்
க்கம் பட்
ராமம் பஜைனெத (வார் 4) , 9.
க்கம் பட் ஊ
நாயகர் ெத (வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

219

219

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ேமற்
கம் பட் -631209.

220

220

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி,
தரணிவராக ரம் -631209.

1.தரணிவராக ரம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) , 2.தரணிவராக ரம் (ஊ)
வடக் ெத (வார் -1) , 3.தரணிவராக ரம் (ஊ) ன்னத்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

221

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி,
தரணிவராக ரம் -631209.

1.தரணிவராக ரம் (ஊ) . . ரம் காலனி (வார் -2) ,
2.தரணிவராக ரம் (ஊ) யாதவ ரம் (வார் -1) , 3.தரணிவராக ரம் (ஊ)
.எஸ்.அக்ரஹரம் (வார் -3) , 4.தரணிவராக ரம் (ஊ) ேம
எட் க் ப்பம் (வார் -3) , 5.தரணிவராக ரம் (ஊ) ராகேவந் ராநகர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

221

ந

,

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

222

223

222

223

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
631209.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ரியநகரம் -

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம் ), ரியநகரம் -631209.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1. ரியநகரம் (ஊ) ரியநகரம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2. ரியநகரம் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத (வார் -1) , 3. ரியநகரம் (ஊ)
ேரா ெத (வார் -1) , 4. ரியநகரம் (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 5. ரியநகரம் (ஊ) ஓட்டர் ெத (வார் -1) , 6. ரியநகரம் (ஊ)
பண் தர் ெத (வார் -1) , 7. ரியநகரம் (ஊ) ேரா ெத -2 (வார் -1) ,
8. ரியநகரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 9. ரியநகரம் (ஊ)
தார் சாைல ெத (வார் -1) , 10. ரியநகரம் (ஊ) அ ந்த யர் காலனி
(வார் -1) , 11. ரியநகரம் (ஊ) ேக.என். கண் ைக
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 12. ரியநகரம் (ஊ) ேக.ஏன்.
கண் ைக ேரா ெத (வார் -1) , 13. ரியநகரம் (ஊ) ராமா ரம்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3) , 14. ரியநகரம் (ஊ) ராமா ரம்
பாைளக்காரர் ெத
(வார் -3) , 15. ரியநகரம் (ஊ) இ ளர் காலனி
(வார் -3) , 16. ரியநகரம் (ஊ) கஜலட்
ரம் பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -3) , 17. ரியநகரம் (ஊ) ஓட்டர் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரியநகரம் (ஊ) ெபரிய ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2. ரியநகரம் (ஊ)
இேய நாதர் ெத (வார் -4) , 3. ரியநகரம் (ஊ) ேரா ெத (வார் -4)
, 4. ரியநகரம் (ஊ) ஓ.எச். . ெத (வார் -1) , 5. ரியநகரம் (ஊ)
எம் . .ஆர் 1வ ெத (வார் -4) , 6. ரியநகரம் (ஊ) எம் . .ஆர் 2-வ
ெத (வார் -4) , 7. ரியநகரம் (ஊ) ரா வ் காந் ெத (வார் -4) ,
8. ரியநகரம் (ஊ) சந் ெத (வார் -4) , 9. ரியநகரம் (ஊ) ஒ.ஏச். . 2வ ெத (வார் -4) , 10. ரியநகரம் (ஊ) ேரா 2-வ ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

224

225

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

224

நி நா
ெதக்க

ம் ந நிைலப்பள் ளி,
ர்-631209.

1. ரியநகரம் (ஊ) ெபாம் மராஜ ரம் இ ளர்காலனி (வார் -5) ,
2.ெதக்க
ர் ராமம் ெபாம் மராஜ ரம் ெபரியெத (வார் -5) ,
3. ரியநகரம் (ஊ) ெபாம் மராஜ ரம் சந் ெத (வார் -5) , 4.ெதக்க
ர்
ராமம் ெதக்க
ர் 1வ சந் ெத (வார் -2) , 5.ெதக்க
ர் ராமம்
ெதக்க
ர் ெபரியெத (வார் -2) , 6.ெதக்க
ர் ராமம் ெதக்க
ர்
2வ சந் ெத (வார் -2)

225

நி நா
ெதக்க

ம் ந நிைலப்பள் ளி,
ர்-631209.

1.ெதக்க
ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ெதக்க
ர் ேரா
ெத (வார் -2) , 3.ெதக்க
ர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
4.ெதக்க
ர் இ ளர்காலனி (வார் -2) , 5.ெதக்க
ர் ெபாம் மராஜ ரம்
ேம (வார் -5) , 6.ெதக்க ர்
ெத (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரகநல்
ர் (ஊ) வடக் ெத (வார் -1) , 2. ரகநல்
ர் (ஊ) நியாய
ைலக்கைட (வார் -1) , 3. ரகநல்
ர் (ஊ)
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4. ரகநல்
ர் (ஊ) பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) ,
5. ரகநல்
ர் (ஊ) பள் ளிக் ட சந் ெத (வார் -1) , 6. ரகநல்
ர் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7. ரகநல்
ர் (ஊ) பைழய
காலனி
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8. ரகநல்
ர் (ஊ)
.ஆர்.என்.கண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -1) , 9. ரகநல்
ர் (ஊ)
.ஆர்.என்.கண் ைக 2வ ெத (வார் -1) , 10. ரகநல்
ர் (ஊ)
ேமட் க்காலனி ேகா ல் ெத (வார் -1) , 11. ரகநல்
ர் (ஊ)
நா
ேமாட் ர் சாைலத்ெத (வார் -1) , 12. ரகநல்
ர் (ஊ) நா
ேமாட் ர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 13. ரகநல்
ர் (ஊ) ழ் ேமாட் ர்
(வார் -1) , 14. ரகநல்
ர் (ஊ) கடவாசல் ெத (வார் -1) ,
15. ரகநல்
ர் ( ஊ ) சமத் வ ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

226

226

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
631209.

ரகநல்

ர்-

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

227

227

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - ேமற்
இஸ்லாம் நகர்-631209.

228

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - வடக்
கப் , இஸ்லாம் நகர்-631209.

1. ரகநல்
ர் (ஊ) இஸ்லாம் நகர் ேமற் ெத (வார் -3) , 2. ரகநல்
(ஊ) இஸ்லாம் நகர் சந் ெத (வார் -3) , 3. ரகநல்
ர் (ஊ)
இஸ்லாம் நகர் பள் ளி ட
க் ெத (வார் -3) , 4. ரகநல்
ர் (ஊ)
இஸ்லாம் நகர் ஆ ம் நகர் (வார் -3)

229

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - ழக்
இஸ்லாம் நகர்-631209.

1. ரகநல்
ர் ெநட்ேடரிகண் ைக பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2. ரகநல்
ர் ெநட்ேடரிகண் ைக 2வ ெத (வார் -2) , 3. ரகநல்
ர்
ெநட்ேடரிகண் ைக அ ந்த காலனி (வார் -2) , 4. ரகநல்
ர்
ெநட்ேடரிகண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5. ரகநல்
ர்
ெநட்ேடரிகண் ைக ட்டாய் காலனி (வார் -2) , 6. ரகநல்
ர்
இஸ்லாம் நகர் ேமற் (வார் -2) , 7. ரகநல்
ர் இஸ்லாம் நகர்
ம
ேமல் ெதற் (வார் -2)

230

1.தா ர் (ஊ) ைகபம் ெத (வார் -1) , 2.தா ர் (ஊ) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.தா ர் (ஊ) ஓத்தவாைடெத (வார் -1) ,
4.தா ர் (ஊ) ஒ. .எச்.ெத (வார் -1) , 5.தா ர் (ஊ) வக்கப்பள் ளி
சாைல (வார் -1) , 6.தா ர் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.தா ர்
ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ேமற் ந ,
(ஊ) ெபரியபாைளயத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.தா ர் (ஊ)
.ஆர்.என்.கண் ைக
ங் கமநா
கண் ைக-631205. பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 9.தா ர் (ஊ)
சாைல (வார் -1) , 10.தா ர் (ஊ) தா ர் பாைளயக்காரெத (வார் -1) ,
11.தா ர் (ஊ) ேதெரட் ெத (வார் -1) , 12.தா ர் (ஊ) ெபரியெத
(வார் -1)

228

229

230

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ந

ந

1. ரகநல்
2. ரகநல்
கண் ைக

,

,

ர் (ஊ) இஸ்லாம் நகர் ம
ெத
ழக் (வார் -3) ,
ர் (ஊ) இஸ்லாம் நகர் பள் ளி டெத (வார் -3) , 3.ெநட்ேடரி
ராமம் இஸ்லாம் நகர் ம
ெத மத் யப
(வார் 3)
ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

231

232

233

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

231

1.தா ர் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 2.தா ர் (ஊ) சாைல ெத (வார் -2) ,
3.தா ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.தா ர் (ஊ)
ஊராட் ஒன் யத்
எல் .என்.ேக.பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.தா ர் (ஊ)
யெத
ந நிைலப்பள் ளி - ழக் ந ,
(வார் -2) , 6.தா ர் (ஊ) ேபாயஸ்காலனி (வார் -2) , 7.தா ர் (ஊ) தா ர்
ங் கமநா
கண் ைக-631205.
சாைல (வார் -2) , 8.தா ர் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) , 9.தா ர் (ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -2) , 10.தா ர் (ஊ) ெகாட்டலா காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

232

1.தா ர் (ஊ) ேமட் த் ெத (வார் -3) , 2.தா ர் (ஊ) சாைலத்ெத
(வார் -3) , 3.தா ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.தா ர் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.தா ர் (ஊ) ஈ.என்.ேக.சத் ய நகர்
(வார் -3) , 6.தா ர் (ஊ) த் ர் சாைல (வார் -3) , 7.தா ர் (ஊ)
ஊராட் ஓன் ய
மல் கார் ன ரம் ENKS மா
ல் (வார் -3) , 8.தா ர் (ஊ) ஈ.என்.ேக.
ந நிைலப்பள் ளி - ழக் ந ,
ெச க்க
ர் சாைல (வார் -3) , 9.தா ர் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத
ங் கமநா
கண் ைக-631205.
(வார் -3) , 10.தா ர் (ஊ) ஒத்தவாைட ெத (வார் -3) , 11.தா ர் (ஊ)
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3) , 12.தா ர் (ஊ) த் ர் சாைல (வார் 3) , 13.தா ர் (ஊ) த் ர் சாைல ேமற் (வார் -3) , 14.தா ர் (ஊ)
ட் ல்
ளவர் கான்ேவட் (வார் -3) , 15.தா ர் (ஊ) அம் மன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

233

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, ேக
கண் ைக-631205.

1.கஞ்
2.கஞ்
3.கஞ்
4.கஞ்
5.கஞ்
6.கஞ்

வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்

ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)

ெதற் ெத (வார் -1) ,
பஜைன ேகா ல் ெத (வார்
சந் ெத (வார் -1) ,
ெகாசவர் ெத
(வார் -1) ,
நா தர் ெத
(வார் -1) ,
வானியர் ெத

-1) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

235

236

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
யகட் டம் , ேக
கண் ைக631205.

1.கஞ்
2.கஞ்
3.கஞ்
4.கஞ்
5.கஞ்
6.கஞ்

வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்

ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)

வானியர் ெத (வார் -2) ,
வன்
ர் ெத (வார் -2) ,
காந் ேரா (வார் -2) ,
த் ர் சாைல (வார் -2) ,
இந் ரா நகர் (வார் -2) ,
ெநாச்
சாைல (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

235

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, ேக
கண் ைக-631205.

1.கஞ்
2.கஞ்
3.கஞ்
4.கஞ்
5.கஞ்
6.கஞ்

வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்

ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)

லகம் ெத (வார் -2) ,
கல்
நகர் (வார் -2) ,
ஒட்டர் காலனி (வார் -2) ,
ேக. .என். கண் ைக (வார் -2) ,
இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
இ ளர் காலனி சாைல (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

236

ஊராட் ஓன் யத்
வக்கப்பள் ளி ழக்
ர ப்பம் -631205.

1. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம் ஆரம் ப காதாரநிைலய
ப் (வார் -1
, 2. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம் ெபரிய ெத (வார் -1) , 3. ர ப்பம் (ஊ)
ர ப்பம் இ ளர் காலனி (வார் -1) , 4. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம்
ழ் ெத (வார் -2) , 5. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம் அ ந்த காலனி (வார் 2)

அர
234

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

234

பக்கம் ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

237

237

ஊராட் ஓன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
ம் மல் ெச
கண் ைக-631205.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) . .கண் ைக இ ளர்காலனி(வார் -1)
, 2. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராஜாெத &கவைரெத (வார் -1) ,
3. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராஜாெத (வார் -2) ,
4. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) எைடயார்ெத (வார் -2) ,
5. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ேமட் ெத &ெரட் ெத (வார் -2) ,
7. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) . .கண் ைகஅ ந்த சாைல(வார் 2) , 8. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) என்.எஸ். ரம் இ ளர்காலனி(வார் 3) , 9. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
10. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) என்.எஸ். ரம் ெம ன்ேரா (வார் -3) ,
11. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) க்மணி ரம் ன்னெத (வார் -3) ,
12. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) க்மணி ரம் ெபரியெத (வார் -3) ,
13. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) மகாராஜ ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

238

239

238

239

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி,
கண் ைக-631205.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ேக என்

அர னர் ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
அக்ரஹாரம் -631205.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) ,
2.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) சந் ெத (வார் -1) ,
3.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) வாணியர்ெத (வார் -1) ,
4.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) ெம ன்ெத (வார் -1) ,
5.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -1) ,
6.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) பைழயகாலனி (வார் -1) ,
7.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) தர்மா ரம் கண் ைக
(வார் -1) , 8.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) ரங் கய் ய
ெசட் கசம் (வார் -2) , 9.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ)
லட்
நர ங் க ரம்
யகாலனி (வார் -2) , 10.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) வ ரம் (வார் -2) , 11.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) லட்
நர ங் க ரம் பைழய காலனி
(வார் -2) , 12.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) லட்
நர ங் க ரம் (வார் -2) , 13.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ)
இராம் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) சாைலத்ெத (வார் -1) ,
2.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1) ,
3.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) ழ் த்ெத (வார் -1) ,
4.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) சந் ெத (வார் -1) ,
6.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
7.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் ஊ)
ெத (வார் -1) , 8.ெசனகளத் ர்
அக்ரஹாரம் ஊ) . .எம் .அண்ணாமைல ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
அக்ரஹாரம் -631205.

1.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
ஷ்ணர் ேகா ல் ெத (வார்
2.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ழ் த்ெத (வார் -2) ,
3.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ெபரியத்ெத (வார் -2) ,
4.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) யாதவர் ெத (வார் -2) ,
5.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
த்ெத (வார் -2) , 6.எஸ்
அக்ரஹாரம் (ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -2)

241

அர னர் ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
அக்ரஹாரம் -631205.

1.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத
ண்டா
(வார் -3) , 2.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
ண்டா (வார் -3) , 3.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ேகா ல் ெத
அ ந்த காலனி (வார் -4) , 4.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
தல்
ெத அ ந்த காலனி (வார் -4) , 5.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
என் ஆர் கண் ைக (வார் -4) , 6.எஸ் அக்ரஹாரம் (ஊ)
ய அ ந்த
காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

242

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ெச க்க
ர்-631205.

1.ெச க்க
ர் (ஊ) தைலயாரி ெத (வார் -1) , 2.ெச க்க
ர் (ஊ)
ராமணர் ெத (வார் -1) , 3.ெச க்க
ர் (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் 1) , 4.ெச க்க
ர் (ஊ) கணக்கர் ெத (வார் -1) , 5.ெச க்க
ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ெச க்க
ர் (ஊ) ெபரிய ெத
(வார் -1) , 7.ெச க்க
ர் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

243

243

1.ெச க்க
ர் (ஊ) ராம
ஷ்ணா ரம் சாமந்
ரம் (வார் -3) ,
அர னர் ந நிைலப்பள் ளி 2.ெச க்க
ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.ெச க்க
ர் (ஊ)
ேமற் ந - ராம
ஷ்ணா ரம் ,
ேதசம் மா ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.ெச க்க
ர் (ஊ) அ ந்த
ராம
ஷ்ணா ரம் ெச க்க
ர்காலனி (வார் -3) , 5.ெச க்க
ர் (ஊ) ரா
கண் ைக (வார் -3) ,
631205.
6.ெச க்க
ர் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

244

244

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெச
631205.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

240

241

242

240

ந

க்க

,

ர்-

1.ெச க்க
ர் (ஊ) ட்ைட ெத ( (வார் -2) , 2.ெச க்க
ர் ஊராட்
சந் ெத (வார் -2) , 3.ெச க்க
ர் ஊராட் பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2)

-2) ,
அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

245

245

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
ெச க்க
ர்-631205.

246

1.ேகாரமங் கலம் (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
ன்னெத (வார் -1) , 3.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
அங் கன்வா பள் ளிெத (வார் -1) , 4.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
கைட ெத (வார் -1) , 5.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேகாரமங் கலம் - மங் கம் மாேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
வடக் ெத (வார் -1) , 7.ேகாரமங் கலம் (ஊ) சந் ெத (வார் -1) ,
631205.
8.ேகாரமங் கலம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) , 9.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
த் ர்சாைல(வார் -1) , 10.ேகாரமங் கலம் (ஊ) த் ர்சாைல(வார்
, 11.ேகாரமங் களம் (ஊ)
தல் ெத (வார் -2)

246

247

247

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
கப் ,

1.ெச க்க
ர் ஊராட் ெபரியெத (வார் -2) , 2.ெச க்க
ர்
ஊராட் மாதா ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.ெச க்க
ர் ஊராட்
காலனி (வார் -2)

ய

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-2)

1.ேகாரமங் களம் (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ேகாரமங் களம் (ஊ)
3வ ெத (வார் -2) , 3.ேகாரமங் களம் (ஊ) 4வ ெத (வார் -2) ,
4.ேகாரமங் களம் (ஊ) 5வ ெத (வார் -2) , 5.ெ◌ாேகாரமங் களம் (ஊ)
ஊராட் ஓன் ய
6வ ெத (வார் -2) , 6.ேகாரமங் களம் (ஊ) 7வ ெத (வார் -2) ,
ந நிைலப்பள் ளி, ேகாரமங் கலம் 7.ேகாரமங் களம் (ஊ) 8வ ெத (வார் -2) , 8.ேகாரமங் களம் (ஊ)
631205.
9வ ெத (வார் -2) , 9.ேகாரமங் களம் (ஊ) சந் ெத (வார் -2) ,
10.ேகாரமங் களம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -2) , 11.ேகாரமங் களம் (ஊ)
இ ளர்காலனி(வார் -2) , 12.ேகாரமங் களம் (ஊ) தண் ேம (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

248

249

250

248

249

250

அ

அ

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எஸ் ஐ ந நிைலப்பபள் ளி,
ர்-631209.

1.அ ர் (ஊ) வடக் ெத (வார் -1) , 2.அ ர் (ஊ) ராமணெத (வார் 1) , 3.அ ர் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 4.அ ர் (ஊ) கால் வாய் ெத
(வார் -1) , 5.அ ர் (ஊ) ேமலாண்டெத (வார் -1) , 6.அ ர் (ஊ)
கச்ேசரிெத (வார் -1) , 7.அ ர் (ஊ) அ ந்த காலனி 1வ சந்
(வார் -1) , 8.அ ர் (ஊ) அ ந்த காலனி 2வ சந் (வார் -1) , 9.அ ர்
(ஊ) அ ந்த காலனி 3வ சந் (வார் -1) , 10.அ ர் (ஊ) அ ந்த
காலனி 4வ சந் (வார் -1) , 11.அ ர் (ஊ) அ ந்த காலனி 5வ சந்
(வார் -1) , 12.அ ர் (ஊ) எம் . .ஆர்.நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ் ஐ ந நிைலப்பபள் ளி,
ர்-631209.

1.அ ர் (ஊ) ேஜா நகர் (வார் -2) , 2.அ ர் (ஊ) 1-வ சந் (வார் -2) ,
3.அ ர் (ஊ) 2-வ சந் (வார் -2) , 4.அ ர் (ஊ) ேடான் ெத (வார் 2) , 5.அ ர் (ஊ) ந த்ெத (வார் -2) , 6.அ ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.அ ர் (ஊ) ைரஸ்
ல் ெத (வார் -2)
, 8.அ ர் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -3) , 9.அ ர் (ஊ) அ ந்த யர்
ப் (வார் -3) , 10.அ ர் (ஊ)
எம் ரம் (வார் -3) , 11.அ ர்
(ஊ) சண்
கா ரம் (வார் -3) , 12.அ ர் (ஊ) சந் (வார் -3) , 13.அ ர்
(ஊ) மாம் பாக்கம் சாைல (வார் -3) , 14.அ ர் (ஊ) ளக்கைர ெத
(வார் -3) , 15.அ ர் (ஊ)
ய நத்தம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.கன்னிகா ரம் (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.கன்னிகா ரம்
(ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3.கன்னிகா ரம் (ஊ)
கன்னிேகா ல் சாைல (வார் -1) , 4.கன்னிகா ரம் (ஊ) இ ளர்காலனி
(வார் -1) , 5.B.C.N. கண் ைக (ஊ) ெபரியெத (வார் -2) , 6.B.C.N.
கண் ைக (ஊ) ன்னெத (வார் -2) , 7.B.C.N. கண் ைக (ஊ) அ ந்த
காலனி (வார் -2) , 8.B.C.N. கண் ைக (ஊ) காலனிேகா ல் ெத (வார் 2) , 9.B.C.N. கண் ைக (ஊ) ஒத்தவாைட (வார் -2) , 10.B.C.N. கண் ைக
(ஊ) ேம (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
என்
கண் ைக-631211.

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

251

252

253

251

252

253

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
மாம் பாக்கம் -631205.

1.மாம் பாக்கம் (ஊ) மாம் பாக்கம் சத் ரம் -ெபரிய ெத (வார் -1) ,
2.மாம் பாக்கம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 3.மாம் பாக்கம் (ஊ)
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.மாம் பாக்கம் (ஊ) லாலர் ெத (வார் -1) ,
5.மாம் பாக்கம் (ஊ) ேசாளிங் கர் சாைல (வார் -1) , 6.மாம் பாக்கம் (ஊ)
காலனி (வார் -1) , 7.மாம் பாக்கம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -1) ,
8.மாம் பாக்கம் (ஊ) மாம் பாக்கம் - ஆலமரெத
(வார் -2) ,
9.மாம் பாக்கம் (ஊ) மந்தெவளி ெத (வார் -2) , 10.மாம் பாக்கம் (ஊ)
ந ெத (வார் -2) , 11.மாம் பாக்கம் (ஊ) சகப்பாசந் ெத (வார் -2) ,
12.மாம் பாக்கம் (ஊ) கம் மாளர்ெத (வார் -2) , 13.மாம் பாக்கம் (ஊ)
ெபரியெத (வார் -2) , 14.மாம் பாக்கம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -3) ,
15.மாம் பாக்கம் (ஊ) அ ந்த காலனி(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ெபரியகடம் ர்,
631211.

1.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
ேவகானந்தன் ெத (வார் -1) ,
2.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பாைறேம (வார் -1) , 4.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
தண் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ெபரியகடம் ர் (ஊ) சந்
ெத (வார் -1) , 7.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
8.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ேமல் காலனி
தல் ெத (வார் -2) ,
2.ெபரியகடம் ர் (ஊ) இரண்டாவ ெத (வார் -2) , 3.ெபரியகடம் ர்
(ஊ)
ன்றாவ ெத (வார் -2) , 4.ெபரியகடம் ர் (ஊ) நான்காவ
ெத (வார் -2) , 5.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ஐந்தாவ ெத (வார் -2) ,
6.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ஆறாவ ெத (வார் -2) , 7.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -3) , 8.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத
(வார் -3) , 9.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ெரட் த்ெத (வார் -3) ,
10.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ராமணர் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ெபரியகடம் ர்,
631211.

வக்கப்பள் ளி,
த்தணி-

வக்கப்பள் ளி,
த்தணி-

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

254

255

256

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

254

அர னர் ஆ
ரா டர்
1.ெபான்பா (ஊ) ேமட் காலனி சர்ச் ேகா ல் ெத வார் 1 ,
நலெதாடக்கபள் ளி ெபான்பா
2.ெபான்பா (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத வார் 2 , 3.ெபான்பா (ஊ)
ேமட் காலனி,
அம் ேபத்கார் ெத வார் 2
ெபான்பா ேமட் காலனி-631213.

255

ஊராட் ஒன்
ெபான்பா ,

256

ஊராட் ஒன்
, ெபான்பா ,

1.ெபான்பா (ஊ) ேமட் ெத வார் 1 , 2.ெபான்பா (ஊ)
ய வக்கப்பள் ளி , ராமர்ேகா ல் ெத வார் 1 , 3.ெபான்பா (ஊ) இ ளர் காலனி வார்
த்தணி-631213.
, 4.ெபான்பா (ஊ) பஜைனேகா ல் காலனி ராமர் ேகா ல் ெத வார்
3 , 5.ெபான்பா (ஊ) சர்ச் ெத வார் 3

ய

வக்கப்பள் ளி
த்தணி -631213.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெபான்பா (ஊ) ேமாட் ர் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2.ெபான்பா (ஊ)
வராம ரம் (வார் -4) , 3.ெபான்பா (ஊ) ரா வ் காந் நகர் 1-வ
ெத (வார் -4) , 4.ெபான்பா (ஊ) ரா வ் காந் நகர் 2-வ ெத
(வார் -4) , 5.ெபான்பா (ஊ) காலனி ெம ன்ேரா (வார் -4) ,
6.ெபான்பா (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -4) , 7.ெபான்பா (ஊ)
ேகாபால
ஷ்ணா ரம் (வார் -4) , 8.ெபான்பா (ஊ) ெகால் லக் ப்பம்
ேடங் க் ெத (வார் -5) , 9.ெபான்பா (ஊ) ெம ன்ெத (வார் -5) ,
10.ெபான்பா (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

257

257

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
னிமாங் கா - 631 212.

1. னிமாங் கா (ஊ) மாதாேகா ல் ெத
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.
பஜைனேகா ல் ெதற் ெத (வார் -1) ,
உயர்நிைலப்பள் ளித்ெத (வார் -1) , 5.
ெதா ப்
ெத (வார் -1)

258

258

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
னிமாங் கா ,
த்தணி631212.

1.
த

(வார் -1) , 2. னிமாங் கா
னிமாங் கா (ஊ)
4. னிமாங் கா (ஊ)
னிமாங் கா (ஊ)
ய

னிமாங் கா (ஊ) ரா ன் ெத (வார் -2) , 2. னிமாங் கா (ஊ)
ழர்ெத (வார் -3) , 3. னிமாங் கா (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

259

259

260

261

262

260

261

262

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
னிமாங் கா (ஊ) கம் மவார் ெத (வார் -2) , 2. னிமாங் கா (ஊ)
ர் நகர் (வார் -3) , 3. னிமாங் கா (ஊ) ரராகவ ரம் (வார் -4) ,
னிமாங் கா (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. னிமாங் கா (ஊ) ெவங் கடா ரம் வடக் த்ெத (வார் -5) ,
வக்கப்பள் ளி ,
2. னிமாங் கா ந த்ெத (வார் -5) ெவங் கடா ரம் ) , 3. னிமாங் கா
த்தணி(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -5) ெவங் கடா ரம் ) , 4. னிமாங் கா
(ஊ) வடக் யாதவ ரம் (வார் -5) ெவங் கடா ரம் )

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ெதற் ந ,
நல் லாட் ர் ,
த்தணி-631212.

1.நல் லாட் ர் (ஊ)
தல் சந் ெத (வார் -1) , 2.நல் லாட் ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.நல் லாட் ர் (ஊ)
ஸ் வ
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.நல் லாட் ர் (ஊ) தைலவர்ெத (வார் -1) ,
5.நல் லாட் ர் (ஊ) ேஜாசப்ெத (வார் -1) , 6.நல் லாட் ர் (ஊ)
அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.நல் லாட் ர் (ஊ) கைட ெத (வார்
1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ேமற் ந ,
நல் லாட் ர் ,
த்தணி-631212.

1.நல் லாட் ர் (ஊ) ராஜாெத (வார் -3) , 2.நல் லாட் ர் (ஊ)
ளக்கைரெத (வார் -3) , 3.நல் லாட் ர் (ஊ) உைடயார்ெத (வார் -3) ,
4.நல் லாட் ர் (ஊ) பாைளகார்ெத (வார் -4) , 5.நல் லாட் ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -4) , 6.நல் லாட் ர் (ஊ) கம் மார்ெத (வார் 4) , 7.நல் லாட் ர் (ஊ) ெரட் ெத (வார் -4)

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
னிமாங் கா ,
த்தணி631212.
ஊராட் ஒன் ய
ெவங் கடா ரம் ,
631212.

1.
4.

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

263

264

265

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
நல் லாட் ர் ( ட்டகண் ைக) ,
த்தணி-631212 .

1.நல் லாட் ர் (ஊ) ட்டகண் ைக ேரா (வார் -5) , 2.நல் லாட் ர் (ஊ)
பைழய இ ளர்காலனி-1ெத (வார் -5) , 3.நல் லாட் ர் (ஊ) பைழய
இ ளர் காலனி-2ெத (வார் -5) , 4.நல் லாட் ர் (ஊ) பைழய இ ளர்
காலனி-3ெத (வார் -5) , 5.நல் லாட் ர் (ஊ) இ ளர்
யகாலனி
(வார் -6) , 6.நல் லாட் ர் (ஊ)
னாயகர்ெத (வார் -7) , 7.நல் லாட் ர்
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -7) , 8.நல் லாட் ர் (ஊ) அ ந்த யர்
காலனி (வார் -6) , 9.நல் லாட் ர் (ஊ) ட்டகண் ைக காலனி (வார் -6) ,
10.நல் லாட் ர் (ஊ)
க் ெத -1 (வார் -5) , 11.நல் லாட் ர் (ஊ)
க் ெத -2 (வார் -5) , 12.நல் லாட் ர் (ஊ) அ ந்த காலனி-2
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

264

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
வாடா ,
த்தணி-631201.

1. வ் வாடா (ஊ)
தல் ெகாண்டா ரம் (வார் -1) , 2. வ் வாடா (ஊ) ந
ெகாண்டா ரம் (வார் -1) , 3. வ் வாடா (ஊ) கைட ெகாண்டா ரம் ,
4. வ் வாடா (ஊ) வ் வாடா ராமம் அகரம் சாைல (வார் -3) ,
5. வ் வாடா (ஊ) நாகலா ரம் சாைல (வார் -3) , 6. வ் வாடா (ஊ) 11-வ
க் ெத (வார் -3) , 7. வ் வாடா (ஊ) 12-வ
க் ெத (வார் -3)
, 8. வ் வாடா (ஊ) 13-வ
தல் ெத (வார் -3) , 9. வ் வாடா (ஊ) 2-வ
ெத (வார் -3) , 10. வ் வாடா (ஊ) வ் வாடா சாைல (வார் -3) ,
11. வ் வாடா (ஊ) ெகாண்டா ரம் சாைல (வார் -3) , 12. வ் வாடா (ஊ)
அ ந்த யர் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

265

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
வாடா ,
த்தணி-631201.

1. வ் வாடா (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2. வ் வாடா (ஊ) 5வ ெத
(வார் -2) , 3. வ் வாடா (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 4. வ் வாடா
(ஊ) அ ந்த காலனி-1 (வார் -2) , 5. வ் வாடா (ஊ) ேமட் க்காலனி
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

263

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

266

266

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
என் என் கண் ைக ,
த்தணி631201.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 1-வ ெத (வார் -1) , 2.என்.என்.கண் ைக
(ஊ) 2-வ ெத (வார் -1) , 3.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 3-வ ெத
(வார் -1) , 4.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 4-வ ெத (வார் -1) ,
5.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 5-வ ெத (வார் -1) , 6.என்.என்.கண் ைக
(ஊ) 6-வ ெத (வார் -1) , 7.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
என்.என்.கண் ைக சாைல (வார் -2) , 8.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -2 (வார் -2) , 9.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -3
(வார் -2) , 10.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -1 (வார் -2) ,
11.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெபரியெத (வார் -2) ,
12.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ந த்ெத (வார் -2) , 13.என்.என்.கண் ைக
(ஊ) கைட ெத (வார் -2) , 14.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -4
(வார் -2) , 15.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெவங் கடா ரம் கசத்ெத 1(வார் -3) , 16.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெவங் கடா ரம் கசத்ெத -2
(வார் -3) , 17.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 18.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெஜயராம ரம் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

267

268

269

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

267

1.ெந
(ஊ) சந்தான ேகாபால ரம் மந்த ெத (வார் -5) , 2.ெந
(ஊ) சந்தான ேகாபால ரம் ெரட் யார் ெத (வார் -5) , 3.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம்
ன்றாவ ெத (வார் -5) , 4.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம் நான்கவ ெத (வார் -5) , 5.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம்
க் ெத (வார் -5) , 6.ெந
(ஊ) சந்தான
(ஊ) சந்தான
ஊராட் ம் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி, ேகாபால ரம் சாய் பாபா ெத (வார் -5) , 7.ெந
ேகாபால ரம் அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 8.ெந
(ஊ) சந்தான
சந்தான ேகாபால ரம் ,
ேகாபால ரம் ெம ன் ேரா (வார் -4) , 9.ெந
(ஊ) சந்தான
த்தணி-631201.
ேகாபால ரம் கைட ெத (வார் -4) , 10.ெந
(ஊ) சந்தான
ேகாபால ரம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 11.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம் ந த்ெத (வார் -4) , 12.ெந
(ஊ) சந்தான
ேகாபால ரம் கைட ெத (வார் -4) , 13.ெந
(ஊ) சந்தான
ேகாபால ரம் ேகாதண்டராம ரம் (வார் -4)

268

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ெதற்
ெந
- 631212.

269

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - வடக்
ெந
.

ந

ந

,

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந
(ஊ) ெரட் யார்ெத (வார் -1) , 2.ெந
(ஊ)
நா
ெத (வார் -1) , 3.ெந
(ஊ) பாப்பார்ெத (வார் -1) , 4.ெந
(ஊ) மந்த ெத (வார் -1) , 5.ெந
(ஊ) நாயக்கார்ெத (வார் -1) ,
6.ெந
(ஊ) வண்ணார்ெத (வார் -1) , 7.ெந
(ஊ)
உைடயார்ெத (வார் -1) , 8.ெந
(ஊ) ஏரிக்கைரெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந
தலாவ ெத (வார் -2) , 2.ெந
(ஊ)
இரண்டாவ ெத (வார் -2) , 3.ெந
(ஊ)
ஷ்ண ர்த் ெத (வார் -2) , 4.ெந
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.ெந
கைட
6.ெந
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.ெந
கைட ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெத (வார் -2) ,
(ஊ)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

270

271

270

271

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ேமற்
ெந
- 631212.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ந

,

1.ெந
(ஊ) எட்டாவ ெத (வார் -3) , 2.ெந
(ஊ)
ெபரியெத (வார் -3) , 3.ெந
(ஊ) ேடங் க்ெத (வார் -3) ,
4.ெந
(ஊ) இ ளர்காலனி(வார் -3) , 5.ெந
(ஊ)
உைடயார்ெத (வார் -3) , 6.ெந
(ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (அ க்கல் பட் )(வார் -3) , 7.ெந
(ஊ)
அ க்கல் பட் ந த்ெத (வார் -3) , 8.ெந
(ஊ) கைட ெத (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-3)

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் , தாழேவ
த்தணி - 631 212.

1.தாழேவ (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) , 2.தாழேவ (ஊ) சந் ெத
(வார் -1) , 3.தாழேவ (ஊ) ெசட் ெத , 4.தாழேவ (ஊ)
க் ெத ,
5.தாழேவ (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத , 6.தாழேவ (ஊ) அ ந்த யர்
காலனி , 7.தாழேவ (ஊ) இ ளர் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.தாழேவ காலனி வடக் ெத (வார் -4) , 2.தாழேவ காலனி
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.தாழேவ காலனி
தல்
க் த்
ெத (வார் -4) , 4.தாழேவ காலனி இரண்டாவ
க் ெத (வார் 4) , 5.தாழேவ காலனி மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
6.தாழேவ காலனி கண்ண ரான் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
7.தாழேவ காலனி ெதற் ெத (வார் -4) , 8.தாழேவ காலனி
சந் ெத (வார் -4) , 9.தாழேவ காலனி
ெத (வார் -4) ,
10.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4) , 11.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4) , 12.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4) ,
13.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.தாழேவ

272

272

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கப்
தாழேவ காலனி, தாழேவ
காலனி - 631212.

273

273

ஊராட் ஒன்
வடக்
கப்
ம்
ளம்

ய வக்கப்பள் ளி
ம்
ளம் ,
த்தணி-631201.

(ஊ)

ம்

ளம் ெபரிய ெத

(வார்

-2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

274

275

274

275

ஊராட் ஒன்
ேமற்
கப்
ம்
ளம்

ய வக்கப்பள் ளி
ம்
ளம் ,
த்தணி-631201.

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ேவலஞ் ேசரி
ெம ன் கட் டம்
(west),
த்தணி-631209.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் ன்னத்ெத (வார் -2) , 2.தாழேவ (ஊ)
ம்
ளம்
க் ெத (வார் -2) , 3.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம்
வடக் ெத (வார் -2) , 4.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் அ ந்த யர்
காலனி (வார் -2) , 5.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் ஆ
ரா டர்காலனி
(வார் -2) , 6.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் ெதாம் பரகாலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெபரிய ெத (வார் -1) , 2.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) கர்ணம்
ெத (வார் -1) , 3.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெபாம் னி ெத (வார் -1) ,
4.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ெத (வார் -1) , 5.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) அரசமர ெத (வார் -1) ,
7.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ஆச்சாரி ெத (வார் -1) , 8.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 9.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
பாைளயக்கார ெத (வார் -1) , 10.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) வன்னியர்
ெத 1வ ெத (வார் -1) , 11.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ஏரி கைர (வார் -1) ,
12.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ஒட்டர் காலனி ெத (வார் -1) , 13.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
வன்னியர் ெத 2வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

276

277

278

276

277

278

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ேவலஞ் ேசரி 631209.

1.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி ெபரிய ெத (வார் -2) ,
2.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க் ெத 1வ ெத (வார் -2) , 3.ேவலஞ் ேசரி
(ஊ)
க் ெத 2வ ெத (வார் -2) , 4.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்
ெத 3வ ெத (வார் -2) , 5.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி 1வ
ெத (வார் -2) , 6.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி 2வ ெத (வார் 2) , 7.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி 3வ ெத (வார் -2) ,
8.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி 1வ ெத (வார் -2) , 9.ேவலஞ் ேசரி
(ஊ)
க்காலனி 2வ ெத (வார் -2) , 10.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி 3வ ெத (வார் -2) , 11.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி
4வ ெத (வார் -2) , 12.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி 5வ ெத
(வார் -2) , 13.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ேமட் க்காலனி 1வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ேவலஞ் ேசரி 631209.

1.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ேமட் க்காலனி 2வ ெத (வார் -2) , 2.ேவலஞ் ேசரி
(ஊ) ேமட் க்காலனி 3வ ெத (வார் -2) , 3.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ேமட் க்காலனி 4வ ெத (வார் -2) , 4.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ேமட் க்காலனி 5வ ெத (வார் -2) , 5.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) வள்
வர்
ெத (வார் -2) , 6.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெவங் கடா ரம் (வார் -3) ,
7.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெரட் ேமாட் ர் (வார் -3) , 8.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) நா
ேமாட் ர் (வார் -3) , 9.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) டாக்டர் ெகங் சா நா
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

A.M.S.S கைலக்கல்
ரி,
சத் ரஞ் ெசய ரம் -631209.

1.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ) காலனி ெத (வார் -1) , 2.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
நா
ப்பம் (வார் -1) , 3.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
த்தணிசாைல
(வார் -1) , 4.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
சத்ரஞெசய ரம் பள் ளி டெத (வார் -1) , 5.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
சத்ரஞ் ெசய ரம் ெதாடர்சாைல(வார் -1) , 6.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
சத்ரஞ் ெசய ரம் ன்னெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

279

280

281

பாகத்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கப்
னிவாச ரம் , னிவாச ரம்
த்தணி - 631209.

1.சத்ரஞ் ெசய
2.சத்ரஞ் ெசய
3.சத்ரஞ் ெசய
4.சத்ரஞ் ெசய
5.சத்ரஞ் ெசய
6.சத்ரஞ் ெசய
7.சத்ரஞ் ெசய

280

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கப்
னிவாச ரம் , னிவாச ரம்
த்தணி-631209.

1.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
2.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
3.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
4.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
5.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
6.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
7.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
8.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
9.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
10.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
11.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)

281

A.M.S.S கைலக்கல்
ரி
அைறஎண் 10 ெதற் பக்கம்
கட் டம் , சத் ரஞ் ெசய ரம் 631209.

1.சத்ரஞ் ெசய
2.சத்ரஞ் ெசய
3.சத்ரஞ் ெசய
4.சத்ரஞ் ெசய

279

ன்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ராமர் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) ,
ராமர் ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -2) ,
ராமர் ேகா ல் ெத ெதற் சந் (வார் -2) ,
பைழயேமல் ெதாட்
க் சந் (வார் -2) ,
னிவாச ரம் பள் ளிக் டெத (வார் -2) ,
கன்னிேகா ல் ெத (வார் -2) ,
அ ந்த பாைளயம் (வார் -2)
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ம

ம் நகர் ரதானசாைல (வார் -2) ,
ம் நகர் ெதாடர்சாைல (வார் -) ,
ம் நகர்1வ ெதற் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 2வ ெதற் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 3-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 4-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 5-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 6-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 7-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் ழக் வைள சாைல (வார் -2) ,
ெதன்ேமற் சாைல (வார் -2)

(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
ழக் (வார் -3) ,
(ஊ) அண்ணாநகர் ெத (வார் -3) ,
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ேமற் ெத (வார் -3) ,
(ஊ)
த்தணி ெசன்ைன சாைல (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

282

283

284

285

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

282

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ைமய கட் ம்
ழக் ப
,
பட்டா ராம ரம் ,
த்தணி631209.

1.பட்டா ராமா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி ேபா ம் ெத (வார் -1&2) ,
2.பட்டா ராம ரம் ன்னத்ெத (வார் -1) , 3.பட்டா ராம ரம்
தர்மராஜேகா ல் ெத (வார் -1&2) , 4.பட்டா ராம ரம் ெபரியெத
(வார் -1&2) , 5.பட்டா ராம ரம் நிலம் உள் ள இடம் (வார் -2) ,
6.பட்டா ராம ரம்
த்தணி ெசன்ைன சாைல (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

283

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
கட் டம் ,
பட்டா ராம ரம் ,
631209.

1.பட்டா ராம ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.பட்டா ராமா ரம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.பட்டா ராம ரம்
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
4.பட்டா ராம ரம் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.பட்டா ராம ரம்
ேமல்
னாயக ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாத ரம்

1.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கன்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் ெபரியெத (வார் -3) ,
3.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ஆஞ் சேநயர்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
4.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ேதாப் ெத (வார் -3) , 5.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -3) , 6.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
க் ெத (வார் -3)
, 7.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
க் ெத (வார் 3) , 8.பட்டா ராம ரம்
(ஊ)
ப்ப சாைல (வார் -3) , 9.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ஆ ரியர் நகர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாத ரம்

1.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் காலனி 1-வ ெத (வார் -3) ,
2.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் காலனி 2-வ ெத (வார் -3) ,
3.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் காலனி 3-வ ெத (வார் -3) ,
4.பட்டா ராம ரம் (ஊ) நாகலா ரம் சாைல (வார் -3) ,
5.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ஏரிக்கைரெத (வார் -3) , 6.பட்டா ராம ரம்
(ஊ) தனி
கள் (வார் -3) , 7.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

284

285

ழக்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, கா
த்தணி- 631 209.

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, கா
த்தணி- 631 209.

பக்க

த்தணி-

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

286

286

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளித்தணி-631209.

287

287

அர னர் ெபண்கள்
1.
ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கப் 2.
த்தணி,
த்தணி-631209.

288

288

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
631209.

289

289

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
631209.

290

290

எஸ் ஐ வக்க பள் ளி
ேஜா நகர், ேஜா நகர்
த்தணி - 631209.

1.

த்தணி (

291

291

ஊராட்
ர்,
631209.

1.
ேம

த்தணி ( .நி.ந)
(வார் -9)

292

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப்பள் ளி(ஊஓந பள் ளி
வளாகம் ) ேமற் பார்ம்,
கப்பா நகர்
த்தணி 631209.

292

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
த்தணி,

1.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரிய ெத
பார யார் ெத (வார் -8)

த்தணி (
த்தணி (

(வார் -6) , 2.

த்தணி (

.நி.ந)

ல் ெத (வார் -6) ,
ல் ெத (வார் -6)

.நி.ந) ஆ
கசா ேகா
.நி.ந) தணிகாசலம் ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்தணி-

1.
த்தணி ( .நி.ந) சந் ெத (வார் -6) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
ேமட் ெத (வார் -8) , 3.
த்தணி (ேப) என் ேக ப் ரமணியன் ெத
(வார் -8) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) காமராஜர் ெத (வார் -8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்தணி-

1.
த்தணி ( .நி.ந) அங் காளம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -8) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) லட் மணன் ெத (வார் -8) , 3.
த்தணி (ேப)
வா ேதவன் ெத (வார் -8) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) பைழய தர்மராஜா
ேகா ல் 1வ ெத (வார் -2) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) பைழய தர்மராஜா
ேகா ல் 2வ ெத (வார் -12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ர்
த்தணி -

.நி.ந) ேஜா

நகர் (வார்

ர் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-9)

-9) , 2.

த்தணி (

.நி.ந)

ர்

1.
த்தணி ( .நி.ந) ேஜா சா
ெத
(வார் -7) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) பைழய பஜார் ெத
(வார் -7&8) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஷ்ணன் ெத
(வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

293

293

டாக்டர் ராத
ஷ்ணன் அர னர்
ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி -631209.

294

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
கப்பா நகர்
631209.

295

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி 631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ெரட்
ளம் ெத (வார் -5) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ெசங் கல் வராயன் ெத (வார் -5) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) காந்
ேரா ெம ன் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) நகரி ேரா (வார் -2) , 2.
த்தணி ( .நி.ந) நகரி
ேரா சந் (வார் -2) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ெசன்ைன ைபபாஸ் ேரா
(வார் -2) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ெசந்த ழ் நகர் (வார் -2) ,
5.
த்தணி ( .நி.ந) கந்தன் நகர்1-வ ெத (வார் -2) , 6.
த்தணி
( .நி.ந) கந்தன் நகர் ல் ைல ெத (வார் -2) , 7.
த்தணி ( .நி.ந)
கந்தன் நகர் ங் கா ெத (வார் -2) , 8.
த்தணி ( .நி.ந) கம் பர் ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) பைழய ெசன்ைன சாைல (வார் -2) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 1-வ ெத (வார் -2) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
கைலஞர் நகர் 2-வ ெத (வார் -2) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர்
நகர் 3-வ ெத (வார் -2) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 4-வ
ெத (வார் -2) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 5-வ ெத
(வார் -2) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 6-வ ெத (வார் -2) ,
8.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர்7-வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

294

295

296

297

296

297

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
த்தணி ( .நி.ந) சண்
கம் ெத (வார் -7) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன் ெத
(வார் -7) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
கச்ேசரி ெத (வார் -5)

1.
கப்பா நகர், 2.
3.
த்தணி 4.

த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (

.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)

கப்பா நகர்1-வ ெத
(வார் -5) ,
கப்பா நகர்2-வ ெத
(வார் -5) ,
கப்பா நகர் 3-வ ெத
(வார் -5) ,
ப்பராயன் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

298

299

300

301

302

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

298

டாக்டர். ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி, ெதற் கட் டம் ,
ெதற் ப
,
த்தணி - 631
209.

1.
த்தணி (
( .நி.ந) காந்

299

டாக்டர். ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி, ெதற் கட் டம்
ழக்
கப் ,
த்தணி 631209.

1.

300

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி 631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந)
( .நி.ந) த் ர் ேரா

த்தணி (

.நி.ந) காந் ேரா 1வ
ேரா 3வ ெத (வார்

ெத
-4)

(வார்

-2) , 2.

.நி.ந) காந்

ெத

(வார்

-4)

ேரா

2வ

த் ர் ேரா (வார்
(வார் 19&20)

-19&20) , 2.

த்தணி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்தணி

301

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ர ல் ேவ வார்டர
் ஸ்
ப் (வார் 17) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) ஆலமர ெத (வார் -17) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஆஸ்பத் ரி ெத (வார் -17) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) கந்தப்ப நாயக்கன்
,
ெத (வார் -17) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ந்தம் ெசங் கல் வராயன் ெத
(வார் -17) , 6.
த்தணி ( .நி.ந)
ஸ் ம் ெத (வார் -17) ,
7.
த்தணி ( .நி.ந) ஆஸ்பத் ரி
க் த் ெத (வார் 17)

302

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் 1வ ெத (வார் -19) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ேந நகர் 2வ ெத (வார் -19) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ேந
,
நகர் 3வ ெத (வார் -19) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் 4வ ெத
(வார் -19) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் 5வ ெத (வார் -19)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
(
(
(
(

த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரி ெத (வார் -19) , 2.
த்தணி
.நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரிெத 1வ சந் (வார் -19) , 3.
த்தணி
.நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரிெத 2வ சந் (வார் -19) , 4.
த்தணி
.நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரிெத 3வ சந் (வார் -19) , 5.
த்தணி
.நி.ந) கடப்பா ரங் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

303

303

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
ஆலமரத்ெத ,
631209.

304

304

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209.

, 1.

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209(ேமற் ப
கட் டம் ) மத் ய அைற.

1.
த்தணி ( .நி.ந) அக்ைகய ெம ன் ேரா (வார் -16) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ஆ பாரசக் ேகா ல் ன் றம் (வார் -16) , 3.
த்தணி
( .நி.ந) ைரஸ்
ல் ன் றம் (வார் -16) , 4.
த்தணி ( .நி.ந)
தணிகாசலம் ேகா ல் ெத (வார் -16) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
,
ஏ.ேக.ேரா
தல்
க் ெத (வார் -16) , 6.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 2
க் ெத (வார் -16) , 7.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 3வ
க் ெத (வார் -16) , 8.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 4வ
க் ெத (வார் -16) , 9.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 5வ
க் ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209(ேமற் ப
கட் டம் ) மத் ய அைற.

1.
த்தணி (ந) ஏ ேக ேரா 6வ
க் ெத (வார் -16) , 2.
த்தணி
(ந) ஏ ேக ேரா 7வ
க் ெத (வார் -16) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ஏ
ேக ேரா 8வ
க் ெத (வார் -16) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) வாட்டர்
,
ேடங் க் 1வ
க் ெத (வார் -18) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) வாட்டர்
ேடங் க் 2வ
க் ெத (வார் -18) , 6.
த்தணி (ேப) வாட்டர் ேடங் க்
3வ
க் ெத (வார் -18) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) ெட ேபான்
ஆ ஸ்
ன் றம் (வார் -18)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

305

306

305

306

ழக்
கப் ,
த்தணி-

த்தணி (

.நி.ந) ம.ெபா.

. சாைல (வார் -14&17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

307

307

நகராட்
அரங்
631209.

அ வலகம்
த்தணி,

ட்ட
த்தணி -

308

308

எஸ் ஐ பள் ளி,
ைரவாரிப்ேபட்ைட,
631209.

த்தணி-

309

309

ஊராட்
ழக்
நகர்,

310

310

311

311

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் , இந் ராகாந்
த்தணி -631208.

எஸ் ஜ உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக் ப
ெஜ ெஜ ர நகர்,
த்தணி -631208.

1.
த்தணி ( .நி.ந) பார ெத (வார் 14) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
ஸ்டா ன்நகர் (வார் -14) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ஸ் வார்டே
் பட்ைட
1வ ெத (வார் 14) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ஸ் வர்டே
் பட்ைட
2வ ெத (வார் -14) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) எம் . .ஆர்.ெத (வார் 14) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) என் எஸ்
ேபாஸ் ேரா (வார் -13) ,
7.
த்தணி ( .நி.ந) கந்தசா ெத (வார் -14) , 8.
த்தணி
( .நி.ந) ேமட் ெத ேமற் (வார் -8&13) , 9.
த்தணி ( .நி.ந)
ேமட் ெத ெதற் (வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
த்தணி ( .நி.ந) சன்ன ெத (வார் -13) , 2.
அ மந்தா ரம் (வார் -13) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
(வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
த்தணி ( .நி.ந) கன்னிகா ரம் ேரா
( .நி.ந) இந்தரா காந் நகர் (வார் -12)

1.
2.

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
1.
ெபரியார்நகர்,
த்தணி-631209.

(வார்

த்தணி ( .நி.ந) அரக்ேகாணம் ேரா ெம
த்தணி(ந) ெஜ.ெஜ. ர நகர் (வாா் -11)

த்தணி (

.நி.ந) எம் .

.ஆர்.நகர் (வார்

-11)

த்தணி ( .நி.ந)
ைரவாரிப்ேபட்ைட

-12) , 2.

ன் (வார்

த்தணி

-11&12) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

312

313

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

312

1.
த்தணி ( .நி.ந) அண்ணாநகர் (வார் -11) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
ேசகர்வர்மா நகர் (வார் -11) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஊராட் ஓன் ய
த்தணி ( .நி.ந)
ந நிைலப்பள் ளி எம்
ஆர் நகர் - நி வாஷர்ேமன்ேபட் (வார் -11) , 4.
ப் ரமணிய ரம் (வார் -11) , 5.
த்தணி (ந)
எம் நகர் ,
ேமற் ந , எம்
ஆர்
6.
த்தணி (ந) மகா ஷ்
நகர் , 7.
த்தணி(ந) காமராஜர் நகர்
நகர்,
த்தணி-631209.
(வார் - 11)

313

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெபரியார் நகர்
,
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார் நகர் கார்த் ேகய ரம் சாைல (வார்
10) , 2.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார் நகர் 1-வ ேமற் ெத (வார்
, 3.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார்நகர்2-வ வடக் ெத (வார் -10)
4.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார்நகர் ேமல் நிைலெதாட் வைள ெத
(வார் -10) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டம் ழக் ெத (வார்

-10)
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-10)

314

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெபரியார் நகர்
,
த்தணி-631209.

த்தணி ( .நி.ந) சர்ச் ெத (வார் -10) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
த் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -10) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
அம் மன்ேகா ல் 1-வ ெத (வார் -10) , 4.
த்தணி ( .நி.ந)
அம் மன்ேகா ல் 2-வ ெத (வார் -10) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
பால நாயகர் ெத (வார் -10) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார் நகர்
கைட ெத (வார் -10)

315

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
த்தணி மடம் -631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) நர ம் மாசா ேகா ல் ெத (வார் -15) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) ேதாட்டக்காரமடத் ெத (வார் -15) , 3.
த்தணி
( .நி.ந) ெசட் த் ெத
(வார் -15) , 4.
த்தணி ( .நி.ந)
க் ளம்
ெத (வார் -15)

1.

314

315

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
த்தணி ( .நி.ந) நாட் ேகாட்ைட ெசட் ெத (வார் -15) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) வன ர்ைக அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -15) ,
வக்கப்பள் ளி
3.
த்தணி ( .நி.ந) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -15) , 4.
த்தணி
த்தணி மடம் ( .நி.ந) கஸ்
ரிபாய் ெத (வார் -15) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
கம் மவாரிமடம் ெத (வார் -15) , 6.
த்தணி ( .நி.ந)
க்கள் ெத
(வார் -15) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) ேதர ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

316

316

ஊராட்
வடக்
631209.

317

317

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) அ ர்த ரம் காலனி (வார் -20) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) அ ர்த ரம் த் ர்ேரா (வார் -20) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
அ ர்த ரம் பஜார்ெத (வார் -20)

318

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
2.
3.
4.

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணிய நகர் பார யார்ெத (வார் -1) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணிய நகர் அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 1) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணிய நகர் பார தாசன்ெத (வார் 1) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) கம் பர்ெத (வார் -1) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
வள்
வர்ெத (வார் -1) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணியநகர்
3வ ெத (வார் -1) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) சாய் பாபாேகா ல் ெத
(வார் -1) , 8.
த்தணி ( .நி.ந) வா ஊ
ெத (வார் -1)

318

319

319

ஓன் ய
கப் ,

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (

.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)

அ ர்த ரம்
வள் வர் ெத (வார் -20) ,
அ ர்த ரம் நல் லாங் ளம் ெத (வார் -20) ,
அ ர்த ரம் அண்ணாநகர் (வார் -20) ,
ேமா
ர்(வார் -20)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

320

321

320

321

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 1வ ெத (வார் -1) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ஏரிக்கைர 2வ ெத (வார் -1) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏரிக்கைர 3வ ெத (வார் -1) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர
4வ ெத (வார் -1) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 5வ ெத
(வார் -1) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 5வ
க் ெத (வார் -1)
, 7.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 6வ ெத (வார் -1) , 8.
த்தணி
( .நி.ந) ஏரிக்கைர 7வ ெத (வார் -1) , 9.
த்தணி ( .நி.ந)
ேபா ஸ் வார்டஸ
் ் (வார் -1) , 10.
த்தணி ( .நி.ந) ஒத்தவாைட ெத
(வார் -1) , 11.
த்தணி ( .நி.ந) சாய் பாபாநகர் (வார் -20) ,
12.
த்தணி ( .நி.ந) வள் ளிநகர் (வார் -1) , 13.
த்தணி ( .நி.ந)
ைபபாஸ்
ராங் ேரா (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) வள் ளிநகர் (வார் -20) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
வள் ளிநகர் தல் ெத (வார் -20) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ேக ேக நகர்
ெம ன் (வார் -20) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ேக ேக நகர் 1வ ெத
(வார் -20) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ேக ேக நகர் 2வ ெத (வார் -20) ,
6.
த்தணி ( .நி.ந) K.K.நகர் 3வ ெத (வார் -20) , 7.
த்தணி
( .நி.ந) ேக ேக நகர் 4வ ெத (வார் -20) , 8.
த்தணி ( .நி.ந) ேக
ேக நகர் 5வ ெத (வார் -20) , 9.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டத்ெத
(வார் -20) , 10.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டத் 1வ ெத (வார் -20) ,
11.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டத் 2வ ெத (வார் -20) ,
12.
த்தணி ( .நி.ந) த் ர் ேரா
க் சந் (வார் -20)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

322

323

324

325

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

322

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் , அ ர்த ரம்
த் ர் ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ரா வ் காந் 1வ நகர் (வார் -20) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ரா வ் காந் 2வ நகர் (வார் -20) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ரா வ் காந் 3வ நகர் (வார் -20) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ரா வ் காந்
4வ நகர் (வார் -20) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
கன் ெத (வார் -20) ,
6.
த்தணி ( .நி.ந) ஆ சங் கரர் 1வ ெத (வார் -20) , 7.
த்தணி
( .நி.ந) ஆ சங் கரர் 2வ ெத (வார் -20) , 8.
த்தணி ( .நி.ந)
ஆ சங் கரர் 3வ ெத (வார் -20) , 9.
த்தணி ( .நி.ந) ஆ சங் கரர்
4வ ெத (வார் -20) , 10.
த்தணி ( .நி.ந)
ட ல் ெத (வார் 20) , 11.
த்தணி ( .நி.ந) ெசங் ந்தர் நகர் (வார் -1) , 12.
த்தணி
( .நி.ந) ெசந்த ழ் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

323

1.
த்தணி ( .நி.ந) மார ப்பம 1,2,3வ ெத (வார் -21) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) மார ப்பம் அ ந்த காலனி(வார் -21) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
3.
த்தணி ( .நி.ந) மார ப்பம் ஏனா காலனி (வார் -21) ,
ர் ,அ ர்தா ரம் ,
த்தணி4.
த்தணி ( .நி.ந)
ர் ஐயன் ளம் (வார் -21) , 5.
த்தணி
603209.
( .நி.ந)
ர் (வார் -21) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) பாப் ெரட் பள் ளி
ஏனா காலனி (வார் -21)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

324

1.
த்தணி ( .நி.ந) பாப் ெரட் பள் ளி (வார் -21) , 2.
த்தணி
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
( .நி.ந) ெதக்க
ர் ேரா (வார் -21) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ெதக்க
ர்
ர் ,அ ர்தா ரம் ,
த்தணிேரா
தல் ெத (வார் -21)- , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ெதக்க ர் ேரா
603209.
2வ ெத (வார் -21) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) த் ர் ேரா (வார் -21)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

325

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார்த் ேகய ரம் ,
1.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.கார்த்
2.கார்த்
த்தணி63121
3.கார்த்

ேகயா ரம் (ஊ) கார்த்
ேகயா ரம் (ஊ) கார்த்
ேகயா ரம் (ஊ) கார்த்

ேகயா ரம் (வார் -1) ,
ேகயா ரம் காலனி (வார் -1) ,
ேகயா ரம் இ ளர் காலனி (வார் -1)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

326

327

328

329

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

326

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார்த் ேகய ரம் ,
1.

327

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார் ேகய ரம் ,
.

1.கார்த்
த்தணி631211 2.கார்த்

328

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார் ேகய ரம் ,
.

1.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) வள் ளியம் மா ரம் (வார் -4) ,
2.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) சரஸ்வ நகர் (வார் 3) , 3.கார்த்
த்தணி631211
(ஊ) ர ல் ேவ ைலன் (வார் -3)

329

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் ந ேமல் கசவராஜப்ேபட்ைட ,
ன்னகடம் ர் ,
த்தணி631211.

1.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) ேமாட் ர் (வார் -1&2) , 2.கார்த் ேகயா ரம்
(ஊ) லட்
நகர் (வார் -2) , 3.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) ேநதா நகர்
த்தணி63121
(வார் -2) , 4.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) பத்மா ரம் (வார் -2)

ேகயா ரம் (ஊ) ெப மாள் தாங் கல்
ர் (வார்
ேகயா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -3)

-3) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேகயா ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ன்னகடம் ர் (ஊ) ன்னகடம் ர் (வார் -1) , 2. ன்னகடம் ர் (ஊ)
ேமாட் ர் (வார் -1) , 3. ன்னகடம் ர் (ஊ) ேமாட் ர் அ ந்த காலனி
(வார் -1) , 4. ன்னகடம் ர் (ஊ) ன்னகடம் ர் இ ளர்காலனி (வார் 1) , 5. ன்னகடம் ர் (ஊ)
என் கண் ைக (வார் -1) ,
6. ன்னகடம் ர் (ஊ) ேமல் கசவரா ேபட்ைட (வார் -2) ,
7. ன்னகடம் ர் (ஊ) ழ் கசவரா ேபட்ைட (வார் -2) , 8. ன்னகடம் ர்
(ஊ) கசவரா ேபட்ைட அ ந்த காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

2

3

4

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ங் ளம் (வ )
ங் ளம் (வ )
ங் ளம் (வ )
ங் ளம் (வ )
1) , 5.அ ங்

மற்
மற்
மற்
மற்
ளம்

ம் ஊராட் ெபரிய ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
ம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
ம் (ஊ) ெசங் கா ெரட் ெத (வார் 1) ,
ம் (ஊ) கல் யாண வரதராஜ ேகா ல் ெத
(வ ) மற் ம் (ஊ) ழாண்ைட ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் ெதற் அைற,
அ ங் ளம் 631209.

1.அ
2.அ
3.அ
4.அ
(வார்

2

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் வடக் பக்க
அைற, அ ங் ளம் 631209.

1.அ ங் ளம் (வ ) மற் ம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 2) ,
2.அ ங் ளம் (வ ) மற் ம் (ஊ) ெரௗப யம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் 2) , 3.அ ங் ளம் (ஊ) ேமட் ெத (வார் -2) , 4.அ ங் ளம் (ஊ)
பாைளயக்காரர் ெத (வார் -2) , 5.அ ங் ளம் (ஊ) அ ங் ளம்
ரதான சாைல (வார் -2) , 6.அ ங் ளம் (ஊ) க மார் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் பக்க கட் டம் ெதற்
பக்க அைற, அ ங் ளம் 631201.

1.அ ங் ளம் (ஊ) தாந்ேதாணியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2.அ ங் ளம் (ஊ)
யகாலனி (வார் -3) , 3.அ ங் ளம் (ஊ)
பைழயகாலனி (வார் -3) , 4.அ ங் ளம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -3)
, 5.அ ங் ளம் (ஊ) அண்ணாநகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் அைற,
அ ங் ளம்
த்தணி-631201.

1.அ ங் ளம் ஊராட்
ேக ஏ கண் ைக இ ளர் காலனி (வார் -4) ,
2.அ ங் ளம் (ஊ) ேக.ஏ.கண் ைக ேராட் ெத (வார் -4) , 3.அ ங் ளம்
(ஊ) ேக.ஏ.கண் ைக பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -4) , 4.அ ங் ளம்
ஊராட்
என் கண் ைக ஒற் ைறவாைட ெத (வார் -5) ,
5.அ ங் ளம் ஊராட்
.என்.கண் ைக
ராமர் ேகா ல் ெத
(வார் -5) , 6.அ ங் ளம் ஊராட்
.என்.கண் ைக
ய காலனி
(வார் -5) , 7.அ ங் ளம் ஊராட்
.என்.கண் ைக பைழய காலனி
(வார் -5) , 8.அ ங் ளம் ஊராட்
.என்.கண் ைக ஏரிகைர ெத
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

5

6

7

8

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
மாமண் ர் (பைழய கட் டம்
ெதற் ),
த்தணி-631201.

1.மாமண் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.மாமண் ர் (ஊ)
எல் ைலயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.மாமண் ர் (ஊ) அரசமரத்
ெத ,சந் ெத (வார் -1) , 4.மாமண் ர் (ஊ) ராணர்ெத (வார் -2) ,
5.மாமண் ர் (ஊ) அரசமரத்ெத (வார் -2) , 6.மாமண் ர் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.மாமண் ர் (ஊ)
இ ளர்காலனி(வார் -2) , 8.மாமண் ர் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2) ,
9.மாமண் ர் (ஊ) பண் த்ெத (வார் -2) , 10.மாமண் ர் (ஊ)
ைரெடனட் ல்
ப் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, நாப
,
த்தணி-631204.

1.நாப ர் (ஊ) நாப ர் காலனி (வார் -1) , 2.நாப ர் (ஊ) நாப ர்
ன்னத்ெத (வார் -1) , 3.நாப ர் (ஊ) நாப ர் ேமற்
க் த்ெத
(வார் -1) , 4.நாப ர் (ஊ) நாப ர் ராமம் (ெபரியெத ) (வார் -2) ,
5.நாப ர் (ஊ) ண்ணத் ர் ேமட் க்காலனி (வார் -3) , 6.நாப ர் (ஊ)
ண்ணத் ர் ெதாம் பராகாலனி (வார் -3) , 7.நாப ர் (ஊ)
ண்ணத் ர் (வார் -3) , 8.நாப ர் (ஊ) ண்ணத் ர் ழ் காலனி
(வார் -3) , 9.நாப ர் (ஊ)
கன் ேகா ல் அ
ல் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கப்
வடக் பக்க அைற, லட் மா ரம்
,
த்தணி-631204.

1.இலட் மா ரம் (ஊ) ெபரியத்ெத (வார் -1 & 2) , 2.இலட் மா ரம் (ஊ)
ெசன்ைனச்சாைல (வார் -2) , 3.இலட் மா ரம் (ஊ) ன்னத்ெத (சந் )
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கப்
ெதற் பக்க அைற, லட் மா ரம்
,
த்தணி-631204.

1.இலட் மா ரம் (ஊ) ன்னத்ெத (வார் -2) , 2.இலட் மா ரம் (ஊ)
ளக்கைர (வார் -2) , 3.இலட் மா ரம் (ஊ) லட் மா ரம் காலனி
(வார் -2) , 4.இலட் மா ரம் (ஊ) தாஸ்ெரட் கண் ைக (வார் -3) ,
5.இலட் மா ரம் (ஊ) ெசாட்டா நத்தம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ர்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.அ ம் பாக்கம் (ஊ) அ ம் பாக்கம் (வார் -1) , 2.அ ம் பாக்கம் (ஊ)
அ ம் பாக்கம் காலனி (வார் -2) , 3.அ ம் பாக்கம் (ஊ) ேஜா நகர்
(வார் -3) , 4.அ ம் பாக்கம் தன்ராஜ் கண் ைக (வார் -3) ,
5.அ ம் பாக்கம் ேந ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

9

9

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
அ ம் பாக்கம் ,
த்தணி-631204.

10

10

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் அைற , ஆற் கா
ப்பம் ,
த்தணி-631204.

1.ஆற் கா
ப்பம் (ஊ) ெரட் ெத (வார் -2) , 2.ஆற் கா
ப்பம் (ஊ)
ப்பம் காலணி (வார் -2) , 3.ஆற் கா
ராமம் பம் பட காலனி (வார் -2)
, 4.ஆற் கா
ராமம்
ர் நகரம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

11

11

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கப் அைற , ஆற் கா
ப்பம் ,
த்தணி-631204.

1.ஆற் கா
ப்பம் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத
ப்பம் (ஊ) பள் ள ெத (வார் -1) , 3.ஆற் கா
(வார் -3) , 4.ஆற் கா
ப்பம் (ஊ) ெதாட் ெத
ப்பம் (ஊ) பங் களா ேதாட்டம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

12

12

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கப்
ழக் பக்க
அைற, ெந ம் பரம் -631204.

1.ெந ம் பரம் (ஊ) நா
ெத (வார் -1) , 2.ெந ம் பரம் (ஊ)
கவைரத்ெத (வார் -1) , 3.ெந ம் பரம் (ஊ) ழ் காலனி (வார் -1&2) ,
4.ெந ம் பரம் (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -2)

13

1.ெந ம் பரம் (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -3) , 2.ெந ம் பரம் (ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -3) , 3.ெந ம் பரம் (ஊ) பட்டரந்தாங் கல் (வார் 3) , 4.ெந ம் பரம் (ஊ) பட்டரந்தாங் கல் இ ளர்காலனி (வார் -3) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
5.ெந ம் பரம் (ஊ) ர நாத ரம் -அ ந்த காலனி (வார் -3) ,
ெதற்
கப் ேமற் பக்க அைற
6.ெந ம் பரம் (ஊ) ர நாத ரம் ஈ கர்ெத (வார் -3) , 7.ெந ம் பரம் (ஊ)
, ெந ம் பரம் -631204.
ர நாத ரம் (வார் -3) , 8.ெந ம் பரம் (ஊ) ர நாத ரம் இ ளர்காலனி
(வார் -3) , 9.ெந ம் பரம் (ஊ)
த்தணி-கனகம் மா சத் ரம் ேரா
(வார் -3)

13

(வார் -1) , 2.ஆற் கா
ப்பம் (ஊ) பஜார் ெத
(வார் -3) , 5.ஆற் கா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

14

15

16

17

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.இ ப் ர் (ஊ) ெதன்னமரத்ெத (வார் -1) , 2.இ ப் ர் (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.இ ப் ர் ஊராட் இ ப் ர் இ ளர் காலனி
வக்கப்பள் ளி ,
(வார் -1) , 4.இ ப் ர் ஊராட் இ ப் ர் காலனி (வார் -2) , 5.இ ப் ர்
ஊராட் ெதாம் பர காலணி (வார் -2) , 6.இ ப் ர் (ஊ) K.V.கண் ைக
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

14

ஊராட் ஒன் ய
இ ப் ர்-631 204.

15

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
த் ெகாண்டா ரம் ,
த்தணி631204.

16

1. ரராகவ ரம் (ஊ) ளியங் ண்டா (வார் -1) , 2. ரராகவ ரம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
ளியங் ண்டா அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3. ரராகவ ரம் (ஊ)
பள் ளி ெதற்
கப் ,
காடாராய ண்டா சந் ெத (வார் -1) , 4. ரராகவ ரம் (ஊ)
ரராகவ ரம் ,
த்தணி-631 210. காட்ராய ண்டா ெபரியெத (வார் -1) , 5. ரராகவ ரம் (ஊ)
ரராகவ ரம் ந த்ெத (வார் -2&3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

17

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
1. ரராகவ ரம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -3) , 2. ரராகவ ரம் (ஊ)
பள் ளி ேமற்
கப்
ழக்
ரராகவ ரம் ேமட் த்ெத (வார் -2) , 3. ரராகவ ரம் (ஊ)
பக்க அைற,
அங் காலம் மன் ெத (வார் -3) , 4. ரராகவ ரம் (ஊ) ள் ைளயார் ெத
ரராகவ ரம் ,
க் ெத (வார் -3)
த்தணி-631210. (வார் -3) , 5. ரராகவ ரம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
2.
3.
4.
, 5.

த்
த்
த்
த்
த்

ெகாண்டா ரம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ெகாண்டா ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) இ ளர் காலணி (வார் -2) ,
க்ெகாண்டா ரம் (ஊ)
த் க்ெகாண்டா ரம் காலணி (வார் -2)
த்ெகாண்டா ரம் (ஊ) ஒட்டகண் ைக (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

18

19

18

19

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1. ரராகவ ரம் (ஊ) நாகத்தாங் கல் (வார் -4) , 2. ரராகவ ரம் (ஊ)
மாதா ேகா ல்
க்காலனி தல் ெத (வார் -4) , 3. ரராகவ ரம் (ஊ)
மாதாேகா ல்
க்காலனி இரண்டாவ ெத (வார் -4) ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
4. ரராகவ ரம் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -4) , 5. ரராகவ ரம் (ஊ)
பள் ளி ெதற்
கப் வடக்
பக்க அைற,
அ ந்த காலனி
தல் ெத (வார் -4) , 6. ரராகவ ரம் (ஊ)
ரராகவ ரம் ,
த்தணி-631210. அ ந்த காலனி 2-வ ெத (வார் -4) , 7. ரராகவ ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி 3-வ ெத (வார் -4) , 8. ரராகவ ரம் (ஊ) ரக்ேகா ல்
(வார் -4)

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
கட் டம் ெதற்
கப்பக்கம்
அைற ,
யாச ரம் ,
த்தணி631210.

1. யாச ரம் ( ண்டரீகா ரம் ) (ஊ) ண் ெத (வார் -1) ,
2. யாச ரம் ( ண்டரீகா ரம் ) (ஊ)
ர் நகர் (வார் -1) , 3. யாச ரம்
( ண்டரீகா ரம் ) (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4. யாச ரம்
( ண்டரீகா ரம் ) (ஊ) ேகா ல
ஷ்ணன்ெத (வார் -1) , 5. யாச ரம்
( ண்டரீகா ரம் ) (ஊ) ேகப்டன் நகர் (வார் -1) , 6. யாச ரம்
( ண்டரீகா ரம் ) (ஊ) சந் ெத (வார் -1) , 7. யாச ரம்
( ண்டரீகா ரம் ) (ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
8. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) பள் ளிசாைல (வார் -2) ,
9. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
10. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ)
வலாங் கா ேரா (வார் -2) ,
11. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) க ன் லர் ெத (வார் -2) ,
12. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) அரக்ேகாணம் ேரா (வார் -2) ,
13. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) ஆஞ் சேநய ரம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

20

20

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
கட் டம் ெதற்
கப்பக்கம்
ேமற் பக்க அைற ,
யாச ரம் ,
த்தணி-631210.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) அம் ேபத்கார்காலனி
தல் ெத (வார் 2) , 3. யாச ரம் (கேணச ரம் ) (ஊ) அம் ேபத்கார்காலனி 2-வ ெத
(வார் -2) , 4. யாச ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
5. யாச ரம் (ஊ) ளக்கைரெத (வார் -3) , 6. யாச ரம் (ஊ)
மாரியம் மன்ெத (வார் -3) , 7. யாச ரம் (ஊ) ேரசன் கைடெத
(வார் -3) , 8. யாச ரம் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
9. யாச ரம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -3) , 10. யாச ரம் (ஊ)
இ ளர்காலனி
தல் ெத (வார் -3) , 11. யாச ரம் (ஊ)
இ ளர்காலனி2-வ ெத (வார் -3) , 12. யாச ரம் (ஊ) இ ளர்காலனி
3-வ ெத (வார் -3) , 13. யாச ரம் (ஊ)
ர் நகர் (வார் -3) ,
14. யாச ரம் (ஊ)
ர்நகர் சந் ெத (வார் -3) , 15. யாச ரம் (ஊ)
வலாங் கா R.S.ேரா (வார் -3) , 16. யாச ரம் (த த்நகர்) (ஊ)
ெம ன் ேரா (வார் -4) , 17. யாச ரம் (த த்நகர்) (ஊ) த த்நகர்
தல்
க் ெத (வார் -4) , 18. யாச ரம் (த த்நகர்) (ஊ)
த த்நகர்2-வ
க் ெத (வார் -4) , 19. யாச ரம் (த த்நகர்) (ஊ)
ேபட்ைட ேரா (வார் -4) , 20. யாச ரம் (த த்நகர்) (ஊ) சர்ச் ேரா
(வார் -4) , 21. யாச ரம் (த த்நகர்) (ஊ)
எச் ட ன் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

21

21

1.பனப்பாக்கம் ஊராட் இைடயர் ெத (வார் -2) , 2.பனப்பாக்கம்
ஊராட் வடக் த் ெத (வார் -2) , 3.பனப்பாக்கம் ஊராட் ேகா ல்
ெத (வார் -2) , 4.பனப்பாக்கம் ஊராட் பள் ளித் ெத (வார் -2) ,
5.பனப்பாக்கம் ஊராட் இ ளர் காலனி (வார் -2) , 6.பனப்பாக்கம்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , ஊராட் அ ந்த யர் காலனி (வார் -3) , 7.பனப்பாக்கம் ஊராட்
பனப்பாக்கம் ,
த்தணி-631204. பைழய பனப்பாக்கம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.பனப்பாக்கம்
ஊராட் ேநர்ெத பால் வா ெத (வார் -1) , 9.பனப்பாக்கம் ஊராட்
பைழயகாலனி மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 10.பனப்பாக்கம்
ஊராட் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3) , 11.பனப்பாக்கம் ஊராட்
பைழய பனப்பாக்கம்
காலனி (வார் -3)

22

22

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி - ெதற்
பக்க அைற, கனக்கம் மா சத் ரம்
,
த்தணி-631204.

1.கனகம் மாசத்
2.கனகம் மாசத்
(வார் -1,2,3,)

)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதன்
ழக் கட் டம் வடக்
கம் ,
கனக்கம் மா சத் ரம் ,
த்தணி631204.

1.கனகம் மா சத் ரம் (ஊ) ரா ன் ெத (வார் -2&3) , 2.கனகம் மா
சத் ரம் (ஊ) ரங் கசா ெரட் ெத (வார் -3) , 3.கனகம் மா சத் ரம் (ஊ)
காமராஜ் ெத (வார் -3) , 4.கனகம் மா சத் ரம் (ஊ) நாகலம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.கனகம் மா சத் ரம் (ஊ) க ப்ைபய் ய ெத
(வார் -3) , 6.கனகம் மாசத் ரம் ஊராட் ெசன்ைன
த்தணி
ெந ஞ் சாைல (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

24

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக் பக்க அைற, கனக்கம் மா
சத் ரம் 631204.

1.கனகம் மா சத் ரம் (ஊ) ளக்கைரெத (வார் -3) ,
2.கனகம் மாசத் ரம் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத ேக ரம்
(வார் -4) , 3.கனகம் மாசத் ரம் ஊராட்
ேக ரம் காலனி(வார் 4) , 4.கனகம் மாசத் ரம் ஊராட்
ேக ரம் இ ளர்காலனி(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

24

ரம் ஊராட்
ரம் ஊராட்

பாைளயக்காரத்ெத (வார் -1) ,
த்தணி ெசன்ைன சாைல (பஜார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.
ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.
ர் (ஊ) அ ந்த
காலனி (வார் -2) , 3.
ர் ஊராட்
ர் பைழய காலனி (வார் -2) ,
4.
ர் ஊராட்
ர்
ய காலனி (வார் -2) , 5.
ர் (ஊ)
ர்
ெம ன் ேரா (வார் -2) , 6.
ர் (ஊ)
ர் இ ளர் காலனி (வார் -2)

1.

25

25

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற் கட் டம் ழக்
கப்
,
ர் - 631204.

26

26

ஊராட்
வடக்

27

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் பக்க
கட் டம் , ேமற்
கம் ,
காஞ் ப்பா -631204.

1.காஞ் பா வடவாண்ைட ெத
ேமலாண்ைட ெத (வார் -2)

28

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக் பக்க
கட் டம் , ெதற்
கம் ,
காஞ் ப்பா -631204.

1.காஞ் ப்பா (ஊ) ழாண்ைட ெத (வார் -1) , 2.காஞ் ப்பா (ஊ)
காலனி(வார் -2) , 3.காஞ் ப்பா (ஊ) இ ளர்காலனி(வார் -3)

29

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ழக் வாசல் வடக் அைற
பக்கம் , ேளஸ்பாைளயம்
(வடக் )-602023.

1.
1) ,
3.
4.

30

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் ெதற் பக்க
அைற, ேளஸ்பாைளயம்
(வடக் )-602023.

1. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட் அ சன் ரம் காலனி (வார் -2) ,
2. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட் நரியங் ேகாைன(வார் -3) ,
3. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட் ெகங் ல கண் ைக ராமம் (வார் -3) ,
4. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட் ெகங் ல கண் ைக அ ந்த யர்
காலணி(வார் -3) , 5. ேளஸ்பாைளயம் (ஊ) ேளஸ்பாைளயம்
அ ந்த யர் காலணி (வார் -3)

27

28

29

30

ஓன் ய
கப் ,

வக்கப்பள் ளி
ர் - 631204.

ர் (ஊ) மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (வார் -7)

(வார் -1) , 2.காஞ்

ப்பா

ஊராட்

ேளஸ்பாைளயம் ஊராட் ராமர் ேகா ல் ெத , ராஜா ெத (வார் 2. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்
ேளஸ்பாைளயம் இ ளர் காலனி ,
ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்
ேளஸ்பாைளயம் காலனி (வார் -2) ,
ேளஸ்பாைளயம் ஊராட் அ சன் ரம் ராமம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.அல் க்
ஊராட் அல் க்
- ராமர் ேகா ல் ெத பள் ளத்ெத (வார் -1) , 2.அல் க்
ஊராட் அல் க்
ங் காத்தாேகாைண (வார் -1) , 3.அல் க்
ஊராட் அல்
ராஜாபாைளயம் (வார் -1)

31

31

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி , அல் க்
(வடக் )602023.

32

32

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ெதற்
கப் அைற,
அல் க்
(வடக் )-602023.

1.அல் க்
ஊராட்
ெத (வார் -1)

அல்

33

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி , அல் க்
(வடக் )602023.

1.அல் க்
ஊராட்
(வார் -1) , 2.அல் க்
3.அல் க்
ஊராட்
ேகா ல் ெத

க்கண் ைக - ேமட் த்ெத , பள் ளத்ெத
ஊராட் ெசஞ்
ரம் ஒண்
(வார் -3) ,
அ ந்த யர் காலனி ேரா ெத , மாத்தம் மன்

34

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக் கட் டத்ைத
எ ர்ெகாண்ட , ேதா ர்
( ழக் )-631204.

1.ேதா ர் ஊராட் வடவாண்ைடத்ெத , ழக் (வார் -1) , 2.ேதா ர்
ஊராட் சந் ெத (வார் -1) , 3.ேதா ர் ஊராட்
ழாண்ைட ெத
(வார் -1) , 4.ேதா ர் ஊராட் கைட ெத
ழக் ப
(வார் -2) ,
5.ேதா ர் ஊராட் ெதன்னாண்ைட ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

35

அர உயர்நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கட் டம் வடக் அைற பக்கம் ,
ேதா ர்-631204.

1.ேதா ர் ஊராட் வடவாண்ைடத் ெத ேமற் ப்ப
(வார் -2) ,
2.ேதா ர் ஊராட் கைடத் ெத ேமற் ப்ப
(வார் -2) , 3.ேதா ர்
ஊராட் ேமலாண்ைடெத (வார் -2) , 4.ேதா ர் ஊராட் காலனி
(வார் -3) , 5.ேதா ர் ஊராட் இ ளர் காலனி (வார் -3) , 6.ேதா ர்
ஊராட் ேமட் ப்பாைளயம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

33

34

35

க்

காலனி- மாரியம் மன் ேகா

க்

-

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

36

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கம்
அைற, ெசன்றாயன்பாைளயம் 602023.

1.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட் இராமர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் 1) , 3.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட்
ளக்கைரத் ெத
(வார் -1) ,
4.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட் ேமட் ர் ராமம் (வார் -1) ,
5.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட்
வரத் னம் ெத
(வார் -2) ,
6.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட் ஒற் ைறவாைட ெத
(வார் -2) ,
7.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட் அண்ணா ெத
(வார் -2) ,
8.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட் க ஸ் ெத
(வார் -2) ,
9.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

37

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக் பக்க
ேமற்
கப் அைற,
ெசன்றான்பாைளயம் -602023.

1.ெசன்றாயன்பாைளயம் ஊராட்
2.ெசன்றாயன்பாைளயம் ஊராட்
3.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட்
ெத
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

38

38

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் பக்க
ேமற்
கப் அைற,
ெசன்றான்பாைளயம் -602023.

1.ெசன்றாயன் பாைளயம் ஊராட்
ரீன்ேவல் நத்தம் (வார் -4) ,
2.ெசன்றாயன்பாைளயம் ஊராட் பப் ெரட் கண் ைக (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

39

39

ஊராட் ஒன் ய
ப்ேபர்-602023.

1.
ப்ேபர் ஊராட்
ப்ேபர் ராமம் (வார் -1) , 2.
ப்ேபர்
ஊராட்
ப்ேபர் காலனி (வார் -1) , 3.
ப்ேபர் ஊராட்
பங் காரம் ேபட்ைட (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

40

40

1.
ப்ேபர் ஊராட் பரி ளம் (வார் -2) , 2.
ப்ேபர் ஊராட்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
அ ம் பாக்கம் ராமம் (வார் -2) , 3.
ப்ேபர் ஊராட் அ ம் பாக்கம்
அ ம் பாக்கம் - 602023.
காலனி (வார் -2)

41

41

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கப் அைற எண்-1, ண் 602023.

36

37

வக்கப்பள் ளி ,

னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ேமட் ெத (வார் -2) ,
ெகாள் ளா ரி அம் மன் ேகா ல்

1. ண்
ஊராட் ெசக்
பாைளயம் (ேதாப் ) (வார் -2) , 2.
ஊராட் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 3. ண்
ஊராட்
மரகதம் சந் ரேசகர் நகர் (வார் -3)

ண்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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ஊராட் ஒன்
ரங் கா ரம் .

43

43

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி - ேமற்
பக்கம் அைற எண்.3, ண் 602023.

1. ண்
ஊராட்
ேதாப் (வார் -2)

ண்

44

44

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி - ேமற்
பக்கம் அைற எண்.4, ண் 602023.

1. ண்
ஊராட்
ேகா ல் ெத , 3.

ண்
ண்

45

45

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கப் அைற எண்-5 , ண் 602023.

1. ண்
ராமம் இந் யன் வங் ெத , 2. ண்
ராமம் பைழய
இந் யன் வங் ெத
, 3. ண்
ராமம் பஜைன ேகா ல் ெத ,
4. ண்
ராமம் ேசாப் கம் ெபனி ெத , 5. ண்
ராமம் பள் ளத்
ெத , 6. ண்
ராமம் வன் ேகா ல் ெத , 7. ண்
ராமம் ஐ எச்
எச்
ப்

46

46

1.ெநய் ேவ ஊராட் ெநய் ேவ
ராமம் (வார் -1) , 2.ெநய் ேவ
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ஊராட் ெநய் ேவ காலனி (வார் -2) , 3.ெநய் ேவ ஊராட்
ெநய் ேவ -602023.
அன்ைனசத்யாநகர்(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

47

47

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 1.இைற ர் (வ. ) மற் ம் ேசாமேதவன்பட்
ேசாமேதவன்பட் -602023.
ேசாமேதவன்பட்
ராமம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

48

1.எைர ர் & ெமான்னேவ ஊராட் ெசட் ெத (வார் -1) , 2.எைற ர்
& ெமான்னேவ ஊராட் ேமட் ெத (வார் -1) , 3.எைற ர் &
ெமான்னேவ ஊராட் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.எைர ர் &
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ெமான்னேவ ஊராட் ம
ெத (வார் -2) , 5.எைற ர் &
ெமான்னேவ -602021.
ெமான்னேவ ஊராட் கண் ைக (வார் -2) , 6.எைற ர் &
ெமான்னேவ ஊராட்
யஞ் ேசரி காலனி (வார் -2) , 7.எைர ர் &
ெமான்னேவ ஊராட்
யஞ் ேசரி (வார் -2)

48

ய

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
வக்கப்பள் ளி , 1.

ண்
ஊராட் ரங் கா ரம் (வார் -3) , 2.
ஷ்ணா ரம் (வார் -3)

ண்

ராமம் (வார் -1) , 2.

ஊராட்
ண்

ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
ண்

ேரா (வார் -2) , 2. ண்
ராமம் சக்
ராமம் ராதா
ஷ்ணன் ெத

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

49

1.ெமான்னேவ ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் (வார் -2) ,
2.ெமான்னேவ ஊராட்
ட்ைடகைர (வார் -2) , 3.ெமான்னேவ
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , ஊராட் ெமான்னேவ ேபட்ைட(வார் -2) , 4.ெமான்னேவ ஊராட்
பைழயகாலனி to
ய காலனி (வார் -1) , 5.ெமான்னேவ ஊராட்
ெமான்னேவ -602021.
அ ந்த யர் காலனி (வார் -1) , 6.ெமான்னேவ ஊராட் ேமட் ெத
(வார் -1)

50

50

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
த்தம் பாக்கம் -602021.

1.
2.
3.
4.

த்தம் பாக்கம்
த்தம் பாக்கம்
த்தம் பாக்கம்
த்தம் பாக்கம்

51

51

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
த்தம் பாக்கம் -602021.

1.
2.

த்தம் பாக்கம் ஊராட்
த்தம் பாக்கம் ஊராட்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
இராமதண்டலம் -602021.

1.ராமதண்டலம் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , ெபரிய
ெத (வார் -1) , 2.ராமதண்டலம் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 3.ராமதண்டலம் ஊராட்
த் ெத (வார் -1) ,
4.ராமதண்டலம் ஊராட் பள் ளிக் ட ெத
(வார் -1) , 5.ராமதண்டலம்
ஊராட் அம் ேபத்கார் நகர் 1-வ ெத (வார் 1) , 6.ராமதண்டலம்
ஊராட் அம் ேபத்கார் நகர் 2-வ ெத
தல் 4-வ ெத வைர (வார் 1)

49

52

52

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
பள் ளிக் டத் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெப
ெப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மாள் ேகா
மாள் ேகா

ல் ெத
ல் ெத

காலனி (வார் -1) ,
காலனி(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
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ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி , மன்ேதாப் -602021.

1.ராமதண்டலம் ஊராட்
மன்ேதாப் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 2) , 2.ராமதண்டலம் ஊராட்
மன் ேதாப் ெபரிய ெத (வார் -3) ,
3.ராமதண்டலம் ஊராட்
மன் ேதாப் ேவட்ைடக்கார ெத (வார் -3) ,
4.ராமதண்டலம் ஊராட்
மன் ேதாப் அ ந்த யர் காலனி (வார் -3) ,
5.ராமதண்டலம் (ஊ) மன் ேதாப் காலணி ெத (வார் -3) ,
6.ராமதண்டலம் ஊராட்
மன் ேதாப் காலனி ேகா ல் ெத (வார் 3) , 7.ராமதண்டலம் ஊராட்
மன் ேதாப்
ண்
ேரா (வார் -3) ,
8.ராமதண்டலம் ஊராட்
மன் ேதாப் இ ளர் காலனி (வார் -3)

54

54

அங் கன்வா கட் டம் வடக்
பக்க அைற , ேமா ர்-602023.

1.ேமா ர் ஊராட் ேமா ர்
ேமா ர் காலனி (வார் -1)

55

55

ஊராட் ஒன் ய
லக கட் டம்
ேமா ர் ழக்
கம் , ேமா ர்602023.

1.ேமா ர் ஊராட் ேதாப் ர் (வார் -2) , 2.ேமா ர் ஊராட்
ச ரங் கப்ேபட்ைட (வார் -2) , 3.ேமா ர் ஊராட் கன்னிமாேபட்ைட
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கப்
ெதற் கட் டம் , இராமஞ் ேசரி631204.

1.ராமஞ் ேசரி ஊராட்
ழாண்ைட ெத (வார் -1) , 2.ராமஞ் ேசரி
ஊராட் ந த் ெத (வார் -1) , 3.ராமஞ் ேசரி ஊராட் வடவாண்ைட
ெத (வார் -1) , 4.ராமஞ் ேசரி ஊராட் ேமட் ெத (வார் -1) ,
5.ராமஞ் ேசரி ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
6.ராமஞ் ேசரி ஊராட் ேவைலக்கார ெத (வார் -1) , 7.ராமஞ் ேசரி
ஊராட் பஜார்
(வார் -1) , 8.ராமஞ் ேசரி ஊராட் ஈன்றேபட்ைட
(வார் -1) , 9.ராமஞ் ேசரி ஊராட்
ழக் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

57

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கப்
ேமற் கட் டம் , இராமஞ் ேசரி631204.

1.ராமஞ் ேசரி ஊராட் ஒத்தவாைடெத
ஊராட் ந த்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

57

ராமம் (வார் -1) , 2.ேமா

ர் ஊராட்

(வார் -2) , 2.ராமஞ் ேசரி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

58

59

60

61

58

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ராமஞ் ேசரி ஊராட் ேமட் க்காலனிஅஞ் கம் நகர்(வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் ய
ண் ேரா (வார் -2) , 3.ராமஞ் ேசரி ஊராட்
ந நிைலப்பள் ளி வடக் கட் டம் 2.ராமஞ் ேசரி ஊராட்
வள் ளியம் மாேபட்ைட ராமம் ராமர்ேகா ல் ெத & அ ந்த யர்
ெதற் அைற, இராமஞ் ேசரிகாலனி (வார் - 3)
631204.
1.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட் எல் லப்பநா
ேபட்ைட ராமம்
(வார் -1) , 2.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட் எல் லப்பநா
ேபட்ைட
அ ந்த
னர் காலணி (வார் -1) , 3.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட்
ய வக்கப்பள் ளி ,
எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1) ,
கண் ைக.
4.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட் எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஆற் ஓர
அ ந்த யர் காலனி , 5.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட்
ய
ர்
ராமம் (வார் -1)

59

ஊராட் ஒன்
எல் லப்பநா

60

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அைற,
ர்-631204.

61

1.காரணிநிசாம் பட் ஊராட் காரணிநிசாம் பட் ேகா ல் ெத
வார் -1) , 2.காரணிநிசாம் பட் ஊராட் ேரா ெத (வார் -1) ,
3.காரணிநிசாம் பட் ஊராட் வாணியர் ெத (வார் -1) ,
4.காரணிநிசாம் பட் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.காரணிநிசாம் பட் ஊராட் பாைளயக்காரத் ெத (வார் -1) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
6.காரணிநிஜாம் பட் ஊராட்
ழ் காலனி ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
காரணிசாம் பட் -631210.
7.காரணிநிஜாம் பட் ஊராட்
ழ் காலனி ேமலாண்ைட ெத வார் -2)
, 8.காரணிநிஜாம் பட் ஊராட்
ழ் காலனி ழாண்ைட ெத (வார் -2)
, 9.காரணிநிஜாம் பட் ஊராட் ேமட் காலனி ெம ன் ேரா (வார் 2) , 10.காரணிநிஜாம் பட் ஊராட் ேமட் காலனி ேமலாண்ைட ெத
(வார் -2)

1.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட் பைழய
ர் ராமம் (வார் -1) ,
2.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட்
ர் ராமம் அ ந்த
னர்
காலனி(வார் -1) , 3.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட்
ர் ராமம்
ஆ
ரா டர் காலனி(வார் -1) , 4.எல் லப்பநா
ேபட்ைட ஊராட்
காந்
ராமம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

62

62

ஊராட்
பள் ளி ,

ஒன் ய ந நிைலப்
ன்னவலம் -631210.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் ழாண்ைட ெத (வார் -1) ,
2. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் ெதன்னாண்ைட ெத (வார் -1) ,
3. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் ந த் ெத (வார் -1) ,
4. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் ைநனப்ப ெத
(வார் -1) ,
5. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் ேமலண்ைட ெத (வார் -1) ,
6. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் வடவாண்ைட ெத (வார் -1) ,
7. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் காலனி பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -1) , 8. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் காலனி பாட்ைட
ெத (வார் -2) , 9. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம் காலனி
க் த்ெத (வார் -2) , 10. ண்ணவலம் ஊராட்
ண்ணவலம்
காலனி அம் ேபத்கர் ெத (வார் -2) , 11. ண்ணவலம் ஊராட்
ப்பத் பாைளயம் ழாண்ைட ெத (வார் -2) , 12. ண்ணவலம்
ஊராட்
ப்பத் பாைளயம் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 13. ண்ணவலம்
ஊராட்
ப்பத் பாைளயம் வடவாண்ைட ெத (வார் -2) ,
14. ண்ணவலம் ஊராட்
ப்பத் பாைளயம் காலனி வடவாண்ைட
ெத (வார் -2) , 15. ண்ணவலம் ஊராட்
ப்பத் பாைளயம் காலனி
ந த் ெத (வார் -2) , 16. ண்ணவலம் ஊராட்
ப்பத் பாைளயம்
ெதன்னாண்ைட ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

63

63

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளிவடக் கட் டம்
ெதற்
க ேமற் பக்க அைற,
பட்டைரெப ம் ப ர்-631203.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.பட்டைரப்ெப
2.பட்டைரப்ெப
3.பட்டைரப்ெப
4.பட்டைரப்ெப
5.பட்டைரப்ெப
6.பட்டைரப்ெப
7.பட்டைரப்ெப
8.பட்டைரப்ெப
9.பட்டைரப்ெப
10.பட்டைரப்ெப
11.பட்டைரப்ெப
12.பட்டைரப்ெப

ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்

ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்
ர் ஊராட்

பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
வன்னியர் ெத (வார் -1) ,
ேமட் த் ெத (வார் -1) ,
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
னவர் ெத (வார் -1) ,
ஏ ஓ ெத (வார் -1) ,
நா
ெத (வார் -1) ,
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
வன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
இ ளர் காலணி (வார் -1) ,
ேரா ஓரம் (வார் -1) ,
ளக்கைர (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட்
வன்ேகா ல்
க் ெத (வார் -2)
, 2.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் பால் பண்ைணத்ெத (வார் -2,3) ,
3.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் பால் பண்ைண அ
ல் (வார் -2) ,
4.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் பால் பண்ைண
தல் எ ர்த்ெத
(வார் -2,3) , 5.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் பால் பண்ைண
இரண்டாவ எ ர்த்ெத (வார் -2) , 6.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட்
ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2,3) , 7.பட்டைரப்ெப ம்
ர்
ஊராட் பால் ெசாைசட் எ ரில் (வார் -2) , 8.பட்டைரப்ெப ம்
ர்
ஊராட் மாதாேகா ல் ெத (வார் -2,3) , 9.பட்டைரப்ெப ம்
ர்
ஊராட் மாதாேகா ல்
க் த்ெத (வார் -2) ,
10.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் மாதாேகா ல் எ ர்த்ெத (வார் 2,3) , 11.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் கைலஞர் ெத (வார் -2,3) ,
12.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 2,3) , 13.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட்
ஸ் வர் ெத (வார் -2,3) ,
14.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
15.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
16.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட் கலர்மா நகர் (வார் -2) ,
17.பட்டைரப்ெப ம்
ர் ஊராட்
வர் கார்னர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

64

64

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளிவடக் கட் டம்
ெதற்
க ழக்
பக்க அைற,
பட்டைரெப ம் ப ர்-631203.

65

65

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
மஞ் சாங் ப்பம் -631203.

1.பட்டைரப்ெப

ம்

ர் ஊராட்

வரதா ரம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

66

66

ஊராட் ஒன் ய
நாராயண ரம் .

1.பட்டைரப்ெப

ம்

ர் ஊராட்

நாராயண ரம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வக்கப்பள் ளி,

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

67

67

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
மஞ் சாங் ப்பம் -631203.

1.பட்டைரப்ெப

68

68

.இ.எல் . க ஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கப் அைற, பாண் ர்-631203.

1.பாண் ர் ஊராட்
த யார் ெத (வார் -1) , 2.பாண் ர் ஊராட்
நா
ெத (வார் -1) , 3.பாண் ர் ஊராட் கனகவல்
ரம் காலணி
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

69

69

.இ.எல் . க ஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கப் அைற, பாண் ர்-631203.

1.பாண் ர் ஊராட் பாண் ர் காலனி (வார் -3) , 2.பாண் ர் ஊராட்
கண்ணங் காரணி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

70

70

1.ைகவண் ர் ஊராட் ைகவண் ர் காலனி (வார் -1) , 2.ைகவண் ர்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ஊராட் ைகவண் ர் (வார் -2) , 3.ைகவண் ர் ஊராட்
ப்பம் மாள்
ப்பம் மாசத் ரம் -631203.
சத் ரம் (வார் -2)

71

71

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ைகவண் ர்-631203.

1.ைகவண் ர் ஊராட் ேமலகரம் (வார் -3) , 2.ைகவண் ர் ஊராட்
ெதா தவாக்கம் (வார் -3) , 3.ைகவண் ர் ஊராட் அம் ேபத்கார் நகர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

72

ஊராட்
ேமற்
அைற,
631203.

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் வடக் பக்க
வா
ர் கண் ைக-

1.
வா
ர் ஊராட்
வா
ர் (வார் -1) , 2.
வா
ர் ஊராட்
பைழய காலனி (வார் -1) , 3.
வா
ர் ஊராட்
வா
ர் காலனி
(வார் -1) , 4.
வா
ர் ஊராட் தங் கா
ர் காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

73

ஊராட்
ேமற்
அைற,
631203.

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் ெதற் பக்க
வா
ர் கண் ைக-

1.
வா
ர் ஊராட்
வா
ர்
ய காலனி (வார் -2) ,
2.
வா
ர் ஊராட் ெகா ந்த
ர்
ய காலனி (வார் -2) ,
3.
வா
ர் ஊராட்
வா
ர் கண் ைக (வார் -2) , 4.
வா
ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

74

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற் பக்க கட் டம் வடக்
பக்கம் ,
ய
ப்பாச் ர்631203.

72

73

74

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ம்

ர் ஊராட்

1.
ப்பாச் ர் ஊராட் பஜார்
வாணியர் ெத (வார் -2)

மஞ் சா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம் ( வார் -1)

(வார் -2) , 2.

ப்பாச்

ர் ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

75

76

77

78

79

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

75

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற் பக்க கட் டம் ெதற்
பக்கம் ,
ய
ப்பாச் ர்631203.

1.
ப்பாச் ர் ஊராட் பள் ளியைர ப்பம் நகர் , 2.
ப்பாச் ர்
ஊராட் ேமட் ெத (வார் -3) , 3.
ப்பாச் ர் ஊராட் தாட்ேகா
காலனி (வார் -4) , 4.
ப்பாச் ர் ஊராட் ேகாட்ைட அரிஜன காலனி
, 5.
ப்பாச் ர் (ஊ) அரிஜன காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

76

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற் பக்க
அைற, ெகாசவன்பாைளயம் 631203.

1.
ப்பாச் ர் ஊராட் ேவளாளர் ெத (வார் -3) , 2.
ஊராட் ெகாசவன் பாைளயம் காலனி (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

77

Panchayat Union Elementary School
North building south facing room ,
ெகாசவன்பாைளயம் -631203.

1.
ப்பாச் ர் ஊராட் மாந்ேதாப் ெத (வார் -5) , 2.
ப்பாச் ர்
ஊராட் சந் ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -5) , 3.
ப்பாச் ர்
ஊராட் ேமட் த் ெத
(வார் -3) , 4.
ப்பாச் ர் ஊராட்
ேமட் ெத , 5.
ப்பாச் ர் ஊராட் மாந்ேதாப் ெத ,
6.
ப்பாச் ர் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

78

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற, பைழய
ப்பாச் ர்631203.

1.
ப்பாச் ர் ஊராட் கடம் பத் ர் ேரா (வார் -1) , 2.
ப்பாச் ர்
ஊராட்
ஷன் ெத ((வார் -1) , 3.
ப்பாச் ர் ஊராட் பள் ளிக் ட
ெத ((வார் -1) , 4.
ப்பாச் ர் ஊராட் ெரட் த் ெத
((வார் -1) ,
5.
ப்பாச் ர் ஊராட் வா ஸ்வர வா ெகால் ைல ((வார் -1) ,
6.
ப்பாச் ர் ஊராட் யாதவா
((வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

79

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
ேமற் பக்க அைற, பைழய
ப்பாச் ர்-631203.

1.
ப்பா ர் (ஊ) பைழய
ப்பா ர் ((வார் -1) , 2.
ப்பா ர் (ஊ)
ஓத்ைதவாைட ((வார் -1) , 3.
ப்பாச் ர் ஊராட் ெபரிய காலனி
((வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பாச்

ர்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

80

81

82

83

80

81

ஊராட்
ழக்
அைற,
631203.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 1.
ப்பாச் ர் ஊராட் வாணியர்
(வார் -2) , 2.
ப்பாச் ர்
கம் ழக் பக்க
ஊராட் ேகாட்ைடகாலனி (வார் -3) , 3.
ப்பாச் ர் ஊராட் தாட்ேகா
ய
ப்பாச் ர்காலனி (வார் -4)

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெந
அகரம் -631203.

1.ெந
அகரம் ராமம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ெந
அகரம் ராமம் ெந
யகரம் ெம ன் ேரா (வார் -1) , 3.ெந
அகரம் ராமம் ெரட் யார் ெத (வார் -1) , 4.ெந
அகரம் ராமம்
பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) , 5. ழ்
ளாகம் ராமம் ெந
அகரம்
ெம ன் ெத (வார் -3) , 6. ழ்
ளாகம் ராமம் க ம் பா
அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 7. ழ்
ளாகம் ராமம்
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 8. ழ்
ளாகம் ராமம் 1-வ
ெத (வார் -3) , 9. ழ்
ளாகம் ராமம் இ ளர் ெத (வார் -3) ,
10.ேமல்
ளாகம் ராமம் காலனி ெத (வார் -2)

1.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) ஏரிக்கைர ெத த(ர் -4) ,
2.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 4) , 3.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 4.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) ேமட் த் ெத (வார் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
4) , 5.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) அய் யர் ெத (வார் -4) ,
ர்-631203.
6.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) வன் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
7.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) பள் ளி ட ெத (வார் -4) ,
8.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) களிய
ர் ெத (வார் -4) ,
9.ெந
யகரம் ஊராட்
(களிய
ர்) ழ் ெத (வார் -4)

82

ஊராட்
களிய

83

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் ெதற் பக்க
ேமற் அைற, பைழய
ர் 631210.

1.பைழய
ர் (ஊ) யாதவா ெத (வார் -1) , 2.பைழய
ர் (ஊ) சன்ன
ெத (வார் -1) , 3.பைழய
ர் (ஊ)
த் ைரயர்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

84

84

ஊராட்
ெதற்
பைழய

85

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ன்னம் மாேபட்ைட631210.

1.
2.
3.
4.

86

86

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக் பக்க
அைற, ெதா தா ர்-631210.

1.ெதா தா ர் (ஊ) பள் ளத்ெத (வார் -1&2) , 2.ெதா தா ர் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -1&2) , 3.ெதா தா ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -1&2) , 4.ெதா தா ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -1&2) ,
5.ெதா தா ர் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -1&2)

87

87

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
ெதா தா ர்-631210.

1.ெதா

88

88

ஊராட் ஒன் ய
ம தவல்
ரம் .

89

89

ஊராட்
பள் ளி அைற,

ஒன் ய ந நிைலப்
1.
ழக்
கம் வடக் பக்க
2.
ன்னமாேபட்ைட-631210.

ன்னம் மாேபட்ைட (ஊ) அரிசந் ரா ரம் சாைல (வார் -2) ,
ன்னம் மாேபட்ைட (ஊ) ஞ் ேசாைல நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

90

90

ஊராட்
பள் ளி அைற,

ஒன் ய ந நிைலப்
1.
ழக்
கம் ெதற் பக்க
2.
ன்னமாேபட்ைட-631210.

ன்னம் மாேபட்ைட (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத ேமற்
ன்னம் மாேபட்ைட (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

85

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் அைற,
ர் -631210.

கப் ,

வக்கப்பள் ளி,

1.பைழய
ர் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) , 2.பைழய
மண ர் சாைல (வார் -2) , 3.பைழய
ர் (ஊ) பைழய
(வார் -3)

ர் (ஊ)
ர் காலனி

ன்னம் மாேபட்ைட
நாயகர் ேகா ல் ெத ( ழக் )(வார் -1) ,
ன்னம் மாேபட்ைட(ஊ) ெதா தா ர் சாைல (வார் -1) ,
ன்னமாேபட்ைட (ஊ) ெபரியகளகாட் ர் சாைல (வார் -1) ,
ன்னம் மாேபட்ைட (ஊ) அரிச்சந் ரா ரம் சாைல (வார் -1)

தா

ர் (ஊ) கைலஞர்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -2)

1.ெதா தா ர் (ஊ) இ ளர்ெத (வார் -2) , 2.ெதா தா ர் (ஊ)
ம தவாயல் ராமம் (வார் -3) , 3.ெதா தா ர் (ஊ) ம தவல்
காலனி (வார் -3)

ரம்

(வார் -2) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

91

91

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ழக் கட் டம் ேமற்
கப் , அரிசந் ரா ரம் -631210.

1. ன்னம் மாேபட்ைட(ஊ) அரிச்சந் ரா ரம் பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -1) , 2.அரிச்சந் ரா ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

92

92

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ேமற்
கப் வடக்
கட் டம் ெதற்
கப் ,
அரிசந் ரா ரம் -631210.

1.அரிச்சந் ரா ரம்
2.அரிச்சந் ரா ரம்
3.அரிச்சந் ரா ரம்
அரக்ேகாணம் ேரா
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

93

93

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் ேமற் பக்க
அைற , ஜா ர்மங் கலம் -631210.

1.நார்த்தவாடா மாதாேகா ல் ெத
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2)

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப்
ழக் பக்க
அைற, ஜா ர்மங் கலம் -631210.

1.ஜா ர்மங் கலம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ஜா ர்மங் கலம் (p) யாதவர்ெத (வார் -1) , 3.ஜா ர்மங் களம் (ஊ)
வடவாண்ைடெத (வார் -1) , 4.ஜா ர்மங் களம் (ஊ) ேமற் ெத (வார் 1) , 5.ஜா ர்மங் களம் (ஊ) அல் லாசா ெத (வார் -1) ,
6.ஜா ர்மங் களம் (ஊ) இ ளர்காலனி(வார் -1) , 7.ஜா ர்மங் களம் (ஊ)
அ ந்த யர்காலனி(வார் -1) , 8.இராஜபத்மா ரம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 9.இராஜபத்மா ரம்
இரண்டாவ ெத (வார் -2) , 10.இராஜபத்மா ரம் ஒத்தவாைடெத
(வார் -2) , 11.இராஜபத்மா ரம் இ ளர்காலனி(வார் -2) ,
12.இராஜபத்மா ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2)

94

94

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

(ஊ)
ர் கம ெத (வார் -2) ,
(ஊ) லாலா சா ப் ெத (வார் -2) ,
(ஊ) ம
ெத (வார் -3) , 4.அரிச்சந்
(வார் -3) , 5.அரிச்சந் ரா ரம் (ஊ)

ரா ரம் (ஊ)
ர் நகர்

(வார் -1) , 2.நார்த்தவாடா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

95

96

97

98

99

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

95

ஊராட்
1. ப்பம் கண் ைக (ஊ) க மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1&2) ,
ஓன் யபள் ளி வக்கப்பள் ளி2. ப்பம் கண் ைக (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1&2) , 3. ப்பம்
வடக்
கம் ழக் பக்க அைற,
கண் ைக (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1&2)
ப்பம் கண் ைக-631210.

96

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளிவடக்
கம் ேமற் பக்க அைற,
ப்பம் கண் ைக-631210.

1. ப்பம் கண் ைக (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1&2) ,
2. ப்பம் கண் ைக (ஊ) ேமட் ெத (வார் -2) , 3. ப்பம் கண் ைக
(ஊ) ப்பம் கண் ைக காலனி (வார் -3) , 4. ப்பம் கண் ைக (ஊ)
ராஜரத் னா ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

97

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற் பக்க அைற, மண ர்631210.

1.மண ர் (ஊ) ேவளார் ெத (வார் -1) , 2.மண ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.மண ர் (ஊ) பைழய அஞ் சலக ெத
(வார் -1) , 4.மண ர் (ஊ) ஆச்சாரி ெத (வார் -1) , 5.மண ர் (ஊ)
சக்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

98

ஊராட்
ெதற்
631210.

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
க அைற, மண ர்-

1.மண ர் (ஊ) கா ல கண் ைக ெபரிய ெத (வார் -1) , 2.மண ர்
(ஊ) கா ல கண் ைக ெபரியெத ேமற் (வார் -3) , 3.மண ர் (ஊ)
ெதா தா ர் சாைல (வார் -3) , 4.மண ர் (ஊ) சங்
ர்த் நகர்
(வார் -3) , 5.மண ர் (ஊ) C V.M. அண்ணாமைல ரம் (வார் -3) ,
6.மண ர் (ஊ) கார்த் ேகயன் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

99

ஊராட்
வடக்
621210.

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கம் அைற, மண ர்-

1.மண ர் (ஊ) Dr.அம் ேபத்கார்ெத (வார் -2) , 2.மண ர் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -2) , 3.மண ர் (ஊ) கைலஞர் ரம்
தல் ெத
(வார் -2) , 4.மண ர் (ஊ) கைலஞர் ரம் இரண்டாவ ெத (வார் -2) ,
5.மண ர் கைலஞர் ரம்
ன்றாவ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

100

101

100

101

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
க
அைற, ன்னமண்ட -631210.

1. ன்னமண்ட (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2. ன்னமண்ட (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத -2 (வார் -1) ,
3. ன்னமண்ட (ஊ) ஆ ர் அம் மன் ெத (வார் -1) , 4. ன்னமண்ட
(ஊ) ேபரம் பாக்கம் சாைல (வார் -2) , 5. ன்னமண்ட (ஊ) M.G.R.நகர்
(வார் -2) , 6. ன்னமண்ட (ஊ) M.G.Rநகர்2வ ெத (வார் -2) ,
7. ன்னமண்ட (ஊ) M.G.Rநகர்3வ ெத (வார் -2) , 8. ன்னமண்ட
(ஊ) M.G.Rநகர்4வ ெத (வார் -2) , 9. ன்னமண்ட (ஊ)
மாரியம் மன்ெத (வார் -2) , 10. ன்னமண்ட (ஊ)
மாரியம் மன்1வ ெத (வார் -2) , 11. ன்னமண்ட (ஊ)
மாரியம் மன்2வ ெத (வார் -2) , 12. ன்னமண்ட (ஊ)
மாரியம் மன்3வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ெதற்
க அைற,
காேவரிராஜ ரம் - 631210.

1.காேவாரிரஜ ரம் (ஊ) (ஆ ஆந் ரவாடா காலணி) வடக் ெத
(வார் -3) , 2.காேவாரிரஜ ரம் (ஊ) (ஆ ஆந் ரவாடா காலணி)
ந த்ெத (வார் -3) , 3.காேவரிராஜ ரம் (ஊ) (ஆ ஆந் ரவாடா
காலணி) மாத்தம் மா ேகா ல் ெத (வார் , 4.காேவாரிராஜ ரம் (ஊ)
(ஆ ஆந் ரவாடா காலணி) ேரா த் ெத (வார் -3) ,
5.காேவாரிராஜ ரம் (ஊ) (ஆ ஆந் ரவாடா காலணி) சந் 1வ ெத
(வார் -3) , 6.காேவாரிராஜ ரம் (ஊ) (ஆ ஆந் ரவாடா காலணி) சந்
2வ ெத (வார் -3) , 7.காேவாரிராஜ ரம் (ஊ) (ஆ ஆந் ராவாடா
காலணி) சந் 3வ ெத (வார் -3) , 8.காேவாரிராஜ ரம் (ஊ)
(பங் கா கான்பள் ளி)ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

102

103

104

102

103

104

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி - ெதற்
க அைற,
அத் பட் -631210.

1.அத் ப்பட் (ஊ) ேமலண்ட
(வார் -1) , 2.அத் ப்பட் (ஊ) ந த்
ெத (வார் -1) , 3.அத் ப்பட் (ஊ) ழண்ட
(வார் -1) ,
4.அத் ப்பட் (ஊ) வடக்
(வார் -1) , 5.அத் ப்பட் (ஊ) ெதற்
(வார் -2) , 6.அத் ப்பட் (ஊ) இ ளர் காலணி (வார் -2) ,
7.அத் ப்பட் (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -2) , 8.அத் ப்பட் (ஊ)
அத் ப்பட் காலணி (வார் -2) , 9.அத் ப்பட் (ஊ)
ர்ம லாச ரம்
காலணி (வார் -1) , 10.அத் ப்பட் (ஊ)
ர்ம லா ரம் அ ந்த யர்
காலணி (வார் -1) , 11.அத் ப்பட் (ஊ)
நாயகர் ெத (வார் -1&2) ,
12.அத் ப்பட் (ஊ) இராசாபாைளயம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

T.E.L.C வக்கப்பள் ளி வடக்
கம் , ஓரத் ர்-631210.

1.ஒரத் ர் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ஒரத் ர்
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ஒரத் ர் (ஊ) ேமட் காலணி
(-1 வார் -2) , 4.ஒரத் ர் (ஊ) ேமட் காலணி ெத -2 (வார் -2) ,
5.ஒரத் ர் (ஊ) ேமட் காலணி ெத -3 (வார் -2) , 6.ஒரத் ர் (ஊ) ேமட்
காலணி ெத -4 (வார் -2) , 7.ஒரத் ர் (ஊ) இந் ரா நகர்-1 (வார் -2) ,
8.ஒரத் ர் (ஊ) இந் ரா நகர்-2 (வார் -2) , 9.ஒரத் ர் (ஊ) இந் ரா நகர்-3
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய ந நிலைலப்
பள் ளி - வடக்
கப் ,
பாகசாைல-631210.

1.பாகசாைல (ஊ) பைஜன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.பாகசாைல (ஊ)
ெபான்னாங் ளம் (வார் -1) , 3.பாகசாைல (ஊ) L.V. ரம் (வார் -2) ,
4.பாகசாைல (ஊ) நா
ேபட்ைட (வார் -1) , 5.பாகசாைல (ஊ)
மணியகார ெத (வார் -1) , 6.பாகசாைல (ஊ) ேரா ெத (பாகசாால)
(வார் -1) , 7.பாகசாைல (ஊ) யாதவ ெத (வார் -1) , 8.பாகசாைல (ஊ)
பாகசாைல காலனி (வார் -1 & 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ெபரிய
களக்காட் ர் (ஊ) பாடசாைல ெத (வார் -3) , 3.ெபரிய களக்காட் ர்
(ஊ) பள் ளக்காலனி (வார் -3) , 4.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ)
ேமட் க்காலனி (வார் -2) , 5.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ) இ ளர் ெத
(வார் -2)

105

ஆ
ரா டர்
நலஉயர்நிைலபள் ளி -ெதற்
கப் வடக் பக்க அைற,
ெபரியகளக்காட் ர்-631210.

106

106

1.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல்
தல் ெத (வார் -1) ,
2.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் 2-வ ெத (வார் -1) ,
3.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் 3-வ ெத (வார் -1) ,
4.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ) ேமட் த்ெத
தல் ெத (வார் -1) , 5.ெபரிய
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
களக்காட் ர் (ஊ) ேமட் த்ெத 2-வ ெத (வார் -1) , 6.ெபரிய
ன்னகளக்காட் ர் .
களக்காட் ர் (ஊ) ைரஸ்
ல் ெத (வார் -1) , 7.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ)
பள் ளக்காலனி 1-வ ெத (வார் -1) , 8.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ)
பள் ளக்காலனி 2-வ ெத (வார் -1) , 9.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ)
வள் வன் ெத (வார் -1)

107

107

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேஜ எஸ் ராமா ரம் .

108

1.களாம் பாக்கம் (ஊ) பள் ளத் ெத (வார் -1) , 2.களாம் பாக்கம் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -1) , 3.களாம் பாக்கம் (ஊ) ற் ெத (வார் -1&2) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 4.களாம் பாக்கம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -1) , 5.களாம் பாக்கம் (ஊ)
வடக்
கம் ெதற் கட் டம் ,
மண ர் ேரா ெத (வார் -1&2) , 6.களாம் பாக்கம் (ஊ) மணம ழ்
களாம் பாக்கம் ,
த்தணி-631402.
மன்றத்ெத (வார் -1) , 7.களாம் பாக்கம் (ஊ) E.B.ேரா (வார் -2) ,
8.களாம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் உைடயார்ெத (வார் -2)

105

108

1.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2.ெபரிய
களக்காட் ர் (ஊ)
க் ெத (வார் -4) , 3.ெபரிய களக்காட் ர் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

109

109

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 1.களாம் பாக்கம் (ஊ)
ட் ற வங் ெத (வார் -2) , 2.களாம் பாக்கம்
ழக் கட் டம் ேமற்
க
(ஊ) பைழய காலனி (வார் -2&3) , 3.களாம் பாக்கம் (ஊ)
ய காலனி
அைற , களாம் பாக்கம் ,
த்தணி(வார் -3)
631402.
1. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) தா ரம் காலணி (வார் -3) ,
2. த் ெகாண்டா ரம் (ஊ) எட் யந்தாங் கல் ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 3. த் ெகாண்டா ரம் (ஊ) எட் யன் தாங் கல் ந த்ெத
ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வார் -4) , 4. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) கைட ெத (வார் -4) ,
கப் , தா ரம் -631204.
5. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) ேகா வள் ளி-ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -5) , 6. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) தா ரம் ராமம் ஆற் ஓரம்
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

110

110

ஊராட்
ழக்

111

111

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி ,
இராமா ரம் -631204.

1.இராமா ரம் (ஊ) இராமா ரம் ராமம் (வார் -1) , 2.இராமா ரம் (ஊ)
ராம ரம் காலனி(வார் -1) , 3.இராமா ரம் (ஊ)
இராம ங் கா ரம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

112

112

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி , இராமா ரம் -631204.

1.இராம ரம் (ஊ) ரங் கா ரம் (வார் -3) , 2.இராம ரம் (ஊ)
ரங் கா ரம் காலனி(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

1.காேவாரிரஜ ரம் (ஊ) வடக் ெத (வார் -1) , 2.காேவரிராஜ ரம் (ஊ)
ந த் ெத வார் -1) , 3.காேவரிராஜ ரம் (ஊ) ெதற் ெத (வார் -1) ,
4.காேவரிராஜ ரம் (ஊ) ேமற் ெத (வார் -1) , 5.காேவரிராஜ ரம் (ஊ)
ழக் ெத (வார் -1) , 6.காேவரிராஜ ரம் (ஊ) ேபட்ைட ெத (வார் 1) , 7.காேவரிராஜ ரம் (ஊ), இ ளர் காலனி (வார் -1) ,
8.காேவரிராஜ ரம் காலனி மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) ,
9.காேவரிராஜ ரம் காலனி பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் , காேவரிராஜ ரம் - 10.காேவரிராஜ ரம் காலனி ஒத்தவாைட ெத (வார் -2) ,
11.காேவரிராஜ ரம் காலனி
ஷ்ணர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
12.காேவரிராஜ ரம் காலனி ேரா த் ெத (வார் -2) ,
13.இராசாபாைளயம் காேவரிராஜ ரம் கம் மாளத் ெத (வார் -3) ,
14.இராசாபாைளயம் காேவரிராஜ ரம் 1வ சந் ெத -1 (வார் -3) ,
15.இராசாபாைளயம் 2வ சந் ெத -2 (வார் -3) ,
16.இராசாபாைளயம் காேவரிராஜ ரம் பஜைனக் ேகா ல் ெத (வார் 3) , 17.இராசாபாைளயம் காேவரிராஜ ரம் அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -3)

113

113

ஊராட்
ழக்
631210.

114

114

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வட ேமற் அைற,
வாலங் கா -631210.

1.
வாலங் கா (ஊ) சன்ன ெத
ெதற் மாட
(வார் -2&3) , 3.
(வார் -2)

115

115

ஊராட்
ேமற்
அைற,

ஒன் ய வக்கப்பள் ளிகப் ெதற் பக்க
வாலங் கா -631210.

1.
வாலங் கா (ஊ) பாஞ் சா நகர் (வார் -2) , 2.
வாலங் கா (ஊ)
அண்ணா நகர் (வார் -2) , 3.
வாலங் கா (ஊ) பராசக் நகர் (வார் 3) , 4.
வாலங் கா (ஊ) அரக்ேகாணம் சாைல (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

116

116

ஊராட்
ழக்
அைற,

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் வடக் பக்க
வாலங் கா -631210.

1.
வாலங் கா (ஊ) ெபரிய ெத
பவானி நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -2) , 2.
வாலங் கா (ஊ)
வாலங் கா (ஊ) இ ளர் காலனி

(வார் -1) , 2.

வாலங் கா

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

117

117

118

119

118

119

ஊராட்
ழக்
அைற,

ஊராட்
வடக்
அைற,

(ஊ) கர் ல் வாட்டர்ஸ் (வார் -3) ,
(ஊ) அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாகத்

ஒன் ய வக்கப்பள் ளிகப் ேமற் பக்க
வாலங் கா -631210.

1.
2.

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் ெதற் பக்க
வாலங் கா - 631210.

1.
2.
(ஊ)
1-வ
ெத
7.
8.
9.

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளிழக்
கப் ேமற் பக்க
அைற, ேவ
ேகாபால ரம் 631210.

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வாலங் கா
வாலங் கா

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

வாலங் கா (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
வாலங் கா (ஊ)
வள்
ர் சாைல (வார் -4 ) , 3.
வாலங் கா
சக்கரமல்
ர் ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -5) , 4.
வாலங் கா (ஊ)
க் ெத (வார் -5) , 5.
வாலங் கா (ஊ) 2-வ
க்
(வார் -5) , 6.
வாலங் கா (ஊ) ழக் ெத (வார் -5) ,
வாலங் கா (ஊ) ன்னம் மாேபட்ைடசாைல (வார் -5) ,
வாலங் கா (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
வாலங் கா (ஊ) அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -5)

1.ேவ
ேகாபால
2.ேவ
ேகாபால
3.ேவ
ேகாபால
4.ேவ
ேகாபால
5.ேவ
ேகாபால
6.ேவ
ேகாபால
(வார் -3) , 7.ேவ
8.ேவ
ேகாபால

ரம் (ஊ) பராச ரம் ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ரம் (ஊ) பராச ரம் இ ளர்காலனி (வார் -1) ,
ரம் (ஊ) ராம ங் க ரம் சன்ன ெத (வார் -2) ,
ரம் (ஊ) ராம ங் க ரம் ழ்
(வார் -2) ,
ரம் (ஊ) ராம ங் க ரம் அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
ரம் (ஊ) ேவ
ேகாபால ரம் பஜைனேகா ல் ெத
ேகாபால ரம் (ஊ) பேரச ரம் ேரா (வார் -3) ,
ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

120

121

120

121

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர உயர்நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கட் டம் வடக் அைற பக்கம் ,
ைட ர்-631 209.

1. ைட ர் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1) , 2. ைட ர் (ஊ) ஒத்தவாைட
ெத (வார் -3) , 3. ைட ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4. ைட ர் (ஊ) ஆச்சாரி ெத (வார் -1) , 5. ைட ர் (ஊ) ந த்ெத
(வார் -1) , 6. ைட ர் (ஊ) ப்
த யார்ெத (வார் -1&2) ,
7. ைட ர் (ஊ) சாரி ெத (வார் -2) , 8. ைட ர் (ஊ) அய் யர் ெத
(வார் -2) , 9. ைட ர் (ஊ) யவர் ெத (வார் -2) , 10. ைட ர் (ஊ)
மணல் ேமட் ெத (வார் -2) , 11. ைட ர் (ஊ) ேமட் த்ெத காலனி
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர்நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கட் டம் வடக் அைற பக்கம் ,
ைட ர்-631 209.

1. ைட ர் (ஊ) ெம ன்ேரா காலனி (வார் -2) , 2. ைட ர் (ஊ)
ெம ன்ேரா காலனி (வார் -3) , 3. ைட ர் (ஊ)
மந்ைதெவளியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4. ைட ர் (ஊ)
ஒத்தவாைட ெத (வார் -3) , 5. ைட ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -3) , 6. ைட ர் (ஊ) ெம ன்ேரா காலனி (வார் -3) ,
7. ைட ர் (ஊ) ளக்கைர ெத (வார் -3) , 8. ைட ர் (ஊ) ஏரிக்கைர
ெத (வார் -3) , 9. ைட ர் (ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர் 1-வ ெத
(வார் -3) , 10. ைட ர் (ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர் 2-வ ெத (வார் 3) , 11. ைட ர் (ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர் 3-வ ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

122

122

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளிேமற் பக்க அைற,
மடத் க் ப்பம் -631203.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) இராமன்ேகா ல் ராமம்
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் , 2.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல்
(ஊ) இராமன்ேகா ல் ராமம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) இராமன்ேகா ல் காலனி
ஒத்தவாைட (வார் -1) , 4.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) யா
ஏ மைல ெத (வார் -1) , 5.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ)
சர்ச்ெத (வார் -1) , 6.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ)
இராமன்ேகா ல் காலனி மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
7.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) இராமன்ேகா ல் காலனி
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல்
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 9.மடத் க் ப்பம் ,
ராமன்ேகா ல் (ஊ) ேர
கம் பாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
10.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) ,
11.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) ஊராட் மன்றெத (வார் -1) ,
12.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) மடத் க் ப்பம் ராமம்
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார , 13.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல்
(ஊ) மடத் க் ப்பம் ராமம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார ,
14.மடத் க் ப்பம் , ராமன்ேகா ல் (ஊ) மடத் க் ப்பம் ராமம்
ஏகாத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

123

124

125

123

124

125

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி - ெதற் கட் டம் வடக்
அைற பக்கம் , ெசஞ் -631203.

1.ெசஞ் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 2.ெசஞ் (ஊ) ழாண்ைடெத
(வார் -1) , 3.ெசஞ் (ஊ) ேமலாண்ைடெத (வார் -1) , 4.ெசஞ் (ஊ)
ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ெசஞ் (ஊ) ராமணர்ெத
(வார் -1) , 6.ெசஞ் (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -1) , 7.ெசஞ் (ஊ)
ஏகாத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.ெசஞ் (ஊ) ைரஸ்
ல் ெத
(வார் -1) , 9.ெசஞ் (ஊ) ெகால் ைலேம (வார் -1) , 10.ெசஞ் (ஊ)
C.S.I.பள் ளி ட ெத (வார் -2) , 11.ெசஞ் (ஊ) நாடார்ெத (வார் -2) ,
12.ெசஞ் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி -வடக் கட் டம் ெதற்
பக்கம் , ெசஞ் - 631203.

1.ெசஞ் (ஊ) ெபான்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.ெசஞ் (ஊ)
ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன்ேரா (வார் -3) , 3.ெசஞ் (ஊ) ஓ ர் அம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.ெசஞ் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 5.ெசஞ் (ஊ) C.S.I.ேகா ல் ெத (வார் -3) , 6.ெசஞ் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 7.ெசஞ் (ஊ) C.S.I.பள் ளிக் ட
ெத (வார் -3) , 8.ெசஞ் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3) , 9.ெசஞ்
(ஊ)
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 10.ெசஞ் (ஊ)
அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
கஅைற, ெதன்காரைன
ற் றம் பாக்கம் -631402.

1.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ைரஸ்
ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ெசல் லாத்தம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 3.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ெசல் லாத்தம் மன்
க் ெத (வார் -1) , 4.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ)
ற் றம் பாக்கம் ராமெபரியெத (வார் -1) , 5.ெதன்காரைண
ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ற் றம் பாக்கம் காலனிெபரியெத (வார் -1&2) ,
6.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ேதாப் 3வ ெத (வார் -1&2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

126

127

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

126

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கஅைற, ெதன்காரைன
ற் றம் பாக்கம் -631402.

1.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ேதாப் 4வ ெத (வார் -1) ,
2.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ேதாப் 2வ ெத (வார் -1) ,
3.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ேதாப் ெசஞ் சாைல (வார் -2) ,
4.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ேதாப்
தல் ெத (வார் -1) ,
5.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண ெபரியெத
(வார் -2) , 6.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண
ெதா ப்
கள் 5வ ெத (வார் -2) , 7.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம்
(ஊ) ெதன்காரைண ெதா ப்
கள் 1வ ெத (வார் -2) ,
8.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண ெதா ப்
கள்
2வ ெத (வார் -2) , 9.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ)
ெதன்காரைண ெதா ப்
கள் 3வ ெத (வார் -2) ,
10.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண ெதா ப்
கள்
4வ ெத (வார் -2) , 11.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ)
இ ளர்காலனி (வார் -2) , 12.ெதன்காரைண ற் றம் பாக்கம் (ஊ)
ெதன்காரைண ராமெபரியெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

127

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி- ெதற்
கட் டம் வடக்
க அைற,
ேபரம் பாக்கம் -631402.

1.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ெசங் ந்தர் ெத (வார் -1) , 2.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
நா
ெத (வார் -1) , 3.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) வன்னியெத (வார் -1) ,
4.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) நல் லாத்தம் மன் (வார் -1) , 5.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
வாணியெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

128

129

128

129

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி - வடக்
கட் டம் ெதற்
கப் அைற,
ேபரம் பாக்கம் -631402.

1.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ராமணர்ெத (வார் -1) , 2.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
மகாக பார நகர் (வார் -1) , 3.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர்
2வ ெத (வார் -1) , 4.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர் 3வ ெத (வார் 1) , 5.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர் 4வ ெத (வார் -1) ,
6.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர் 1வ ெத (வார் -1) , 7.ேபரம் பாக்கம்
(ஊ) M.L.A. ளாட் 1 (வார் -1) , 8.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) M.L.A. ளாட் 2
(வார் -1) , 9.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) M.L.A. ளாட்- 3 (வார் -1) ,
10.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) M.L.A. ளாட்-4 (வார் -1) , 11.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
M.L.A. ளாட் 5 (வார் -1) , 12.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ஆஸ் ட்டல் ேரா
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி- ேமற்
பக்க கட் டம் வடக்
கப் ,
ேபரம் பாக்கம் -631402.

1.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ேபரம் பாக்கம்
(ஊ) நல் லாத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) கவைரெத
(வார் -2) , 5.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ட்டாலம் மன்ெத (வார் -2) ,
6.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) பஜார்ெத (வார் -2) , 7.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
பால் வா ெத (வார் -2) , 8.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்
ெத (வார் -2) , 9.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ராம ங் க வா ேகா ல் ெத ,
10.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ட்டாலம் மன் ேகா ல் ெத , 11.ேபரம் பாக்கம்
(ஊ) பஜார் ெத , 12.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ேபரம் பாக்கம் , 13.கடம் பத் ர்
(ஊ)
ய ேகார்டர
் ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

130

131

132

133

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

130

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
பக்க கட் டம் ெதற்
கப் ,
ேபரம் பாக்கம் -631402.

1.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) கடம் பத் ர் காலனி (வார் -2) , 2.ேபரம் பாக்கம்
(ஊ) ஆற் ேறாரம் ெத (வார் -2) , 3.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) காந் நகர்-1
(வார் -2) , 4.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) காந் நகர்-2 (வார் -2) ,
5.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) காந் நகர்-3 (வார் -2) , 6.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
காந் நகர்-4 (வார் -2) , 7.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) காந் நகர்-5 (வார் -2) ,
8.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) அண்ணாசாைல (வார் -2) , 9.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
ஆஸ் ட்டல் ேரா (வார் -2)

131

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கப் அைற, ேபரம் பாக்கம்
(வடக் )-631402.

1.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ேமலாண்ைட ெத (வார் -3) , 3.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
Dr.அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3) , 4.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

132

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி- வடக்
கட் டம் ெதற்
கப் ,
ேபரம் பாக்கம் (வடக் )-631402.

1.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) பள் ளிக் டத்ெத (வார் -3) , 2.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
ஐயன் ளம் ெத (வார் -3) , 3.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ேகாட்ரஸ் வடக்
ப
(வார் -3) , 4.ேபரம் பாக்கம் (ஊ) ேகாட்ரஸ் ெதற் ப
(வார் -3)
, 5.ேபரம் பாக்கம் (ஊ)
ய பால் வா ெத (வார் -3) , 6.ேபரம் பாக்கம்
(ஊ) இ ளர்
ப் ப
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

133

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி -வடக்
கட் டம் ெதற்
கப் அைற,
நர ங் க ரம் -631402.

1.நர ங் க ரம் (ஊ) ெபரியெத பாகம் -1 (வார் -1) , 2.நர ங் க ரம் (ஊ)
டங் ெத (வார் -1) , 3.நர ங் க ரம் (ஊ) ெபரிய ெத பாகம் (வார் 1) , 4.நர ங் க ரம் (ஊ) கம் மாளெத (வார் -1) , 5.நர ங் க ரம் (ஊ)
ெபரியெத (வார் -1) , 6.நர ங் க ரம் (ஊ) யாதவெத (வார் -2) ,
7.நர ங் க ரம் (ஊ)
க் ெத (வார் -2) , 8.நர ங் க ரம் (ஊ) ெபரிய
ெத 4-வ ெத வார் 2 , 9.நர ங் க ரம் (ஊ) நேடசன்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

134

135

136

134

135

136

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ெதற்
கப் அைற,
நர ங் கா ரம் -631402.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.நர ங் க ரம் (ஊ) ன்ன ெத (வார் -3) , 2.நர ங் க ரம் (ஊ)
ந த்ெத (வார் -3) , 3.நர ங் க ரம் (ஊ) ஓத்தவாைட ெத (வார் -3) ,
கட் டம்
4.நர ங் க ரம் (ஊ) ஆற் ேறாரம் ெத (வார் -3) , 5.நர ங் க ரம் (ஊ)
வள் வர்ெத (வார் -3) , 6.நர ங் க ரம் (ஊ) டங் ெத (வார் -3) ,
7.நர ங் க ரம் ஊராட்
ன்னத்ெத (வார் - 3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
கக்
கட் டம் ேமற் பக்க அைற,
இ ளஞ் ேசரி-631402.

1.இ ளஞ் ேசரி ஊராட் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.இ ளஞ் ேசரி (ஊ)
க் த் ெத (வார் -1) , 3.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.இ ளஞ் ேசரி ஊராட் ெபரிய
காலனி பள் ளி
(வார் -2,3) , 5.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
பண்ைணயார்
(வார் -2) , 6.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
ேகா ல்
(வார் -2) , 7.இ ளஞ் ேசரி ஊராட் ெகாண்டன்
(வார் 1,2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
கக்
கட் டம் ழக் பக்க அைற,
இ ளஞ் ேசரி-631402.

1.இ ளஞ் ேசரி ஊராட் வயேலார
(வார் -1) , 2.இ ளஞ் ேசரி
ஊராட் ஆற் ேறா
(வார் -3) , 3.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
ழாண்ைட
காலனி அம் மன் ேகா ல்
(வார் -1) , 4.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
க்
(வார் -3) , 5.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 6.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
கைலஞர்நகர்1வ ெத (வார் -3) , 7.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
கைலஞர்நகர்2வ ெத (வார் -3) , 8.இ ளஞ் ேசரி ஊராட்
கைலஞர்நகர்3வ ெத (வார் -3) , 9.இ ளஞ் ேசரி (ஊ)
கைலஞர்நகர்4வ ெத (வார் -3) , 10.இ ளஞ் ேசரி ஊராட் கைலஞர்
நகர் 5வ ெத (வார் -3) , 11.இ ளஞ் ேசரி ஊராட் கைலஞர் நகர் 6வ
ெத (வார் -3) , 12.இ ளஞ் ேசரி ஊராட் இ ளர் காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

137

138

139

140

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- வடக்
கப்
அைற -2, அ கத் ர்-631203.

1.அ கத் ர் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.அ கத் ர் ஊராட் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.அ கத் ர்
ஊராட்
ட்ைடக் கைர ெத (வார் -1) , 4.அ கத் ர் ஊராட்
தைலயாரி ெத (வார் -2) , 5.அ கத் ர் ஊராட் இந் ரா நகர் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

138

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- வடக்
கப்
அைற -2, அ கத் ர்-631203.

1.அ கத் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.அ கத் ர்
ஊராட் ெசல் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.அ கத் ர்
ஊராட் அ ந்த யர் பாைளயம் (வார் -3) , 4.அ கத் ர் (ஊ)
அ கத் ர் ேமட் கண் ைக (வார் -3) , 5.அ கத் ர் ஊராட்
அ கத் ர் பள் ள கண் ைக (வார் -3) , 6.அ கத் ர் ஊராட் இ ளர்
காலனி (வார் -3) , 7.அ கத் ர் நரிக் றவர் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

139

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ேமற்
வடக் பக்க அைற,
ஞ் வாக்கம் -601 102.

1.அ கத் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.அ கத் ர்
ஊராட் ெசல் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.அ கத் ர்
ஊராட் அ ந்த யர் பாைளயம் (வார் -3) , 4.அ கத் ர் (ஊ)
அ கத் ர் ேமட் கண் ைக (வார் -3) , 5.அ கத் ர் ஊராட்
அ கத் ர் பள் ள கண் ைக (வார் -3) , 6.அ கத் ர் ஊராட் இ ளர்
காலனி (வார் -3) , 7.அ கத் ர் நரிக் றவர் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ேமற்
ெதற் பக்க அைற,
ஞ் வாக்கம் -601 102.

137

கப்

கப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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143

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
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ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - பைழய
கட் டம் ேமற் பக்க அைற,
ெகாண்டஞ் ேசரி-631402.

னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ெகாண்டஞ் ேசரி மப்ேப ேரா (வார் -1) ,
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
மாதாேகா ல் காலனி 1வ ெத (வார் -1) ,
மாதாேகா ல் ெத 2வ ெத (வார் -1) ,
மாதாேகா ல் ெத 3வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

142

1.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட் மாதாேகா ல் ெத 4வ ெத (வார் -2) ,
2.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட் மாதாேகா ல் ெத 5வ ெத (வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் ய
3.ெகாண்டஞ் ேசரி (ஊ) மாதாேகா ல் ெத 6வ ெத (வார் -2) ,
ந நிைலப்பள் ளி ய கட் டம்
4.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட் சர்ச்
வாைட(வார் -2) , 5.ெகாண்டஞ் ேசரி
ேமற் பக்க அைற,
ஊராட் பைழயகாலனி(வார் -2) , 6.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்
ெகாண்டஞ் ேசரி-631402.
ரி ர ந்தரிநகர்(பஸ்நிைலயம் )(வார் -2) , 7.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்
ேமட் க்கண் ைக(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கப் ேவப்பஞ் ெசட் ,
காவான்ெகாளத் ர்-631203.

1.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்
2.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்
3.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்
4.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்
5.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்
6.ெகாண்டஞ் ேசரி ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ேவப்பஞ் ெசட் காவான்ெகாளத் ர் ஊராட்
ப்ஸ் ரம் ெபரிய
ெத (வார் -2) , 2.ேவப்பஞ் ெசட் காவான்ெகாளத் ர் ஊராட்
பள் ளிக் ட ெத (வார் -2) , 3.ேவப்பஞ் ெசட் காவான்ெகாளத் ர்
ஊராட்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ேவப்பஞ் ெசட்
காவான்ெகாளத் ர் ஊராட் வன்னியர்ெத (வார் -2) ,
5.ேவப்பஞ் ெசட் காவான்ெகாளத் ர் ஊராட்
ற் றம் பாக்கம் சாைல
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
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ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி - ெதற் பக்க கட் டம் ,
ஏகாட் ர்-631203.

1.ஏகாட் ர் ஊராட் ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ஏகாட் ர்
ஊராட்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ஏகாட் ர் ஊராட்
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.ஏகாட் ர் ஊராட்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ஏகாட் ர் ஊராட் மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ஏகாட் ர் ஊராட்
க் ங் ஆ ஸ் ெத
(வார் -1) , 7.ஏகாட் ர் ஊராட் ேகட் ெத (வார் -1) , 8.ஏகாட் ர்
ஊராட் ராதா
ஷ்ணன் நகர் (வார் -1)

145

145

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி வடக் பக்க கட் டம் ,
ஏகாட் ர்-631203.

1.ஏகாட் ர் ஊராட்
னாட் நகர் (வார் -3) , 2.ஏகாட் ர் ஊராட்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.ஏகாட் ர் ஊராட்
ேத
(வார் -3)

ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி - ழக்
கப் அைற,
ஏகாட் ர்-631203.

1.ஏகாட் ர் ஊராட் இந் ரா நகர் 1-வ ெத (வார் -2) , 2.ஏகாட் ர்
ஊராட் இந் ரா நகர் 2-வ ெத (வார் -2) , 3.ஏகாட் ர் ஊராட்
இந் ரா நகர் 3-வ ெத (வார் -2) , 4.ஏகாட் ர் ஊராட் இந் ரா நகர்
4-வ ெத (வார் -2) , 5.ஏகாட் ர் ஊராட் இந் ரா நகர் 5-வ ெத
(வார் -2) , 6.ஏகாட் ர் ஊராட் அம் ேபத்கார் நகர் 1-வ ெத (வார் -3)
, 7.ஏகாட் ர் ஊராட் அம் ேபத்கார்நகர் 2-வ ெத (வார் -3) ,
8.ஏகாட் ர் ஊராட் அம் ேபத்கார்நகர் 3-வ ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ேமற்
கட் டம் ழக் பக்க அைற,
மா லங் ைக-631203.

1.
மா
2.
மா
3.
மா
4.
மா
5.
மா
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
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ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ழக் பக்க
அைற,
மா லங் ைக-631203.

1.
மா லங் ைக ஊராட் M.G.R. நகர் 4-வ ெத (வார் -2) ,
2.
மா லங் ைக ஊராட் M.G.R. நகர் -வ ெத (வார் -2) ,
3.
மா லங் ைக ஊராட் M.G.R. நகர் 6-வ ெத (வார் -2) ,
4.
மா லங் ைக ஊராட் அ ந்த ப்பாைளயம் (வார் -2) ,
5.
மா லங் ைக ஊராட்
மா லங் ைக அம் மன்ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 6.
மா லங் ைக ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 2) , 7.
மா லங் ைக (ஊ) அம் ேபத்கார் தல் ெத (வார் -2)) ,
8.
மா லங் ைக ஊராட் அம் ேபத்கார் 2-வ ெத (வார் -2) ,
9.
மா லங் ைக ஊராட் அகரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3)

149

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ேமற்
கட் டம் ேமற்
கப் அைற 1,
மா லங் ைக-631203.

1.
2.
3.
4.

147

மா
மா
மா
மா

லங் ைக ஊராட்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
லங் ைக ஊராட் ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
லங் ைக ஊராட் ெம ன்ேரா (வார் -1) ,
லங் ைக ஊராட் ேவப்பன்ெசட்
ராம ேரா (வார் -1) ,
லங் ைக ஊராட் எைடயர்ெத (வார் -1) , 6.
மா லங் ைக
ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 7.
மா லங் ைக
M.G.R. நகர் 1-வ ெத (வார் -1) , 8.
மா லங் ைக
M.G.R. நகர் 2-வ ெத (வார் -2) , 9.
மா லங் ைக
M.G.R. நகர் 3-வ ெத (வார் -2) , 10.
மா லங் ைக
மா லங் ைக காலனி (வார் -2)

லங் ைக ஊராட்
லங் ைக ஊராட்
லங் ைக ஊராட்
லங் ைக ஊராட்

ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
ஞ் வாக்கம் ேரா (வார் -3) ,
மயாணபாைத (வார் -3) ,
ெம ன்ேரா (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

150

150

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ேமற்
கட் டம் ேமற்
கப் அைற 2 ,
கடம் பத் ர்-631203.
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அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற் பக்க அைற, கடம் பத் ர்631203.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
மா
2.
மா
3.
மா
4.
மா
5.
மா
6.
மா
7.
மா
8.
மா
9.
மா
10.
மா
11.
மா
12.
மா
13.
மா
(வார் -3)

லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 1-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 2-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 3-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 4-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 5-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 6-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக (ஊ) அகரம் காலனி 7-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 8-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 9-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 10-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 11-வ ெத (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி சக் நகர் (வார் -3) ,
லங் ைக ஊராட் அகரம் காலனி 12-வ ெத (ஒத்தவாைட)

1.கடம் பத் ர் ஊராட் இராஜா சாைல (வார் -1) , 2.கடம் பத் ர்
ஊராட் காஞ்
ரம் சாைல (வார் -1) , 3.கடம் பத் ர் ஊராட் ேபாஸ்ட்
ஆ ஸ்ெத (வார் -1) , 4.கடம் பத் ர் ஊராட் ப ண்
ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

152

153

154

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற, கடம் பத் ர்-631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன்ெத (வார் -1) ,
2.கடம் பத் ர் ஊராட் ரா வ் காந் நகர் (வார் -1) , 3.கடம் பத் ர்
ஊராட்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.கடம் பத் ர் ஊராட்
ன்னெத (வார் -1) , 5.கடம் பத் ர் ஊராட் Ex.M.L.A. ஏகாம் பரம்
ெத (வார் -1) , 6.கடம் பத் ர் ஊராட்
ெசல் வ நாயகர் நகர்
வள் வர்ெத (வார் -1) , 7.கடம் பத் ர் ஊராட்
ெசல் வ நாயகர் நகர் பார ெத (வார் -1) , 8.கடம் பத் ர் ஊராட்
ெசல் வ நாயகர் நகர் ேந ெத (வார் -1) , 9.கடம் பத் ர் ஊராட்
ஏகாத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 10.கடம் பத் ர் ஊராட்
ெசட் யார்ெத (வார் -1) , 11.கடம் பத் ர் ஊராட் இர ல் ேவ
வார்டட
் ர்ஸ் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

153

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற, கடம் பத் ர்-631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் N.S.Cேபாஸ்ெத (வார் -2) , 2.கடம் பத் ர்
ஊராட் காமராசர் ெத (வார் -2) , 3.கடம் பத் ர் ஊராட்
பால் வா ெத (வார் -2) , 4.கடம் பத் ர் ஊராட்
வாஞ் நாதன்ெத (வார் -2) , 5.கடம் பத் ர் ஊராட்
இேய ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6.கடம் பத் ர் ஊராட் E.B.ேரா
(வார் -2) , 7.கடம் பத் ர் ஊராட் ஏரிக்கைர ெத (வார் -2) ,
8.கடம் பத் ர் ஊராட்
ந்தர்கேணசநகர்(வார் -2) , 9.கடம் பத் ர்
ஊராட்
த்த ழ் நகர் (வார் -2) , 10.கடம் பத் ர் ஊராட் ஹாஸ்டல்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

154

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அைற, கடம் பத் ர்-631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் ைவசா நகர் ேநர் ெத (வார் -2) ,
2.கடம் பத் ர் ஊராட் ைவசா நகர் ழாண்ைட ெத (வார் -2) ,
3.கடம் பத் ர் ஊராட் ஆஞ் சேநயநகர் ெதண்ைடெத (வார் -2) ,
4.கடம் பத் ர் ஊராட் ெபரியெத (வார் -1) , 5.கடம் பத் ர் ஊராட்
தணிகாசலம் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

152

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

155

156

157

155

156

157

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற, கடம் பத் ர்-631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் ஆலமரத்ெத கசவநல் லத் ர் (வார் -2) ,
2.கடம் பத் ர் ஊராட் கசவநல் லாத் ர் ந த்ெத (வார் -2) ,
3.கடம் பத் ர் ஊராட் ேமலாண்ைடெத (வார் -2) , 4.கடம் பத் ர்
ஊராட் அஷ்டலஷ்
ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.கடம் பத் ர் ஊராட்
ேமட் த் ெத (வார் -2) , 6.கடம் பத் ர் (ஊ) காஞ்
ரம் ேரா (வார் 2) , 7.கடம் பத் ர் ஊராட்
ர்த் டாக்டர் வார்டஸ
் ் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அைற, கடம் பத் ர்-631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் ம
ெத (வார் -2) , 2.கடம் பத் ர் ஊராட்
பா நகர்
க் த்ெத (வார் -2) , 3.கடம் பத் ர் ஊராட் பா நகர்
1வ ெத (வார் -2) , 4.கடம் பத் ர் ஊராட் ெபரியார் ெத (வார் -2)
, 5.கடம் பத் ர் ஊராட் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2) , 6.கடம் பத் ர்
ஊராட்
வள்
வர் ெத (வார் -2) , 7.கடம் பத் ர் ஊராட்
சைடயப்பன் மற் ம் ைரசா
வார்டஸ
் ் (வார் -2) , 8.கடம் பத் ர் ேக
ஆர் நகர் , 9.கடம் பத் ர் ஊராட் கடம் பத் ர் காலனி 1வ ெத
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அைற, கடம் பத் ர்-631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் கடம் பத் ர் காலனி 2வ ெத (வார் -3) ,
2.கடம் பத் ர் ஊராட் கடம் பத் ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
3.கடம் பத் ர் ஊராட் கடம் பத் ர் ேமல் நிைல ெதாட் ெத (வார் -3)
, 4.கடம் பத் ர் ஊராட்
. .ஓ. ஆ ஸ் ெத (வார் -3) , 5.கடம் பத் ர்
ஊராட் கால் நைட ம த் வ ெத (வார் -3) , 6.கடம் பத் ர் ஊராட்
கடம் பத் ர் ெபத்தேகாஸ்
சர்ச் ெத (வார் -3) , 7.கடம் பத் ர்
ஊராட் கடம் பத் ர் ரங் கநாதர் நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

158

159

160

161

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

158

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் வடக் பக்க
அைற, கடம் பத் ர்-631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மணம்
ர் ெசல் யம் மன்ேகா ல்
ெத (வார் -3) , 2.கடம் பத் ர் (ஊ) ெவண்மணம்
ர் ெசல் யம் மன்
க் ெத (வார் - , 3.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மண்
ர்
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார்◌
-3) , 4.கடம் பத் ர் ஊராட்
ெவண்மணம்
ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.கடம் பத் ர்
ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -3)

159

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கப்
ெதற் பக்க அைற , கடம் பத் ர் 631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் கடம் பத் ர் M.G.R.நகர் (வார் -3) ,
2.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மணம்
ர் பாணம் பாக்கம் சாைல
(வார் -3) , 3.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மணம்
ர் கன்னியம் மன்
இ ளர்
ப் (வார , 4.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மணம்
ர்
அண்ணாெத (வார் -4) , 5.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மணம்
ர்
அங் காளபரேமஸ்வரி ெத (வார் -4)

160

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ெதற்
கப் அைற,
கடம் பத் ர் -631203.

161

1.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மனம்
ர் பைழயகாலனி வார் 4 ,
கட் டம் 2.கடம் பத் ர் ஊராட் மகாத்மா காந் நகர்(வார் -4) , 3.கடம் பத் ர்
(ஊ) காந்தாமணி நகர்(வார் -4) , 4.கடம் பத் ர் ஊராட்
CSIசர்ச்ெத (வார் -4)

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ய கட் டம் ேமற்
கப் ,
ரியாங் ப்பம் -631203.

1.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவண்மணம்
ர்
யகாலனி(வார் -4) ,
2.கடம் பத் ர் ஊராட் எ ல் நகர்(வார் -4) , 3.கடம் பத் ர் ஊராட்
வள்
வர்ெத (வார் -4) , 4.கடம் பத் ர் ஊராட்
அம் ேபத்கார்நகர்(வார் -4) , 5.கடம் பத் ர் (ஊ)
ெசந் ல் நகர்,ஆ
கநகர்,RCசர்ச் ேரா (வார் -4) , 6.கடம் பத் ர்
ஊராட் இந் ராநகர் (வார் -4) , 7.கடம் பத் ர் (ஊ) ெஜ.நகர்(வார் -4) ,
8.கடம் பத் ர் ஊராட் ெவங் கேடஸ்வர்நகர்(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

162

162

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ய கட் டம் ழக்
கப் ,
காரணி-631203.

1. ரியாங் ப்பம் ஊராட் பைழய காலனி (வார் -1) ,
2. ரியாங் ப்பம் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ேகாட்டர்ஸ் ஒத்தவாைட (வார் -1) ,
4. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ேகாட்டர்ஸ் 1-வ சந் (வார் -1) ,
5. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ேகாட்டர்ஸ் 2-வ சந் (வார் -1) ,
6. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ேகாட்டர்ஸ் 3-வ சந் (வார் -1) ,
7. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ேகாட்டர்ஸ் 4-வ சந் (வார் -1) ,
8. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ேகாட்டர்ஸ் 5-வ சந் (வார் -1) ,
9. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ேகாட்டர்ஸ் 5-வ சந் (வார் -1) ,
10. ரியாங் ப்பம் ஊராட்
வள்
ர் ேரா (வார் -1) ,
11. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத காலனி (வார் -1) ,
12. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ந த்ெத காலனி (வார் -1) ,
13. ரியாங் ப்பம் ஊராட் ெதன்னன்ைட ெத
ராமம் (வார் -1) ,
14. ரியாங் ப்பம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
ராமம் (வார் -1) ,
15. ரியாங் ப்பம் (ஊ) சாக்கால
(ேகா லாம் ண் ) (வார் -2) ,
16. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (ேகா லாம் ண் )
(வார் -2) , 17. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ெமண்ட் ெத (ஆட் ப்பாக்கம் )
(வார் -2) , 18. ரியாங் ப்பம் (ஊ) மாத்தம் மன்ேகா ல் ெத
(ஆட் ப்பாக்கம் ) (வார் -2) , 19. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ேமட் த்ெத
(ஆட் ப்பாக்கம் ) (வார் -2) , 20. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ரியாங் ப்பம்
ேரா (வார் -2)

163

163

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ய கட் டம் வடக்
கம்
அைற , காரைன - 631 203.

1.
2.
3.

ரியாங்
ரியாங்
ரியாங்

ப்பம் ஊராட் காரைண ராமம் (வார் -3) ,
ப்பம் ஊராட் காரைணகாலனி (வார் -4) ,
ப்பம் (ஊ) காரணி

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

164

164

ச தாயக் டம் வடக்
ேசைல-631203.

165

ஊராட் ஓன் ய
ேசைல -631 203.

165

166

166

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
கப்

,

வக்கப்பள் ளி,

.எஸ்.ஐ ஆரம் ப பள் ளி, ேசைல 631 203.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ேசைல ஊராட் தா த்கான் ேபட்ைட(வார் -1) , 2.ேசைல ஊராட்
ேசைல ராமம் (வார் -1) , 3.ேசைல ஊராட் பாலா நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ேசைல ஊராட் ேசைல கண் ைக (வார் -2) , 2.ேசைல ஊராட்
ேசைலகாமராஜ ரம் (வார் -3) , 3.ேசைல ஊராட்
னாட் நகர்
(வார் -3) , 4.ேசைல ஊராட்
ட்லக் நகர் (வார் -3) , 5.ேசைல(ஊ)
ேசைல , 6.ேசைல(ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ேசைல ஊராட் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2.ேசைல ஊராட்
அம் ேபத்கார் ெத (வார் -4) , 3.ேசைல ஊராட் ேடா த்ெத (வார் -4)
, 4.ேசைல ஊராட் ஒற் றவாைட (வார் -4) , 5.ேசைல ஊராட்
ட்ைடெத (வார் -4) , 6.ேசைல ஊராட் சக் நகர் (வார் -4) ,
7.ேசைல ஊராட் N.G.O. நகர் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

167

167

ெச ன்ட்அனிஸ்ெமட்ரிக் ேலஷ
ன் ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக் அைற எண்-1,
வள்
ர்-602001.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
வள்
ர் (ந) அவ் ைவ சண்
ெத
(வார் -22) , 2.
வள்
ர் (ந)
சர். . .ராமன் ெத
(வார் -22) , 3.
வள்
ர் (ந) ராதா
ஷ்ணன்
ெத (வார் -22) , 4.
வள்
ர் (ந) இங் கர்லால் ெத (வார் -22) ,
5.
வள்
ர் (ந) க
கால ேமகம் ெத (வார் -22) , 6.
வள்
ர் (ந)
தந்ைத ெபரியார் ெத (வார் -22) , 7.
வள்
ர் நகராட்
. .ேக
ெத (வார் -22) , 8.
வள்
ர் நகராட் ஜான் ராணி ெத
(வார் 22) , 9.
வள்
ர் நகராட் வள் ளல் பாரி ெத
(வார் -22) ,
10.
வள்
ர் (ந) ெஜக வன்ராம் ெத (வார் -22) , 11.
வள்
ர் (ந)
ப்ரமணிய வாெத (வார் -22) , 12.
வள்
ர் (ந)
நாமக்கல் ராம ங் கம் ெத
(வார் -22) , 13.
வள்
ர் (ந)
மணன்ெத (வார் -22) , 14.
வள்
ர் (ந) தாள த் நடராஜன்
ெத
(வார் -22) , 15.
வள்
ர் (ந) மணியம் ைமயார் ெத
(வார் 22) , 16.
வள்
ர் (ந) J.V. ஸ்டா ன் ெத (வார் -22) , 17.
வள்
ர்
(ந) ேபகன் ெத
(வார் -22) , 18.
வள் ர் (ந) J.N. சாைல (வார் -22) ,
19.
வள் ர் ன்வாரிய
ப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

168

169

168

169

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெச ன்ட்அனிஸ்ெமட்ரிக் ேலஷ
ன் ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக் அைற எண்2ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக் அைற எண்-3,
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் (ந) அன்ைன இந் ராகாந் சாைல (வார் -22) ,
2.
வள்
ர் (ந) பரிேமலழகர் ெத (வார் -22) , 3.
வள்
ர் (ந)
ெஜய ரகாஷ் ெத (வார் -22) , 4.
வள்
ர் (ந) கைலவாணர் ெத
(வார் -22) , 5.
வள்
ர் (ந) வாஞ் நாதன் ெத (வார் -22) ,
6.
வள்
ர் (ந) ேகா ர் ெத (வார் -22) , 7.
வள்
ர் (ந) அ ஞர்
அண்ணா
க் ெத (வார் -22) , 8.
வள்
ர் (ந)
மைறம ய களார் ெத (வார் -22) , 9.
வள்
ர் (ந) ேஜா
ராம ங் கம் ெத (வார் -22) , 10.
வள்
ர் (ந)
ேவகனந்தர் ெத
சந் 1 (வார் -22) , 11.
வள் ர் நகராட்
ேவகானந்தர் ெத சந் 2 (வார் -22) , 12.
வள் ர் நகராட் சக் ேகா ல் ெத (வார் -22) ,
13.
வள் ர் நகராட் சக் ேகா ல் ெத (வார் -22) , 14.
வள ர்
நகராட் Dr.
,வ.
க் ெத (வார் -22) , 15.
வள் ர் நகராட்
Dr.
,வ. ெத (வார் -22) , 16.
வள் ர் (ந) அேரராம் நகர் (வார் -22)
, 17.
வள் ர் (ந) காமாட் நகர் (வார் -22) , 18.
வள்
ர் (ந)
. .க. ெத (வார் -22) , 19.
வள்
ர் (ந) கட்டெபாம் மன் ெத
(வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெச ன்ட்அனிஸ்ெமட்ரிக் ேலஷ
ன் ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக் அைற எண்3ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக் அைற எண்-4,
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் (ந)
ேவகானந்தர் ெத (வார் -22) , 2.
வள்
ர் (ந)
அ ஞர் அண்ணா ெத (வார் -22) , 3.
வள் ர் (ந)
ேவகானந்தர்
சாைல (வார் -22) , 4.
வள் ர் (நகராட் ) பக்தவச்சலம் ெத (வார் 22) , 5.
வள் ர் நகராட்
ேவகானந்தர் ெத சந் -3 (வார் -22) ,
6.
வள் ர் நகராட் சக் ேகா ல்
க் ெத (வார் -22) ,
7.
வள் ர் (ந) கேழந் ெத (வார் -22) , 8.
வள் ர் நகராட்
பாேவந்தர் ெத (வார் -22) , 9.
வள் ர் நகராட் க யர ெத
(வார் -22) , 10.
வள்
ர் (ந)
ேவகானந்தர் ெத (வார் -22) ,
11.
வள்
ர் (ந) சக் ேகா ல் ெத (வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
வள் ர் நகராட் நக் ரன் ெத (வார் -22) , 2.
வள் ர்
நகராட் அகத் யர் ெத (வார் -22) , 3.
வள் ர் (ந) உ.ேவ.சா நாத
ஐயர் ெத (வார் -22) , 4.
வள் ர் (ந) ெசம் ப த் ெத (வார் -22) ,
5.
வள் ர் (ந) வா நகர் ெத (வார் -22) , 6.
வள் ர் (ந) ரா வ்
காந் நகர் (வார் -22) , 7.
வள் ர் (ந) ைவஷ்ண நகர் (வார் -22) ,
8.
வள் ர் (ந) ேதா ராஜ் நகர் (வார் -22) , 9.
வள் ர் (ந) கணப
நகர் (வார் -22) , 10.
வள் ர் (ந) IOB காலனி (வார் -2) ,
11.
வள் ர் (ந)
மைல ெத (வார் -22) , 12.
வள்
ர் (ந)
எம் . .எம் .நகர் ராஜா
ரம் (வார் -22) , 13.
வள்
ர்(ந)
ைவஸ்ண நகர்(வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

170

170

ெச ன்ட்அனிஸ்ெமட்ரிக் ேலஷ
ன் ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக் அைற எண்-4,
வள்
ர்-602001.

171

171

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
1.
வள்
ர் (ந) என். .ஓ.காலனி( வார் -22) , 2.
வள்
ர் (ந) ேத
ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
னாட் நகர்(வார் -22) , 3.
வள்
ர் (ந)
ய என்
ஓ
அைற எண்-1,
வள்
ர்-602001. காலனி(வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

172

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
அைற எண்-2, என்
ஓ காலனி
வள் ர்- 602 001.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ேமற் கட் டம் ழக்
கப்
அைற எண்-1, என்
ஓ காலனி
வள் ர்- 602601.

172

173

வள்
ர் (ந) காமேத
ெத (வார் -22) , 2.
வள்
ர் (ந) பால
நாயகர் ெத (வார் -22) , 3.
வள்
ர் ஊராட்
வம் நகர் (வார் 22) , 4.
வள்
ர் நகராட்
ஷ்ணா நகர்(வார் -22)
1.

1.
2.

வள்
ர் நகராட் (ந) ெஜ.என்.ேரா காந்
ரம் (வார் -18) ,
வள்
ர் (ந) ெஜ.என்.ேரா (வார் -18 ) , 3.
வள்
ர் (ந)
.எம் .நகர்(வார் -18) , 4.
வள் ர் ன்வாரிய
ப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

174

175

176

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

174

1.
வள்
ர் (ந) பத் யால் ேபட்ைட(வார் -18) , 2.
வள்
ர்
நகராட் ெஜ என் ேரா , 3.
வள்
ர் (ந) ெஜ ன்நகர்(வார் -18) ,
நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
4.
வள்
ர் நகராட் ேகாபால ரம் (வார் -18) , 5.
வள் ர்(ந)
ேமற் கட் டம் ழக்
கப்
ரம் அய் யனார் அெவன் (வார் -21) , 6.
அைற எண்-2,
வள்
ர்-602001. காந்
வள் ர் (ந) சமர்
யாஸ் நகர் (வார் -18)

175

1.
இந்
18) ,
5.
நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
6.
ேமற் கட் டம் ழக்
கப்
அைற எண்-3,
வள்
ர்-602001. 7.
8.
9.
ேக.

176

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற எண்-5, ெபரிய ப்பம்
வள்
ர் - 602 001.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்
ர் (ந) ேசைல ேரா (வார் -17) , 2.
வள்
ர் நகராட்
ரா நகர்(வார் -17) , 3.
வள்
ர் நகராட் ேஜ.என்.ேரா (வார் 4.
வள்
ர் நகராட் ெஜயா நகர் ெம ன் ேரா (வார் -18) ,
வள்
ர் (ந) ெஜயா நகர் 1-வ
க் த் ெத வார் -18) ,
வள்
ர் (ந) ெஜயா நகர் 2-வ
க் த் ெத வார் -18) ,
வள்
ர் (ந) ெஜயா நகர் 3-வ
க் த் ெத வார் -18) ,
வள்
ர் (ந) ெஜயா நகர் 4-வ
க் த் ெத வார் -18) ,
வள்
ர் நகராட்
மரேவல் நகர்(வார் -19) , 10.
வள்
ர் (ந)
. .நகர் (வார் -19)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
வள்
ர் (ந) கண்ணதாசன் நகர்(வார் -18) , 2.
வள்
ர் (ந)
ெபரியார் ெத (வார் -18) , 3.
வள்
ர் (ந) பத் யால் ேபட்ைட
(வார் -18) , 4.
வள்
ர் (ந) அண்ணா ெத (வார் -19) , 5.
வள்
ர்
(ந) லஷ்
ரம்
தல் ெம ன்ேரா (வார் -19) , 6.
வள்
ர் (ந)
அம் சம் மா நகர்(வார் -19) , 7.
வள்
ர் (ந) காந்
ரம் (வார் -21) ,
8.
வள்
ர் நகராட் காந்
ரம் -2 (வார் -21) , 9.
வள்
ர்
நகராட் எம் . ஆர் நகர் ள் ைளயார் ெத (வார் -23) , 10.
வள்
ர்
(ந) அய் யானார் அெவன்
(வார் -21) , 11.ெஜயா நகர் காமாட்
அெவன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

177

178

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

177

1.
வள்
ர் (ந)
இ எல்
காம் ப ண்
, 2.
வள்
ர் (ந) ஜட்ஜஸ்
காலனி
ன்றாவ ெத (வார் -23) , 3.
வள்
ர் (ந)
காமராஜ ரம் (வார் -23) , 4.
வள்
ர் நகராட் ெபரிய ப்பம் ெபரிய
இ எல்
ந நிைலப் பள் ளி
(வார் -24) , 5.
ெதற்
கப் வடக் பக்க அைற காம் ப ண்
வள்
ர் நகராட் ேஜ.என்,ேரா
எண்-1, ெபரிய ப்பம்
(வார் -24) , 6.
வள்
ர் நகராட்
ஜட்ஜஸ் காலனி
தல் ெத (வார்
வள்
ர்-602001.
- 24) , 7.
வள்
ர் நகராட் ஜட்ஜஸ் காலனி இரண்டாவ ெத (வார் 24) , 8.
வள் ர் நகராட் ெஜ என் ேரா , 9.
வள் ர் (ந)
ய
ேமட் ெத (ேசர்மன் நாராயணன் ெத ) (வார் 24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

178

இ எல்
ந நிைலப் பள் ளி
1.
வள்
ர் நகராட் ேமட் த் ெத (வார் -23) , 2.
வள்
ர்
ெதற்
கப் வடக் பக்க அைற
நகராட் ேமட் த் ெத
காலனி(வார் -23) , 3.
வள் ர் நகராட்
எண்-2, ெபரிய ப்பம்
இ எல்
ந நிைலப்பள் ளி ேஜ என் ேரா
வள்
ர்-602001.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

179

180

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

179

1.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 1-வ ெத (வார் -23)
,
2.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 2-வ ெத (வார் -23) , 3.
வள்
ர்
(ந) எம்
ஆர் நகர் 3-வ ெத (வார் -23) , 4.
வள்
ர் ஊராட் எம்
ஆர் நகர் 4-வ ெத (வார் -23) , 5.
வள்
ர்(ந) எம்
ஆர் நகர் 5வ ெத (வார் -23) , 6.
வள் ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 6-வ ெத
(வார் -23)
, 7.
வள் ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 7-வ ெத (வார் -23)
, 8.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 8-வ ெத (வார் -23)
,
இ எல்
ந நிைலப் பள் ளி
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 9-வ ெத (வார் -23)
,
ெதற்
கப் வடக் பக்க அைற 9.
10.
வள்
ர்(ந) எம்
ஆர் நகர் 10-வ ெத (வார் -23)
,
எண்-3, ெபரிய ப்பம்
11.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 11-வ ெத (வார் -23)
,
வள்
ர்-602001.
12.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 12-வ ெத (வார் -23)
,
13.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 13-வ ெத (வார் -23)
,
14.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 14-வ ெத (வார் -23)
,
15.
வள்
ர் (ந) எம்
ஆர் நகர் 15-வ ெத (வார் -23)
,
16.
வள்
ர் (ந) எம் . .ஆர் நகர் 16-வ ெத (வார் -23)
,
17.
வள்
ர்(ந) ேக.ேக.நகர் (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

180

1.
வள்
ர் (ந) எம் .
2.
வள்
ர் (ந) எம் .
3.
வள்
ர் (ந) எம் .
4.
வள்
ர் (ந) எம்
இ எல்
ந நிைலப் பள் ளி
வள்
ர் (ந) எம் .
ெதற்
கப் வடக் பக்க அைற 5.
6.
வள்
ர் (ந) எம் .
எண்-4, ெபரிய ப்பம்
7.
வள்
ர் (ந) இந்
வள்
ர்-602001.
(ந) இந் ரா நகர் 2-வ
நகர் 3-வ ெத (வார்
ப் (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.ஆர் நகர் 17-வ ெத (வார் -23)
,
.ஆர் நகர் 18 -வ ெத (வார் -23)
,
.ஆர் நகர் 18-வ
க் த் ெத (வார் -23 ,
ஆர் நகர் 19-வ ெத (வார் -23)
,
.ஆர் நகர் 20-வ ெத (வார் -23)
,
.ஆர் நகர் 21-வ ெத (வார் -23)
,
ரா நகர் 1-வ ெத (வார் -23
, 8.
வள்
ர்
ெத (வார் -24) 3 , 9.
வள் ர் (ந) இந் ரா
-23
, 10.
வள்
ர் (ந) ட் வச வாரிய

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

181

181

இ எல்
ந நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் ெதற்
கப் ,
1.
ெபரிய ப்பம்
வள்
ர்-602001.

வள்

ர் (ந)

182

இ எல்
ந நிைலப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற எண்-2, ெபரிய ப்பம்
வள்
ர்-602001.

வள்
வள்
ப்

ர் (ந) கட்டெபாம் மன் ெத (ெபரிய ப்பம் ) (வார் -24) ,
ர் (ந) எல் .ேக.நகர் (வார் -24) , 3.
வள்
ர் காவலர்

183

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற, ெபரிய ப்பம்
வள்
602001.

184

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
அைற எண்-1, ேஜ.என்.ேரா
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் நகராட் வ.உ. ெத (வார் -25) , 2.
வள்
ர்
நகராட்
பார யார் ெத (வார் -25) , 3.
வள்
ர் நகராட்
கம் பர்
ெத (வார் -25) , 4.
வள்
ர் (ந) TELC காம் ப ண்ட் உட் ரம் (வார் 24) , 5.
வள்
ர் நகராட் TELC காம் ப ண்ட் உட் ரம் (வார் -24) ,
6.
வள்
ர் நகராட்
வ.ஊ. ெத (வார் -24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

185

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
அைற எண்-2, ேஜ.என்.ேரா
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் நகராட்
லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத (வார் -27) ,
2.
வள்
ர் (ந) நீ ேரற் சாைல வரதராஜ ரம் காலனி(வார் -27) ,
3.
வள்
ர் நகராட்
கற் ழாய் ெதா ற் சாைல ெத (வார் -27) ,
4.
வள்
ர் நகராட்
மகாத்மா காந் நகர்(வார் -27) , 5.
வள்
(ந) ைபபாஸ் ேரா (வார் -27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

182

183

184

185

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.
2.

த்

நாயகர் ேகா

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -24)

1.
வள்
ர் நகராட்
ட்ைடக்காரத் ெத (வார் -26) , 2.
(ந) வள் ளலார் ெத சந் (வார் -26) , 3.
வள்
ர் நகராட்
ர்ட்ைடக்கைர ெத (வார் -26)

வள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

186

187

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

186

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் ெதற் வடக்
கப் அைற எண்-3,
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் நகராட்
இர ல் ேவ காலனி-1 (வார் -27) , 2.
வள்
ர்
(ந) இர ல் ேவ காலனி -2 (வார் -27) , 3.
வள்
ர் நகராட் இர ல் ேவ
காலனி -3 (வார் -27) , 4.
வள்
ர் நகராட் வரதராஜ் நகர் அர்ஜ னன் ெத (வார் -27) , 5.
வள்
ர் நகராட் வரதராஜ் நகர்
ேசரன் ெத (வார் -27) , 6.
வள்
ர் நகராட் வரதராஜ் நகர் ேசாழன்
ெத (வார் -27) , 7.
வள்
ர் நகராட்
வரதராஜ் நகர் பாண் யன்ெத (வார் -27) , 8.
வள்
ர் நகராட்
வரதராஜன் நகர்
பல் லவன்ெத (வார் -27) , 9.
வள்
ர் நகராட்
வரதராஜன் நகர்
ராஜராஜன் ெத (வார் -27) , 10.
வள்
ர் நகராட்
வரதராஜன்நகர்
(அெனக்ஸ்) (வார் -27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் ெதற் வடக்
கப் அைற 1 , ங் கத் ர்
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் நகராட்
இ ளர்
ப்
நகராட்
ஆற் றங் கைர ஓரம் (வார் -27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -27) , 2.

வள்

ர்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

188

189

190

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.
வள்
ர் நகராட்
பக்தவச்சலம் ெத (வார் -22) , 2.
வள்
ர்
நகராட்
க யர ெத (வார் -22) , 3.
வள்
ர் நகராட்
இந் ரா
காந் சாைல(வார் -22) , 4.
வள்
ர் நகராட்
மணியம் ைமயார்
ெத (வார் -22) , 5.
வள்
ர் நகராட்
ேசாழன் ெத (வார் -22) ,
6.
வள்
ர் நகராட்
அ யம் மான் ெத (வார் -22) , 7.
வள்
ர்
(ந) அ ஞர் அண்ணா ெத (வார் -22) , 8.
வள்
ர் நகராட்
டாக்டர்
.வ.ெத (வார் -22) , 9.
வள்
ர் நகராட்
உ.ேவ.சா நாத அய் யர்
ெத (வார் -22) , 10.
வள்
ர் நகராட்
ேசரன் ெத (வார் -22) ,
11.
வள் ர் நகராட் ேதா ரார் நகர்(வார் -22) , 12.
வள் ர்
நகராட் மணிேமகைல ெத (வார் -22) , 13.
வள் ர் நகராட்
ள நகர்(வார் -22) , 14.
வள் ர் நகராட் தர்ம ங் கம் ெத
(வார் -15) , 15.
வள் ர் நகராட் பல் லவன் ெத (வார் -22) ,
16.
வள்
ர் நகராட் பரிேமலழகர் ெத (வார் -22) , 17.
வள்
ர்
நகராட்
நக் ரன் ெத (வார் -22) , 18.
வள்
ர் நகராட்
IOB
காலனி (வார் -22)

188

ெச ன்ட்அனிஸ்ெமட்ரிக் ேலஷ
ன் ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக் அைற எண்-5,
ங் கத் ர்,
வள்
ர்-602001.

189

ஆ
ரா டர் நலத் ைற
வள்
ர் நகராட்
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் 1.
ேமட் த்ெத காலனி
ேமற்
கப் அைற எண் -1,
வள்
ர்-602001.

190

ஆ
ரா டர் நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம்
1.
ேமற்
கப் அைற எண் -2,
வள்
ர்-602001.

வள்

ர் நகராட்

ங் கத்

லட்

ர் காலனி , 2.

ரம் காலனி , 2.

வள்

வள்

ர் நகராட்

ர் காந்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

191

191

1.
வள்
ர் நகராட்
I.C.M.R. வளாகம் (வார் -1) , 2.
வள்
ர்
நகராட் I.C.M.R. ன் றம் (வார் -1) , 3.
வள்
ர் நகராட்
நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ேடால் ேகட் ராமம் (வார் -1) , 4.
வள்
ர் நகராட் ேடால் ேகட்
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
வள்
அைற எண்-1,
வள்
ர்-602001. காலனி (வார் -1) , 5.
ர் நகராட் காவலர்
ப் (வார் 1) , 6.
வள்
ர் நகராட்
ேநத்தா சாைல (வார் -1)

192

192

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி 1.
வள்
ர் நகராட் ம
அ
ல் (வார் -1) , 2.
ழக் கட் டம் ேமற்
கம்
நகராட் ேநதா சாைல (வார் -2)
அைற எண்.2,
வள்
ர்-602001.

193

193

1.
வள்
ர் நகராட்
நகராட்
மாவட்டஆட்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி 3.
வள்
ர் நகராட்
ழக் கட் டம் ேமற்
கம்
ல்
அைற எண்.3,
வள்
ர்-602001. ரா ேயட்டர் அ
ெபான்னி அம் மன் ேகா

194

194

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அைற 1,
வள்
ர்-602001.

1.
வள் ர் நகராட் ெப ம் பாக்கம் ராமம்
ெபான்னியம் மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.
ெப ம் பாக்கம் காலனி( வார் -2)

195

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அைற 2, வடக் ராஜ
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் நகராட்
ெகாம் ெத (வார் -4) , 2.
வள்
ர்
நகராட்
ெசக்க ெத (வார் -4) , 3.
வள்
ர் நகராட்
கந்தப்பன்
ெத (வார் -4) , 4.
வள்
ர் நகராட்
ெபரியதம் ெத (வார் -2) ,
5.
வள்
ர் நகராட்
ெவங் ெத (வார் -4) , 6.
வள்
ர் நகராட்
ெபான்னப்பன் ெத (வார் -4) , 7.
வள்
ர் நகராட்
மண்டபம்
ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

196

ெகௗ ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைற எண்-1, வடக் ராஜ
வள்
ர்-602001.

1.
வள்
ர் நகராட்
காமராஜர் சாைல (வார் -3) , 2.
வள்
ர்
நகராட் காமராஜர் சாைல 1-வ ெத (வார் -3) , 3.
வள்
ர்
நகராட்
வடக் ராஜ
(வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

195

196

வள்

ர்

ஜவஹர் நகர்(வார் -2)
, 2.
வள்
ர்
யர் ெப ந் ட்ட
ப் வளாகம் ,
கல் ளம் (வார் -1) , 4.
வள்
ர் நகராட்
மற் ம் எ ரில் (வார் -1) , 5.
வள்
ர் (ந)
ல் அ
ல் (வார் -1)
வள்

ர் நகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

197

197

ெகௗ ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
2.
அைற எண்-2,
வள்
ர்-602001.

198

1.
வள்
ர் நகராட் காமரஜர் ெத
சந் -1 (வார் -3)
ெகௗ ேமல் நிைலப்பள் ளி
2.
வள்
ர் (ந) காமராஜர் சந் -2 (வார் -3) , 3.
வள்
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
காமாரஜர் சந் -3 (வார் -3) , 4.
வள்
ர் நகராட்
பக்
அைற எண்-3,
வள்
ர்-602001.
(வார் -3)

199

199

1.
வள்
ர் நகராட்
ஆ ரித் ெத (வார் -6) , 2.
வள்
ர்
ெகௗ ேமல் நிைலப்பள் ளி
நகராட்
தகனிக்ேகாட்ைட ெத (வார் -5) , 3.
வள்
ர் நகராட்
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
ரா நகர் (வார் -5) , 4.
வள்
ர் நகராட் தலக்காஞ் ேசரி ேரா
அைற எண்-4,
வள்
ர்-602001.
(ஈக்கா ) (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

200

200

.ஆர். . . . ேமல் நிைலப்பள் ளி 1.
வள்
ர் நகராட்
ஐேவ அகரம் காலனி (வார் -13) ,
வடக் கட் டம் ெதற்
2.
வள்
ர் (ந) வள்
வர் ரம் காலனி(வார் -13) , 3.
வள்
கப்
அைற எண்-1,
வள்
ர்-602001. பார தாசன் ெத (வார் -13)

ர் (ந)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

201

1.
வள்
ர் நகராட் ஐேவ அகரம் சந் (வார் -6) , 2.
வள்
ர்
.ஆர். . . . ேமல் நிைலப்பள் ளி
நகராட் ஐேவ அகரம் ெத (வார் -6) , 3.
வள்
ர் நகராட்
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
ஐேவ அகரம் ெத (வார் -6) , 4.
வள்
ர் நகராட்
அகரத்ெத
அைற எண்-2,
வள்
ர்-602001.
(வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

202

1.
வள்
ர் நகராட்
ரண்ணன் ெத (வார் -14) , 2.
வள் ர்
.ஆர். . . . ேமல் நிைலப்பள் ளி
நகராட் ேமா லால் ெத (வார் -11) , 3.
வள்
ர் நகராட்
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
மாரப்பன் ெத (வார் -12) , 4.
வள்
ர் நகராட்
லங் காரத் ெத
அைற எண்-3,
வள்
ர்-602001.
(வார் -12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

198

201

202

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
வள்
வள்

ர் நகராட்
ர் நகராட்

ஈக்கா ேரா
க்ேனஷ்வர் நகர் (வார் -5) ,
கம் பர் ெத (வார் -5)
,
ர் நகராட்
ரி ைரஸ்
ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

203

1.
வள்
ர் நகராட்
பார தாசன் ெத (வார் -13) , 2.
வள்
ர்
நகராட்
பஜார் ெத (வார் -8) , 3.
வள்
ர் நகராட்
.ஆர். . . . ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெகாண்டமா ரம் ெத (வார் -11) , 4.
வள்
ர் நகராட்
னிமா
ழக்
கட் டம் ேமற்
கப்
சந் (வார் -11) , 5.
வள்
ர் நகராட்
ம
ெத (வார் -11) ,
அைற எண்-1,
வள்
ர்-602001.
6.
வள்
ர் நகராட்
சன்ன ெத (வார் -11) , 7.
வள்
ர் (ந)
காக்க
ர் சாைல (வார் -14)

204

நகராட்
வள்

205

205

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அைற எண்- 1,
வள்
ர்602001.

206

206

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
1.
வள்
ர் நகராட்
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
நகராட்
சத் ய ர்த்
அைறஎண்-2,
வள்
ர்-602001.

207

1.
வள்
ர் (ந) C.Vசாைல (வார் -17) , 2.
வள்
ர் நகராட்
C.V
சாைல
தல் சந் (வார் -17) , 3.
வள்
ர் நகராட் C.V சாைல
இரண்டாம் சந் (வார் -17) , 4.
வள்
ர் நகராட்
CV சாைல
நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ன்றாம் சந் (வார் -17) , 5.
வள்
ர் (ந) CV சாைல நான்காம் சந்
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
(வார் -17) , 6.
வள்
ர் நகராட்
CV சாைல ஐந்தாம் சந் (வார் அைறஎண்-3,
வள்
ர்-602001.
17) , 7.
வள்
ர் நகராட்
ன்னஎடப்பாைளயம் (வார் -17) ,
8.
வள்
ர் நகராட்
லகர் ெத வா(ர் -9) , 9.
வள்
ர்
நகராட்
ேநதா சாைல (வார் -2)

203

204

207

வக்கப்பள் ளி ,
ர்-602001.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
வள்
ர் நகராட்
கமத ெத (வார் -10) , 2.
வள்
ர்
நகராட்
கமத ெத
சந் -1 (வார் -17) , 3.
வள்
ர் (ந)
கமத ெத சந் -2 (வார் -17) , 4.
வள்
ர் நகராட்
கமத
ெத சந் 3 (வார் -17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
வள்
ர் நகராட்
னாயகர் ெத (வார் -8) , 2.
நகராட்
காந் ேரா (வார் -8) , 3.
வள்
ர் நகராட்
கட்டெபாம் மன் ெத (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெப மாள் ெத (வார் -7) , 2.
ெத (வார் -7)

வள்

வள்

ர்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

208

209

210

211

212

213

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

208

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைறஎண்-1,
ங் கத் ர்,
வள்
ர்-602001.

1.

வள்

ர் நகராட்

209

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
அைறஎண்-2,
ங் கத் ர்,
வள்
ர்-602001.

1.
2.
3.

வள்
வள்
வள்

ர் நகராட்
ேவம்
யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -15) ,
ர் நகராட்
கனகவல்
ரம் ெத (வார் -14) ,
ர்(ந) மாரப்பன்ெத

210

ஞான த் யாலயா
ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அைறஎண்-1,
ஒண் க் ப்பம்
வள் ர் -602
002.

வள்
ர் (ந) பனகல் ெத (வார் -11) , 2.
ரராகவர் ெத (வார் -16) , 3.
வள்
ர் (ந)
(வார் -16)

211

ஞான த் யாலயா
ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அைறஎண்-2,
மணவாளநகர்-602002 .

1.
2.
3.

வள்
வள்
வள்

ர் நகராட்
ர் நகராட்
ர் நகராட்

212

அர ஆ
ரா டர் நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம்
1.
ேமற் பக்க அைற -3,
ங் கத் ர்,
வள்
ர்-602001.

வள்

ர் நகராட்

213

அர ஆ
ரா டர் நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் 1.
ேமற் பக்க அைற -4,
2.
ங் கத் ர்,
வள்
ர்-602001.

வள்
வள்

ர் நகராட்
ர் நகராட்

ராஜா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

சாைல(வார் -15)

1.

வள்
ழக்

ர் நகராட்
ளக்கைரத் ெத

ெதற்
ளக்கைர ெத (வார் -16)) ,
ேமற்
ளக்கைர ெத (வார் -16) ,
இந் ரா நகர்(வார் -17)

ங் கத்

காந்
லட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்(வார் -19)

ரம் (ஏலசாைல)(வார் -19) ,
ரம் , 3.ெஜயா நகர் ஏ எஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

214

215

216

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெவங் கத் ர் ஊராட் கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெவங் கத் ர் ஊராட் ெஜகன் ெத (வார் -1) , 3.ெவங் கத் ர்
ஊராட் பாண் யன் ெத (வார் -1) , 4.ெவங் கத் ர் (ஊ) ேசரன் ெத
(வார் -1) , 5.ெவங் கத் ர் ஊராட் ேசாழன் ெத (வார் -1) ,
6.ெவங் கத் ர் ஊராட் பா ர அம் மன் ெத (வார் -1) ,
7.ெவங் கத் ர் ஊராட் லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத , ஆ
கம் ெத
(வார் -1) , 8.ெவங் கத் ர் ஊராட்
னிவாசன் ெத (வார் -2) ,
9.ெவங் கத் ர் ஊராட்
வரலட்
ெத (வார் -1) , 10.ெவங் கத் ர்
ஊராட் ஆ
கம் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

215

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ழக்
கப் அைற 1, மணவாளநகர்602002.

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) C.V.M. ேரா
(வார் -2) , 2.ெவங் கத் ர் ஊராட்
அன்பழகன் ெத (வார் -2) , 3.ெவங் கத் ர் ஊராட் கைலவாணர்
ெத (வார் -2) , 4.ெவங் கத் ர் ஊராட் சா க் பாட்சா ெத (வார் -1)
, 5.ெவங் கத் ர் ஊராட் தங் க ைற ெத (வார் -1) , 6.ெவங் கத் ர்
ஊராட் ேமயர் ட் பா ெத (வார் -1) , 7.ெவங் கத் ர் (ஊ) சாத் ர்
பால
ஷ்ணன் ெத (வார் -1) , 8.ெவங் கத் ர் ஊராட்
மா.ெபா.சார ெத (வார் -1) , 9.ெவங் கத் ர் ஊராட் K.A.
ம யழகன் ெத (வார் -1) , 10.ெவங் கத் ர் ஊராட் ேமட் த்ெத
(வார் -1) , 11.ெவங் கத் ர் ஊராட் ேமட் த்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

216

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ெதற்
கப்
அைற, ெவங் கத் ர் கண் ைக
வள் ர் -602 002.

1.ெவங் கத் ர் ஊராட் அலேமலம் மாள் ெத (வார் -4) , 2.ெவங் கத்
ஊராட் அலேமலம் மாள்
க் ெத (வார் -4) , 3.ெவங் கத் ர்
ஊராட்
ைரக்கண்
ெத (வார் -4) , 4.ெவங் கத் ர் ஊராட்
தங் கேவல் ெரட் த்ெத (வார் -4) , 5.ெவங் கத் ர் ஊராட் காேவரி
ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

214

ஊராட் ஒன் ய
ஒண் க் ப்பம்
002.

வக்கப்பள் ளி,
வள் ர் -602

ர்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

217

218

219

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கப்
அைற, ெவங் கத் ர் கண் ைக
வள் ர் -602 002.

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) ைவைக ெத (வார் -4) , 2.ெவங் கத் ர் (ஊ)
அ யமான் ெத (வார் -4) , 3.ெவங் கத் ர் ஊராட் கரிகாலன் ெத
(வார் -4) , 4.ெவங் கத் ர் ஊராட்
க்காணத்தம் மன்ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 5.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ேகசெரட் ெத (வார் -4) ,
6.ெவங் கத் ர் ஊராட் K.C.சம் மந்தனார் ெத (வார் -4) ,
7.ெவங் கத் ர் ஊராட் ஏ மைல நாயக்கர் ெத (வார் -4) ,
8.ெவங் கத் ர் ஊராட் இ ளர் ேம வார் 4 , 9.ெவங் கத் ர்(ஊ)
அ கத் ர் ேரா வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

218

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
அைற, ெவங் கத் ர் கண் ைக
வள் ர் -602 002.

1.ெவங் கத் ர் ஊராட் பள் ளிக் ட ெத (வார் -4) , 2.ெவங் கத் ர்
ஊராட் ேவலா த ெரட் ெத (வார் -4) , 3.ெவங் கத் ர் ஊராட்
மரன் நகர் ர ெத வார் 4 , 4.ெவங் கத் ர் ஊராட்
மாரியப்பெரட் யார் ெத வார் 5 , 5.ெவங் கத் ர் ஊராட் ஆ ரியர்
ெத வார் 4 , 6.ெவங் கத் ர் ஊராட் இளங் ேகாவன் ெத (வார் -3) ,
7.ெவங் கத் ர் ஊராட்
னாயகர் ேகா ல் ெத வார் 4 ,
8.ெவங் கத் ர் ஊராட்
ப்ரமணிய வா ெத (வார் - 4) ,
9.ெவங் கத் ர் ஊராட் சத் ய ர்த் ெத வார் 4 , 10.ெவங் கத் ர்
ஊராட் பல் லவன் ெத (வார் -4) , 11.ெவங் கத் ர் ஊராட்
ேசக் ழார் ெத (வார் -4) , 12.ெவங் கத் ர் ஊராட் ெவங் கத் ர்
கண் ைக (வார் -4) , 13.ெவங் கத் ரர் ஊராட் எட் யப்பன்ெரட் யார்
ெத (வார் -5) , 14.ெவங் கத் ர் ஊராட் பச்ைசயப்ப நாயக்கர் ெத
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

219

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற்
க
அைற எண்.2, மணவாளநகர் 602002.

1.ெவங் கத் ர் ஊராட் இரண்டாவ எம் . .ஆர்.நகர் (வார் -5) ,
2.ெவங் கத் ர்(ஊ) ஏரிக்கைரெத (வார் -3&5) , 3.ெவங் கத் ர்
ஊராட் ஒத்தவாைடெத (வார் -3) , 4.ெவங் கத் ர் ஊராட்
. . ங் ெத (வார் -5) , 5.ெவங் கத் ர் ஊராட்
வா ரப்பன்
ெத (வார் -5) , 6.ெவங் கத் ர் ஊராட் அழ ரி ெத (வார் -5) ,
7.ெவங் கத் ர் ஊராட் க ணாநி ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

217

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

220

221

222

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

220

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற்
க
அைற எண்.2, மணவாளநகர் 602002.

1.ெவங் கத் ர் ஊராட் நாவலர் ெத
ஊராட் எம் . .ஆர். நகர் (வார் -5)

221

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
க
அைற, ெவங் கத் ர் கண் ைக
வள் ர் -602 002.

1.ெவங் கத் ர் ஊராட்
ேவகானந்தர் ெத
(வார் -5) ,
2.ெவங் கத் ர் ஊராட்
த்தர் ெத
(வார் -5) , 3.ெவங் கத் ர்
ஊராட்
ரமா னிவர் ெத (வார் -5) , 4.ெவங் கத் ர் ஊராட்
ெப ம்
ர் சாைல (வார் -3&4) , 5.ெவங் கத் ர் ஊராட்
ள் ளிவளவன் ெத (வார் -5) , 6.ெவங் கத் ர் (ஊ) V.P. ந்தன் ெத
(வார் -5) , 7.ெவங் கத் ர் (ஊ) ெலனின் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
க
அைற, ெவங் கத் ர் கண் ைக
வள் ர் -602 002.

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) வள் ளி ெத (வார் -5) , 2.ெவங் கத் ர் (ஊ) N.S.K
ெத
(வார் -5) , 3.ெவங் கத் ர் ஊராட்
ல் ைலத் ெத (வார் -5) ,
4.ெவங் கத் ர் (ஊ) லகர் ெத
(வார் -5) , 5.ெவங் கத் ர் (ஊ) பாபா
ெத (வார் -50 , 6.ெவங் கத் ர் (ஊ) ெசங் கல் வராயன் (வார் -5) ,
7.ெவங் கத் ர் (ஊ) ட் மணி ெத (வார் -5) , 8.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ெதால் காப் யர் ெத (வார் -5) , 9.ெவங் கத் ர் (ஊ) இந் ரா ெத
(வார் -5) , 10.ெவங் கத் ர் (ஊ) கண்ண ெத
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

222

(வார் -3) , 2.ெவங் கத்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

223

223

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - வடக்
க
அைற 3, மணவாளநகர் -602002.

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) பாண் யன் ெத (வார் -5) , 2.ெவங் கத் ர் (ஊ)
கன் ெத (வார் -5) , 3.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ஸ்வநாதன் ெத (வார் 5) , 4.ெவங் கத் ர் (ஊ) னஸ் ெத (வார் -5) , 5.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ஞ் ெத (வார் -5) , 6.ெவங் கத் ர் ஊராட் ம தம் ெத (வார் 5) , 7.ெவங் கத் ர் (ஊ) கம் பன் ெத (வார் -5) , 8.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ராமசா ெத (வார் -5) , 9.ெவங் கத் ர் (ஊ) ஔைவ ெத (வார் -5) ,
10.ெவங் கத் ர் (ஊ) கட்டெபாம் மன் ெத (வார் -5) , 11.ெவங் கத் ர்
(ஊ) ரன்
வ ங் கம் ெத (வார் -5) , 12.ெவங் கத் ர் (ஊ) அம் மன்
ெத (வார் -5) , 13.ெவங் கத் ர்(ஊ) சன்ன ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) ேந ெத (வார் -3) , 2.ெவங் கத் ர் (ஊ) மணவாளர்
ெத 1-வ
க் ெத (வார் -3) , 3.ெவங் கத் ர் (ஊ) மணவாளநகர்
ேந 2வ
க் ெத (வார் -3) , 4.ெவங் கத் ர் (ஊ) மணவாளநகர்
ேந 3வ
க் ெத (வார் -3) , 5.ெவங் கத் ர் (ஊ) ேவ
நாச் யார்ெத (வார் -5) , 6.ெவங் கத் ர் (ஊ) ேந ெத க லர்நகர்
(வார் -5) , 7.ெவங் கத் ர் (ஊ)
வள் ர் ெத (வார் -5) ,
8.ெவங் கத் ர் (ஊ) இளங் ேகா ெத (வார் -5) , 9.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ஐயப்பன் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

224

224

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ழக்
க
அைற, மணவாளநகர் -602002.

225

225

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேபாளிவாக்கம் 602002.

226

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
க
அைற, ேபாளிவாக்கம் -602002.

226

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்
1.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) உப்பர பாைளயம் (வார் -2) , 3.ேபாளிவாக்கம் (ஊ)
சங் கரநாராயண ரம் (வார் -2) , 4.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) அத்
ளம்
(வார் -2) , 5.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ேபாளிவாக்கம் காலனி ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

227

227

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் , ேபாளிவாக்கம் -602002.

1.ேபாளிவாக்கம் (ஊ)
ஜயநகர் (வார் -2) , 2.ேபாளிவாக்கம் (ஊ)
க்ேனஷ்வரா நகர் (வார் -2) , 3.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) நந்தவனம் (வார் 2) , 4.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ேகாம நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

228

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கப் அைற,
பாக் ப்ேபட்ைட ேபாளிவாக்கம் 602002.

1.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.ேபாளிவாக்கம்
(ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -3) , 3.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ந த்ெத (வார் 3) , 4.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -3) , 5.ேபாளிவாக்கம் (ஊ)
பாக் ேபட்ைடகாலனி (வார் -3) , 6.ேபாளிவாக்கம் (ஊ)
அ ந்த யர்காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

229

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
க அைற,
ேசஷாசலவர ரம் சத் ரம் 602002.

1.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ஒத்தவாைட (ேசஷாசலவர ரம் ) (வார் -4) ,
2.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) சத் ரம் ராமம் (வார் -4) , 3.ேபாளிவாக்கம் (ஊ)
கண் ைக ராமம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

230

அர உயர்நிைலப் பள் ளி வடக்
கட் டம் ேமற்
கப் அைற,
உ
ந்ைத-602105.

1.உ ந்ைத (ஊ) வன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.உ ந்ைத (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.உ ந்ைத (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.உ ந்ைத (ஊ) உைடயார்ெத
(வார் -1) , 5.உ ந்ைத (ஊ) காந் ெத (வார் -1) , 6.உ ந்ைத (ஊ)
சாய் பாபா ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

231

அர உயர்நிைலப் பள் ளி ெதற்
கட் டம் ழக்
கப் ,
உ
ந்ைத-602105.

1.உ ந்ைத (ஊ)
த் ைரயர் ெத (வார் -2) , 2.உ ந்ைத (ஊ) காலனி
ெத (வார் -2) , 3.உ ந்ைத (ஊ) ெம ன் ெத ப
-1 (வார் -2) ,
4.உ ந்ைத (ஊ) ரங் கா ரம் (வார் -2) , 5.உ ந்ைத (ஊ) ெம ன்ெத
ப
-2 (வார் -2) , 6.உ ந்ைத (ஊ) வ கர் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

228

229

230

231

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

232

233

232

233

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
அைற, ெகாட்ைட ர்-631 402.

1.ெகாட்ைட ர் ஊராட் ெகாட்ைட ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.ெகாட்ைட ர் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெகாட்ைட ர் (ஊ) ெபான்னியம் மன் ளக்கைர ெத (வார் -1) ,
4.ெகாட்ைட ர் (ஊ) ெகாட்ைட ர் பாடசாைல ெத (வார் -1) ,
5.ெகாட்ைட ர் (ஊ) ளக்கைர
க் ெத (வார் -2) , 6.ெகாட்ைட ர்
(ஊ) ெகாட்ைட ர் ளக்கைர ெத (வார் -2) , 7.ெகாட்ைட ர் ஊராட்
மாவரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
லகக்
கட் டம் - ேமற் பக்கம் ,
கண்
ர்-602108.

1.கண்
ர் ஊராட் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.கண்
ர்
(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.கண்
ர் (ஊ) ெப மாள்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.கண்
ர் (ஊ) மாதா ேகா ல் ெத
(வார் 1) , 5.கண்
ர் (ஊ) கன்
ர் காலனி (வார் -1) , 6.கண்
ர் (ஊ)
அைரயவாக்கம் காலனி (வார் -2) , 7.கண்
ர் (ஊ) ெதன்னகரம்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெகாட்ைட ர் (ஊ) ெகாட்ைட ர் காலனி (வார் -2) , 2.ெகாட்ைட ர்
ஊராட் ெகாட்ைட ர் காலனி
க் ெத (வார் -2) , 3.ெகாட்ைட ர்
ஊராட் நரசமங் கலம் காலனி (வார் -3) , 4.ெகாட்ைட ர் (ஊ)
ெகாட்ைட ர் இந் ரா நகர் (வார் -2) , 5.ெகாட்ைட ர் ஊராட்
நரசமங் கலம் இந் ரா நகர் (வார் -3) , 6.ெகாட்ைட ர் (ஊ) நரசமங் கலம்
(வார் -3) , 7.ெகாட்ைட ர் ஊராட் காரைண (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பட் ஊராட் உப் ரபாைளயம் (வார் -3) , 2.
ப்பட் (ஊ)
ப்பட் காலனி (வார் -3) , 3.
ப்பட் (ஊ) ெகாம் மந்தாங் கல்
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

234

234

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
ெகாட்ைட ர்-631402.

235

235

ஊராட் ஒன்
பள் ளி ெதற்
602108.

கப் ,

ய ந நிைலப்
கப் ,
ப்பட்

1.

-

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

236

237

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

236

1.
பந்
ர்(ஊ) சேவரியார் ெத (வார் -6) , 2.
பந்
ர்(ஊ)
மா ரம் ேரா (வார் -6) , 3.
பந்
ர்(ஊ) அந்ேதாணியார் ெத
(வார் -6) , 4.
பந்
ர்(ஊ) மப்ேப ெம ன்ேரா (வார் -6) ,
பந்
ர்(ஊ) இந் ரா நகர் ெம ன்ேரா (வார் -6) ,
டான்பாஸ்ேகா ேமல் நிைலப்பள் ளி- 5.
6.
பந்
ர்(ஊ) ழண்ைட ெத (வார் -6) , 7.
பந்
ர்(ஊ) சந்
ெதற்
கப் ேமற் பக்க
ெத (வார் -6) , 8.
பந்
ர்(ஊ) பாத் மா ெத (வார் -6) ,
அைற, பண்
ர் -602108.
9.
பந்
ர்(ஊ) ைசயப்பர் ெத (வார் -6) , 10.
பந்
ர்(ஊ)
அண்ணா ெத (வார் -6) , 11.
பந்
ர்(ஊ) மாதா ேகா ல் ெத
(வார் -6) , 12.
பந்
ர்(ஊ) இந் ரா நகர் (வார் -6)

237

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி- ெதற்
கப் அைற,
ப்பட் -602108.

1.
ப்பட் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1) , 2.
ப்பட் (ஊ) எட் யம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.
ப்பட் (ஊ) பாஞ் சா
அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.
ப்பட் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்
ெத
ராமணர்ெத (வார் -2) , 5.
ப்பட் (ஊ) ெகங் ைக அம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6.
ப்பட் (ஊ) பள் ளிக் டத் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
பந்
ர் (ஊ) அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1&2) , 2.
பந்
ர்
(ஊ) ேமட் ெத (வார் -1&2) , 3.
பந்
ர் (ஊ) ேமலாண்ைட ெத
(வார் -1) , 4.
பந்
ர் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1&2) , 5.
பந்
ர்
(ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1&2) , 6.
பந்
ர் (ஊ)
ேவம்
அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.
பந்
ர் (ஊ)
மணி ப்பம் சாைல (வார் -2) , 8.
பந்
ர் (ஊ) கன்னியம் மன்
நகர் (வார் -2) , 9.
பந்
ர் (ஊ)
பந்
ர் ெம ன்ேரா (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

238

238

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி- ேமற்
கப் அைற,
பண்
ர் -602108.

239

239

டான்பாஸ்ேகா ேமல் நிைலப்பள் ளி- 1.
பந்
ர் (ஊ) மாதா ேகா ல் ெத
அந்ேதாணியார் ெத (வார் -3) , 3.
ெதற்
கப் ேமற் பக்க
ெத (வார் -3) , 4.
பந்
ர் (ஊ)
அைற, வய
ர்-602105.

(வார் -3) , 2.
பந்
ர் (ஊ)
பந்
ர் (ஊ) னித அன்னாள்
மலர் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

240

240

1.
பந்
ர் (ஊ) ேதாைமயர்ெத (வார் -3) , 2.
பந்
ர் (ஊ)
டான்பாஸ்ேகா ேமல் நிைலப்பள் ளி
சேவரியார் ெத (வார் -4) , 3.
பந்
ர் (ஊ)
ெதற்
கப்
ழக் பக்க
சகாயமாதாேகா ல் ெத (வார் -4) , 4.
பந்
ர் (ஊ) ைசயப்பர்
அைற, பண்
ர் -602108.
ெத (வார் -5) , 5.
ப்பந்
ர் ஊராட்
ப்பந்
ர் (வார் -5)

241

241

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி -ேமற்
கப் அைற,
மணிக் ப்பம் - 602108.

1.
2.
3.

242

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி - ழக்
கப் அைற,
ெகாப் ர்-602025.

1.
மணிக் ப்பம் (ஊ) ன்னெத (வார் -1) , 2.
மணிக் ப்பம் (ஊ)
இ ளர் காலனி (வார் -1) , 3.
மணிக் ப்பம் ஊராட்
தாட்ேகாகாலனி (வார் -2) , 4.
மணிக் ப்பம் (ஊ) வா னாம் பட்
ெபான்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.
மணிக் ப்பம் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 6.
மணிக் ப்பம் (ஊ)
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 7.
மணிக் ப்பம் ஊராட்
ன்னெத (வார் -3) , 8.
மணிக் ப்பம் (ஊ) வா னாம் பட் காலனி
(வார் -3)

243

1.வய
ர் (ஊ) வய
ர் ெதற் ெத (வார் -1) , 2.வய
ர் (ஊ) வய
ர்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.வய
ர் (ஊ) வய
ர் வடக் ெத
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி(வார் -1) , 4.வய
ர் (ஊ) வய
ர் பள் ளி டெத (வார் -1) , 5.வய
ர்
ெதற்
கப் ேமற் பக்க
(ஊ) வய
ர் ளக்கைர ெத (வார் -1) , 6.வய
ர் (ஊ) வய
ர்
அைற, வய
ர்-602105.
பள் ளக்காலனி ெத (வார் -1) , 7.வய
ர் (ஊ) வய
ர் ேமட் க்காலனி
ெத (வார் -1,2)

242

243

மணிக்
மணிக்
மணிக்

ப்பம் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ப்பம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ப்பம் ஊராட்
கன்னிகா ரம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

244

245

246

247

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

244

1.வய
ர் (ஊ) வய
ர் ெகாள் ளக்காலனி ெத (வார் -2) , 2.வய
ர் (ஊ)
ரகா ரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.வய
ர் (ஊ)
ரகா ரம் ேமலாண்ைட ெத (வார் -2) , 4.வய
ர் (ஊ) ரகா ரம்
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளிந த்ெத (வார் -2) , 5.வய
ர் (ஊ) ரகா ரம் இ ளர் காலனி (வார் ெதற்
கப்
ழக் பக்க
அைற, வய
ர்-602105.
3) , 6.வய
ர் (ஊ) ரகா ரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
7.வய
ர் (ஊ) ரகா ரம் அ ந்த
ரம் வடக் ெத (வார் -3) ,
8.வய
ர் (ஊ) உச் ேம
ராமம் மற் ம் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

245

ஊராட்
ெதற்
602105.

1.வய
ர் (ஊ)
ம்
க் ப்பம் ழாண்ைட 1-வ ெத (வார் -4) ,
2.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் ழாண்ைட 2-வ ெத (வார் -4) ,
3.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் ழாண்ைட
ன்றாவ ெத (வார் -4) ,
4.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
ஒன் ய ந நிைலபள் ளி5.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் பள் ளிக் டத்ெத (வார் -4) , 6.வய
ர்
கப் அைற, வய
ர்(ஊ)
ம்
க் ப்பம் காலனி , மற் ம் பாைளயக்காரர் ெத , 7.வய
ர்
(ஊ) அகரம் ேமட் ெத (வார் -5) , 8.வய
ர் (ஊ) அகரம்
ெகங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -5) , 9.வய
ர் (ஊ) அகரம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 10.வய
ர் (ஊ) அகரம் காலனி
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

246

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கப் அைற, ெகாப் ர்602025.

1.ெகாப் ர் ஊராட்
ெப ம்
ர் ெம ன்ேரா (வார் -1) ,
2.ெகாப் ர் (ஊ)
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ெகாப் ர் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெகாப் ர் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ேமல் மாட
(வார் -2) , 5.ெகாப் ர் (ஊ) ஐய் யா
சா ெத (வார் -2) , 6.ெகாப் ர் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

247

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கப் ப
ைற
ய
கட் டம் , ெகாப் ர்-602025.

1.ெகாப் ர் (ஊ) M.G.R. நகர் (வார் -3) , 2.ெகாப் ர் (ஊ) ஆ
ரா டர்
காலனி, ஈஸ்வரிெத (வார் -3) , 3.ெகாப் ர் (ஊ) ெப மாள்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.ெகாப் ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3) ,
5.ெகாப் ர் (ஊ) ேமட் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வள்

4

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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249

250

248

249

250

ஊராட்
ெதற்
வள்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.
வள்
ர் (ஊ)
வள்
ர் ராமம் ஆஞ் சேநயர்ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 2.
வள்
ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
வள்
ர் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.
வள்
ர்
ஒன் ய வக்கப்பள் ளி - 3.
(ஊ)
வள்
ர்காலனி மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.
கப் அைற ,
வள்
ர்
ர்-602025.
(ஊ) ெம ன் ெத (வார் -1) , 6.
வள்
ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -1) , 7.
வள்
ர் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
8.
வள்
ர் (ஊ) பால் வா ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
,
வள்
ர்-602025.

1.
வள்
ர் ஊராட் நயப்பாக்கம் நா
ெத (வார் -1) ,
2.
வள்
ர் (ஊ)
ல் யர் ெத (வார் -1) , 3.
வள்
ர் (ஊ)
ெம ன்ெத (வார் -1) , 4.
வள்
ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -1) , 5.
வள்
ர் (ஊ)
தல் ெத (வார் -1) , 6.
வள்
ர் (ஊ)
இரண்டாவ ெத (வார் -1) , 7.
வள்
ர் (ஊ)
ன்றாவ ெத
(வார் -1) , 8.
வள்
ர் (ஊ) நான்காவ ெத (வார் -1) ,
9.
வள்
ர் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி -ேமற்
கட் டம் , பாப்பரம் பாக்கம் 602025.

1.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) ெசல் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) அய் யப்பன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) பள் ளிக் டத்ெத (வார் -2) ,
6.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2) , 7.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ)
இ ளர் காலனி (வார் -2) , 8.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) பாப்பரம் பாக்கம்
காலனி (வார் -2) , 9.பாப்பரம் பாக்கம் (ஊ) மங் காத்த ளம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

251

251

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளிவடக் கட் டம் கட் ட அைற,
ெவள் ேளரிதாங் கல் -602025.

1.ெவள் ேளரிதாங் கல் (ஊ) ெவள் ேளரிதாங் கல் (வார் -1) ,
2.ெவள் ேளரிதாங் கல் (ஊ) பட்டாேதாப் (வார் -2) , 3.ெவள் ேளரிதாங் கல்
(ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

252

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ேமற்
கப்
ய கட் டம் , இ ப் ர்
வலைசெவட் க்கா -602025.

1.ெவள் ேளரிதாங் கல் (ஊ) ெவள் ேளரிதாங் கல் (வார் -1) ,
2.ெவள் ேளரிதாங் கல் (ஊ) பட்டாேதாப் (வார் -2) , 3.ெவள் ேளரிதாங் கல்
(ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

253

1.இ ப் ர்(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.இ ப் ர்(ஊ)
வலைச தார்சாைல (வார் -1) , 3.இ ப் ர்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
(வார் -1) , 4.இ ப் ர்(ஊ)
க் ெத (வார் -1) , 5.இ ப் ர்(ஊ)
இ ப் ர் வலைசெவட் க்கா பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) , 6.இ ப் ர்(ஊ) மண்
ர் சாைல (வார் 602025.
1) , 7.இ ப் ர்(ஊ) ேமட் ஆ
ரா டர் ெத (வார் -1) , 8.இ ப் ர்(ஊ)
பள் ள ஆ
ரா டர்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

254

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி வடக் கட் டம் ெதற்
எ ர்ெகாள் ம் அைற ,
ெதா கா -602105.

1.ெதா கா (ஊ) ெதா கா
ராமம் (வார் -1) , 2.ெதா கா (ஊ)
ெதா கா காலனி (வார் -1) , 3.ெதா கா (ஊ) பஞ் சமந்தாங் கல்
ராமம் (வார் -1) , 4.ெதா கா (ஊ) பஞ் சமந்தாங் கல் காலனி (வார் 1) , 5.ெதா கா (ஊ) பராங் ச ரம் காலனி (வார் -1&2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

255

1.ெதா கா (ஊ) பராங் ச ரம் ராமம் (வார் -2) , 2.ெதா கா (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
ேமட் ராமா
ஜ ரம் (வார் -2) , 3.ெதா கா (ஊ)
பள் ளி -ேமற் கட் டம் ழக்
பள் ளராமா
ஜ ரம் (வார் -2) , 4.ெதா கா (ஊ) நமச் வாய ரம்
கப் அைற, ெதா கா -602105. ராமம் (வார் -2) , 5.ெதா கா (ஊ) நமச் வாய ரம் காலனி (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

252

253

254

255

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

256

257

258

256

அர னர் ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி - வடக்
ேமற் பக்க அைற,
மணவாளநகர் -602 002.

257

அர னர் ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி - வடக்
ேமற் பக்க அைற,
மணவாளநகர் - 602 002.

258

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

க

க

அர னர் ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி - வடக்
க
அைற, மணவாளநகர் - 602 002.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.வய
ர் (ஊ)
ம்
க் ப்பம் ழாண்ைட 1-வ ெத (வார் -4) ,
2.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் ழாண்ைட 2-வ ெத (வார் -4) ,
3.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் ழாண்ைட
ன்றாவ ெத (வார் -4) ,
4.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
5.வய
ர் (ஊ)
ம்
ப்பம் பள் ளிக் டத்ெத (வார் -4) , 6.வய
ர்
(ஊ)
ம்
க் ப்பம் காலனி , மற் ம் பாைளயக்காரர் ெத , 7.வய
ர்
(ஊ) அகரம் ேமட் ெத (வார் -5) , 8.வய
ர் (ஊ) அகரம்
ெகங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -5) , 9.வய
ர் (ஊ) அகரம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 10.வய
ர் (ஊ) அகரம் காலனி
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) மைறமைல அ கள் ெத (வார் -3) , 2.ெவங் கத் ர்
(ஊ) காமராஜர் ெத (வார் -3) , 3.ெவங் கத் ர் (ஊ) ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 4.ெவங் கத் ர் (ஊ)
. .க. ெத (வார் -3)
, 5.ெவங் கத் ர் (ஊ) ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல (வார் -2) ,
6.ெவங் கத் ர் (ஊ) ராஜா ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
வள்
ர் (ஊ)
வள்
ர் ராமம் ஆஞ் சேநயர்ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 2.
வள்
ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.
வள்
ர் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.
வள்
ர்
(ஊ)
வள்
ர்காலனி மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.
வள்
ர்
(ஊ) ெம ன் ெத (வார் -1) , 6.
வள்
ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -1) , 7.
வள்
ர் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
8.
வள்
ர் (ஊ) பால் வா ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

259

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் அைற ,
மணவாளநகர் - 602 002.

1.ெதா கா (ஊ) பராங் ச ரம் ராமம் (வார் -2) , 2.ெதா கா (ஊ)
ேமட் ராமா
ஜ ரம் (வார் -2) , 3.ெதா கா (ஊ)
பள் ளராமா
ஜ ரம் (வார் -2) , 4.ெதா கா (ஊ) நமச் வாய ரம்
ராமம் (வார் -2) , 5.ெதா கா (ஊ) நமச் வாய ரம் காலனி (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

260

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
ேநாக் ய அைற 3, மணவாளநகர்
- 602 002.

1.ெகாப் ர் (ஊ) M.G.R. நகர் (வார் -3) , 2.ெகாப் ர் (ஊ) ஆ
ரா டர்
காலனி, ஈஸ்வரிெத (வார் -3) , 3.ெகாப் ர் (ஊ) ெப மாள்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.ெகாப் ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3) ,
5.ெகாப் ர் (ஊ) ேமட் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

261

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
ேநாக் ய அைற 16 ,
மணவாளநகர் - 602 002.

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) காந் ெத (வார் -2) , 2.ெவங் கத் ர் (ஊ)
பார யார்ெத (வார் -2) , 3.ெவங் கத் ர் (ஊ) வானந்தம் ெத
(வார் -2) , 4.ெவங் கத் ர் (ஊ) அண்ணாநகர் ெசல் ம் சாைல (வார் -2)
, 5.ெவங் கத் ர் (ஊ) அண்ணாெத (வார் -2) , 6.ெவங் கத் ர் (ஊ)
வள் வர்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

262

262

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
எ ர்ெகாள் ம் அைற ,
வம் 631402.

வம் (ஊ) ள் ைளயார் ப்பம் ெகா க்கம் ேப காலனி (வார் -4) ,
வம் (ஊ) ள் ைளயார் ப்பம் ஊமத்தங் ெகாள் ைள (வார் -4) ,
வம் (ஊ) ள் ைளயார் ப்பம் ராமம் (வார் -4) , 4. வம் (ஊ)
ள் ைளயார் ப்பம் காலனி (வார் -4) , 5. வம் (ஊ) ள் ைளயார் ப்பம்
ெகா க்கம் ேப
ராமம் (வார் -4 , 6. வம் (ஊ) ள் ைளயார் ப்பம்
ர் நகர் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

263

263

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் பக்க கட் டம் வடக்
கப் ,
வம் -631402.

1. வம் (ஊ) ேமட் காலனி (வார் -3) , 2. வம் (ஊ)
ய காலனி
(வார் -3) , 3. வம் (ஊ)
வம் உப்பரபாைளயம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

264

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
எ ர்ெகாள் ம் அைற ,
வம் 631402.

1. வம் (ஊ)
வம் க ணிகர்
(வார் -1) , 2. வம் (ஊ)
வம்
சன்ன ெத (வார் -1) , 3. வம் (ஊ)
வம் ராமணர்ெத (வார் -1) ,
4. வம் (ஊ)
வம் ேதர ெத (வார் -1) , 5. வம் (ஊ)
வம்
பைழயகாலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

259

260

261

264

1.
2.
3.

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

266

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற் பக்க
ழக்
கம் அைற , சத்தைர631203.

267

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் கட் டம்
வடக் பக்க அைற , சத்தைர631203.

268

268

1.
2.
3.
4.
ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் 5.
ேமற் எ ர்ெகாள் ம் அைற ,
6.
தண்டலம் -631 203.
7.
8.
9.
10.

269

269

ெச ண்ட் ேஜாசப் ேமல் நிைலப்
பள் ளி - வடக்
கப் வல
பக்க அைற, ழச்ேசரி-631402.

267

ம் பரப்

1. மாரச்ேசரி (ஊ) மாரச்ேசரி (வார் -1) , 2. வம் (ஊ) மாரச்ேசரி
காலனி (வார் -2) , 3. மாரச்ேசரி ஊராட்
மாரச்ேசரி ேரா
தக்கத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4. வம் (ஊ)
வம் ன்னக்
காலனி (வார் -2) , 5. வம் (ஊ)
வம் உப்பரபாைளயம் (வார் -3) ,
6. வம் (ஊ) மாரச்ேசரி இ ளர் காலனி (வார் -2)

265

266

ழ் வ

4

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் வடக் பக்க
அைற ,
வம் -631402.

265

ன்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெவள் ேளரிதாங் கல் (ஊ) ெவள் ேளரிதாங் கல் (வார் -1) ,
2.ெவள் ேளரிதாங் கல் (ஊ) பட்டாேதாப் (வார் -2) , 3.ெவள் ேளரிதாங் கல்
(ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3)
ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்

வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) ேர
கா ேத
ெத (வார் -1) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) கன்னியம் மன் நகர் (வார் -1) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ)
ய காலனி ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2 ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) மாரியம் மன் ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) மாதம் மன் ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) கங் ைகயம் மன்ெத (வார் -2)

1. ழச்ேசரி(ஊ)

ழச்ேசரி , 2. ழச்ேசரி ஊ) பள் ள காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

270

270

ெச ண்ட் ேஜாசப் ேமல் நிைலப்
பள் ளி வடக்
கப் இட பக்க
அைற, ழச்ேசரி-631402.

1. ழச்ேசரி (ஊ) கற் பக
ேமட் காலனி

271

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ேமற்
கப்
அைற, அ ஞ் வாக்கம் -631550.

1.மப்ேப (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2.மப்ேப (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.மப்ேப (ஊ) யாதவா ெத (வார் -4)
, 4.மப்ேப (ஊ) சத் ரமா ைஹேவ (வார் -4) , 5.மப்ேப (ஊ) ஹரிஜன
காலனி (வார் -4) , 6.மப்ேப (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

272

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
அைற, உேசன் நகரம்
(சமத் வ ரம் )-602105.

ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

273

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 1.மப்ேப (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப (ஊ) காந்
ரிவான கட் டம் ேமற் அைற
ேபட்ைட (வார் -3) , 3.மப்ேப (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப
பக்கம் , உேசன் நகரம்
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)
(சமத் வ ரம் )-602105.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

274

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 1.மப்ேப (ஊ)
ய சமத் வ ரம் (வார் -3) , 2.மப்ேப (ஊ) அ
வடக் கட் டம் ெதற் அைற
ரம் (வார் -3) , 3.மப்ேப (ஊ) உேசன் நகர் (வார் -3) , 4.மப்ேப
பக்கம் , உேசன் நகரம்
ஸ்வநாத ப்பம் (வார் -4)
(சமத் வ ரம் )-602105.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

271

272

273

274

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

கப்

ஓன்

யந

நாயகர் ேகா

ல் ெத

நிைலப்பள் ளி ேமற்

, 2. ழச்ேசரி (ஊ)

கப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைற

ந்த
(ஊ)

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

275

276

277

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

275

1. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம்
க் ெத (வார் -1) ,
2. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம் வன்னியர்ெத (வார் -1) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி - 3. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1)
, 4. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
வடக்
கப் அைற ,
(வார் -1) , 5. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம் கம் மவார்பாைளயம்
ங் கம் பாக்கம் -602002.
ெப மாள் ேகா ல் ெத
, 6. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம்
காலனிெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

276

அங் கன்வா கட் டம் ,
ங் கம் பாக்கம் -602002.

1. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) கம் மவார்பாைளயம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 2. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) கம் மவார்பாைளயம் ேரா ெத
(வார் -2) , 3. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) கம் மவார்பாைளயம் ஆஞ் சேநயர்நகர்
(வார் -2) , 4. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம் M.G.R.நகர் (வார் -3) ,
5. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
6. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
7. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் பள் ளகாலனி (வார் -3) ,
8. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் ேமட் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

277

1.எைரயமங் கலம் (ஊ) ளக்கைரெத (வார் -1) , 2.எைரயமங் கலம்
(ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.எைரயமங் கலம் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல்
க் ெத (வார் -1) , 4.எைரயமங் கலம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.எைரயமங் கலம் (ஊ)
ட் ற
ேமற் கட் டம் ழக்
நியாய ைலக்கைடெத (வார் -1) , 6.எைரயமங் கலம் (ஊ)
எ ர்ெகாள் ம் ,
ேத யெந ஞ் சாைல (வார் -2) , 7.எைரயமங் கலம் (ஊ)
எைறயாமங் கலம் - 602 002.
நாகத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 8.எைரயமங் கலம் (ஊ)
மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 9.எைரயமங் கலம் (ஊ) ெரட் பாைளயம்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளிழக்
கப் அைற,
ேமல் நல் லாத் ர்-602002.

1. மாரச்ேசரி (ஊ) மாரச்ேசரி (வார் -1) , 2. வம் (ஊ) மாரச்ேசரி
காலனி (வார் -2) , 3. மாரச்ேசரி ஊராட்
மாரச்ேசரி ேரா
தக்கத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4. வம் (ஊ)
வம் ன்னக்
காலனி (வார் -2) , 5. வம் (ஊ)
வம் உப்பரபாைளயம் (வார் -3) ,
6. வம் (ஊ) மாரச்ேசரி இ ளர் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

279

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளிேமற் கட் டம் வடக் பக்க
அைற, ேமல் நல் லாத் ர்-602002.

1.ேமல் நல் லாத் ர் (ஊ) பார யார்ெத (வார் -2) , 2.ேமல் நல் லாத் ர்
(ஊ)
வள்
வர் ெத (வார் -2) , 3.ேமல் நல் லாத் ர் (ஊ) க ணாநி
ெத (வார் -2) , 4.ேமல் நல் லாத் ர் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் -2) ,
5.ேமல் நல் லாத் ர் (ஊ)
க்ேனஷ்வரா நகர் (வார் -2) ,
6.ேமல் நல் லாத் ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2) ,
7.ேமல் நல் லாத் ர் (ஊ) காமராஜர் ெத (வார் -3) , 8.ேமல் நல் லாத் ர்
(ஊ) காந் நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

280

280

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற் கட் டம் வடக் பக்க
அைற , ேமல் நல் லாத் ர்-602002.

1.மப்ேப (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2.மப்ேப (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.மப்ேப (ஊ) யாதவா ெத (வார் -4)
, 4.மப்ேப (ஊ) சத் ரமா ைஹேவ (வார் -4) , 5.மப்ேப (ஊ) ஹரிஜன
காலனி (வார் -4) , 6.மப்ேப (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

281

281

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
க ேமற் பக்க அைற ,
ேமல் நல் லாத் ர்-602002.

1.மப்ேப (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப (ஊ) காந்
ேபட்ைட (வார் -3) , 3.மப்ேப (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

278

279

278

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) கம் மவார்பாைளயம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 2. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) கம் மவார்பாைளயம் ேரா ெத
(வார் -2) , 3. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) கம் மவார்பாைளயம் ஆஞ் சேநயர்நகர்
(வார் -2) , 4. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ங் கம் பாக்கம் M.G.R.நகர் (வார் -3) ,
5. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
6. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
7. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் பள் ளகாலனி (வார் -3) ,
8. ங் கம் பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர் ேமட் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.மப்ேப (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப (ஊ) காந்
ேபட்ைட (வார் -3) , 3.மப்ேப (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

282

282

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ெதற்
கட் டம் வடக் பக்க அைற 2,
ழ் நல் லாத் ர்-602002.

283

283

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
க
அைற, ழ் நல் லாத் ர்-602002.

284

284

ட்ேரா (வார் -1) , 2.மப்ேப (ஊ) K.K. நகர்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி - 1.மப்ேப (ஊ) மப்ேப
(வார் -1) , 3.மப்ேப (ஊ) ேமட் ெத (வார் -1) , 4.மப்ேப (ஊ)
ழக்
கப் ேமற் பக்க
யாதவா ெத (வார் -1)
அைற -1, மப்ேப -631402.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

285

285

ரதான சாைல (வார் -1) , 2.மப்ேப (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி - 1.மப்ேப (ஊ) ந்தமல்
ெதற் பக்க கட் டம் ழக்
த் ைரயர் ெத (வார் -1) , 3.மப்ேப (ஊ)
த யார் ெத (வார் -1)
கப் , மப்ேப -631402.
, 4.மப்ேப (ஊ) பைழய காலனி (வார் - 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

286

286

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் பக்க கட் டம் ழக்
கப் , மப்ேப -631402.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.மப்ேப (ஊ)
ய காலனி (வார் -1) , 2.மப்ேப
(வார் -1) , 3.மப்ேப (ஊ) மப்ேப

(ஊ) ேமட்

ச் ேசரி

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

287

287

1. ழச்ேசரி (ஊ) ஜார்ஜ் ெத (வார் -2) , 2. ழச்ேசரி (ஊ)
ெச ண்ட் ேஜாசப் ேமல் நிைலப்
பள் ளி -வடக்
கப் அைற எண் மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 3. ழச்ேசரி (ஊ) ேகா ந்தேம
3) , 4. ழச்ேசரி (ஊ) ெசய் யம் பாக்கம் (வார் -3)
-3, ழச்ேசரி-631402.

288

288

ேராமன் கத்ேதா க்
வக்கப்பள் ளி ேமற் பக்க
அைற, கல் லம் ேப - 602108.

1.கல் லம் ேப (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.கல் லம் ேப
மாதாேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.கல் லம் ேப (ஊ) ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.கல் லம் ேப (ஊ) கல் லம் ேப காலனி
(வார் -1) , 5.கல் லம் ேப (ஊ) வ
ர் ராமம் (வார் -2) ,
6.கல் லம் ேப (ஊ) வ
ர்காலனி (வார் -2)

289

289

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி -ெதற்
கப்
அைற, கல் லம் ேப -602108.

1.கல் லம் ேப (ஊ) ஏலம் பாக்கம் ராமம் (வார் -1&2) , 2.கல் லம் ேப
(ஊ) ஏலம் பாக்கம் காலனி (வார் -2) , 3.கல் லம் ேப (ஊ) ஏலம் பாக்கம்
ேமற் நத்தம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

290

290

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி- ெதற்
கப் ,
ெவங் கத் ர்-602002.

1.மப்ேப (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப (ஊ) காந்
ேபட்ைட (வார் -3) , 3.மப்ேப (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெசன்டர் கட் டம் ஓ அைற,
ஓண் க் ப்பம் -602002.

1.ெவங் கத் ர் (ஊ) ஆைசத்தம் ெத (வார் -1) , 2.ெவங் கத் ர் (ஊ)
த்ெதாண்டன் ெத (வார் -1) , 3.ெவங் கத் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல்
ெத (வார் -1) , 4.ெவங் கத் ர் (ஊ) ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல (வார் -3)
, 5.ெவங் கத் ர் (ஊ) ஒண் க் ப்பம் (வார் -1) , 6.ெவங் கத் ர் (ஊ)
கங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ெதாண்டன் 1 வ
க் ெத , 8.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ெதாண்டன்
2வ
க் ெத , 9.ெவங் கத் ர் (ஊ)
ெதாண்டன் 3 வ
க்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

291

291

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
(வார் -

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ)
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

வள்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

292

292

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.எைரயமங் கலம் (ஊ) ளக்கைரெத (வார் -1) , 2.எைரயமங் கலம்
(ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.எைரயமங் கலம் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல்
க் ெத (வார் -1) , 4.எைரயமங் கலம் (ஊ)
ட் ற
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி - ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.எைரயமங் கலம் (ஊ)
வடக் கட் டம் ப மைற அைற , நியாய ைலக்கைடெத (வார் -1) , 6.எைரயமங் கலம் (ஊ)
ேத யெந ஞ் சாைல (வார் -2) , 7.எைரயமங் கலம் (ஊ)
ஓண் க் ப்பம் -602002.
நாகத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 8.எைரயமங் கலம் (ஊ)
மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 9.எைரயமங் கலம் (ஊ) ெரட் பாைளயம்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

1

1.ெவங் கல் (ஊ) ஜ ன்தார் ெத , 2.ெவங் கல் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ரிபாய் ெத , 4.ெவங் கல் (ஊ) த்தஞ் ேசரி
ேமற்
கவாசல் ), ெவங் கல் - 601 ெத , 3.ெவங் கல் (ஊ) கஸ்
ேரா , 5.ெவங் கல் (ஊ) எம் . .ஆர். நகர்
103.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

2

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ), ெவங் கல் 601 103.

1.ெவங் கல் (ஊ) ஓட்டர் பாைளயம் , 2.ெவங் கல் (ஊ) ெவங் கல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

3

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ெவங் கல் 601 103.

1.ெவங் கல் ஊ ன்னந்தாங் கல் , 2.ெவங் கல் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
3.ெவங் கல் (ஊ) அண்ணா ெத , 4.ெவங் கல் (ஊ) வள்
வர் ெத ,
5.ெவங் கல் (ஊ) பார யார் ெத

4

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ெவங் கல் 601 103.

1.ெவங் கல் (ஊ) லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத , 2.ெவங் கல் (ஊ) ஈஸ்வரன்
ேகா ல் ெத , 3.ெவங் கல் (ஊ)
ட் ற வங் ெத , 4.ெவங் கல் (ஊ)
ேந பஜார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ), ெவங் கல் 601 103.

1.ெவங் கல் (ஊ) கம் பர் ெத
3.ெவங் கல் (ஊ) காந் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

6

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ழக்
ெசம் ேப - 601 103.

1.ெசம் ேப

7

7

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி -வடக்
கவாசல் , ெசம் ேப - 601 103.

1.ெசம் ேப (ஊ) ேமல் ெசம் ேப , 2.ெசம் ேப (ஊ) க வாட் க் ண்
3.ெசம் ேப (ஊ) ெசம் ேப காலனி , 4.ெசம் ேப (ஊ) ெப மாள் ேகா
ெத , 5.ெசம் ேப (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத

8

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, தாமைரப்பாக்கம் - 601
103.

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
2.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத ,
3.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) வண்ணியர் ெத
, 4.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ)
எடேமட் பாைளயம் , 5.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) சா ேம

8

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

,

(ஊ) ெபரிய ெத

ப்பம்
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

, 2.ெவங் கல் (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர் ,

, 2.ெசம் ேப

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ன்னத்ெத

,
ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

9

9

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (வடக்
கவாசல் ),
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103.

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ேக. . .ெந ஞ் சாைல , 2.தாமைரப்பாக்கம்
(ஊ) தாமைரப்பாக்கம் காலனி , 3.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) சர்ேவஸ்வரா
நகர் , 4.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ம மாநகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

10

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103.

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) அம் மணம் பாக்கம் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

11

11

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103.

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) தாமைரப்பாக்கம்
2.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ல ்
நகர்

12

12

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103.

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) அம் மணம் பாக்கம்

13

13

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
ெகாமக்கம் ேப - 602 024.

1.ெகாமக்கம் ேப
2.ெகாமக்கம் ேப
3.ெகாமக்கம் ேப

14

14

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
ெகாமக்கம் ேப - 602 024.

1.ெகாமக்கம் ேப (ஊ) கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 2) ,
2.ெகாமக்கம் ேப (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 2) ,
3.ெகாமக்கம் ேப (ஊ) ேமட் ெத (வார் 2) , 4.ெகாமக்கம் ேப (ஊ)
ேக. . .ெந ஞ் சாைல(வார் 2) , 5.ெகாமக்கம் ேப (ஊ) இந் ரா நகர்
(வார் 2) , 6.ெகாமக்கம் ேப (ஊ)
ர் நகர் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

15

15

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
மாகரல் - 600 055.

1.மாகரல் (ஊ) மாகரல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

16

16

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), மாகரல் - 600 055.

1.மாகரல் (ஊ) ேவட்ைடக்காரத் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ட்

ட்

2)
ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

சாைல (வார்

3)

(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
(ஊ) ன்னெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

17

17

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
வாயல் 600 052.

1.

வாயல் (ஊ) பள் ளத் ெத

18

18

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
வாயல் 600 052.

1.

வாயல் (ஊ) பஜைன ேகா

19

19

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
வாயல் 600 052.

1.

வாயல் (ஊ) ஆர்க்கம் ேபட்
வாயல் (வார் 3)

20

20

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
ேசத் ப்பாக்கம் - 601 103.

1.ேசத் ப்பாக்கம் (ஊ) ேசத் ப்பாக்கம் (வார்
அகரம் , அகரம் கண் ைக ராமம் (வார் 2)

21

21

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ழக்
கவாசல் ,
ேகா ெவளி - 600 055.

1.ஆயச்ேசரி (ஊ) ஆயச்ேசரி (வார் 1) , 2.ஆயச்ேசரி (ஊ)
ங்
க் ப்பம (வார் 2) , 3.ஆயச்ேசரி (ஊ)
க் ப்பம் (வார் 2)

22

22

அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
1.ேகா ெவளி (ஊ) ேகா
ஆரம் ப பள் ளி ( ழக்
நாத ரம் (வார் 2)
கவாசல் ), ேகா ெவளி - 600 055.

23

23

அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
1.ேகா ெவளி (ஊ) காரைண காலனி , 2.ேகா
ஆரம் ப பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ),
வன்னியர் ெத , இந் ரா நகர்
ேகா ெவளி - 600 055.

24

24

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
வாணியன்சத் ரம் -600 055.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ேகா
3.ேகா

, 2.

வாயல் (ஊ)

வாயல் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல் ெத
வாயல் ( ஊ )

(வார் 3) , 2.

1) , 2.ேசத்

வளி (வார் 1) , 2.ேகா

ப்பாக்கம் (ஊ)

ெவளி (ஊ) லட்

ெவளி (ஊ) காரைண,

ெவளி (ஊ) ராமா ரம் , 2.ேகா ெவளி (ஊ) கள் ளிக்
ெவளி (ஊ) வாணியன் சத் ரம்

ப்பம் ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ந் தவல்

5

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

25

25

26

26

தாய
டம் (ெதற்
கவாசல் ), வாணியன்சத்
600 055.

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
வாணியன்சத் ரம் -600 055.
ச

பாகத்

ரம் -

1.ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவளி (ஊ) கன்னிகா ரம்

1.ேகா ெவளி (ஊ) எம் .
அம் ேபத்கார் நகர்

.ஆர். நகர் , 2.ேகா

ெவளி (ஊ) அண்ணா நகர்,

1.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர்
லக்கைட (வார் -1) , 2.ேமலா
ர் (ஊ)
ேமலா
ர் ராமம் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ேமலா
ர் (ஊ)
ேமலா
ர் ராமம் பஜைன ேகா ல்
க் ெத (வார் - ,
4.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர் ராமம் படேவட்டம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -1 , 5.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர் ராமம்
ேவட்ைடக்காரர்பாைளயம் (வார் -1) , 6.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர்
ராமம் ேபட்ைட (வார் -1) , 7.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர் காலனி
ெப மாள் ேகா ல் ெத ெதற் ப
(வ , 8.ேமலா
ர் (ஊ) ேமல
ர்
காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெத
ழக் ப
(வ , 9.ேமலா
ர் (ஊ)
ேமலா
ர் காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெத வடக் ப
(வ ,
10.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர் காலனி ங் காநகர் (வார் -2) ,
11.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர் காலனி ேமட் ெத எம்
ஆர் நகர்
(வார் -2) , 12.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர் காலனி அண்ணா ெத (வார் 2) , 13.ேமலா
ர் (ஊ) ேமலா
ர் காலனி ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 14.ேமலா
ர் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத

27

27

ஏ என் எம் நி நா ம் வக்க
பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ),
ேமலா
ர் - 602 021.

28

28

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி 1.அ ம் பாக்கம் (ஊ) அ
ெதற்
கவாசல் , அ ம் பாக்கம் - 2.அ ம் பாக்கம் (ஊ) அ
(வார் -1)
602 023.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பாக்கம் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ம் பாக்கம் காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

29

29

30

31

30

31

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் , அ ம் பாக்கம் 1.அ
- 602 023.

ம் பாக்கம் (ஊ)

க்கணஞ் ேசரி(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் ,
ளாப்பாக்கம் - 602
021.

1. ளாப்பாக்கம் (ஊ) ரா வ் காந் ெத (வார் -2) , 2. ளாப்பாக்கம்
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3. ளாப்பாக்கம் (ஊ)
அண்ணா ெத
(வார் -1) , 4. ளாப்பாக்கம் (ஊ) மகாக
பார யார்
ெத (வார் -1) , 5. ளாப்பாக்கம் (ஊ) ெம ன் சாைல (வார் -1) ,
6. ளாப்பாக்கம் (ஊ) காலனி
தல் ெத
(வார் -1) , 7. ளாப்பாக்கம்
(ஊ) காலணி இரண்டாம் ெத (வார் -2) , 8. ளாப்பாக்கம் (ஊ)
காலணி
ன்றாம் ெத (வார் -2) , 9. ளாப்பாக்கம் (ஊ)
ெக கம் ண்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ), ெவள் ளி ர் - 602 027.

1.ெவள் ளி ர் (ஊ) ைபண் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெவள் ளி ர் (ஊ) ேவட்ைடகார ெத (வார் -1) , 3.ெவள் ளி ர் (ஊ)
க மத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.ெவள் ளி ர் (ஊ) கம் மாளர்
ெத (வார் -1) , 5.ெவள் ளி ர் (ஊ) யவர் ெத (வார் -1) , 6.ெவள் ளி ர்
(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.ெவள் ளி ர் (ஊ)
ெசங் ன்றம் சாைல ெம ன் ேரா (வார் -1) , 8.ெவள் ளி ர் (ஊ)
அர ம த் வமைன ன் றம் (வார் -4) , 9.ெவள் ளி ர் (ஊ)
யகாலணி ஓத்தவாைட ெத (வார் -4,5) , 10.ெவள் ளி ர் (ஊ)
ய
காலணி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

32

32

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி( வடக்
கவாசல் ), ெவள் ளி ர் - 602 027.

1.ெவள் ளி ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.ெவள் ளி ர் (ஊ)
ெசங் ன்றம் சாைல(வார் -4) , 3.ெவள் ளி ர் (ஊ) கால் நைட
ம த் வமைன ெத (வார் -4) , 4.ெவள் ளி ர் (ஊ) ேகாட்ரஸ் ெத
(வார் -4) , 5.ெவள் ளி ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -4) ,
6.ெவள் ளி ர் (ஊ)
ம் ெத , , 7.ெவள் ளி ர் (ஊ) மணல் ெகாள் ளி
ெத (வார் -4) , 8.ெவள் ளி ர் (ஊ) ெஜ ெஜ நகர் 1,2,3, (வார் -4) ,
9.ெவள் ளி ர் (ஊ) சத் ரம் (வார் -4) , 10.ெவள் ளி ர் (ஊ) சத் ரம்
(வார் -3)

33

33

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ), ெவள் ளி ர் 602 027.

1.ெவள் ளி

1.ெவள் ளி ர் (ஊ) வன்னியர் ெத (வார் -1) , 2.ெவள் ளி ர் (ஊ)
க ணீகர் ெத (வார் -1) , 3.ெவள் ளி ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத (வார் -2) , 4.ெவள் ளி ர் (ஊ)
ர் நகர் (வார் -2) , 5.ெவள் ளி ர்
(ஊ) கண் ைக ெத (வார் -2) , 6.ெவள் ளி ர் (ஊ) ெசங் ன்றம் சாைல
(வார் -2) , 7.ெவள் ளி ர் (ஊ) ராமராஜன் கண் ைக, ைவவா
கண் ைக (வார் -2)

ர் (ஊ) பைழய காலனி (வார் -3)

34

34

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ), ெவள் ளி ர் 602 027.

35

35

ய காலனி (வார் -1) , 2.கரிக்கலவாக்கம்
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி 1.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ)
(ஊ)
ய ராமம் (வார் -1) , 3.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) அனந்தா ரம்
வடக்
கவாசல் ,
(வார் -1)
கரிக்கலவாக்கம் - 602 021.

36

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ), கரிக்கலவாக்கம் 602 021.

36

1.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) பைழயகாலனி (வார் -1) , 2.கரிக்கலவாக்கம்
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) பைழய
ராமம் (வார் -1) , 4.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 5.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

37

37

1. ஷ்
வாக்கம் (ஊ) பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ஊராட் ஒன் ய
2. ஷ்
வாக்கம் (ஊ) சரத் கண் ைக (வார் -1) , 3. ஷ்
வாக்கம்
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
(ஊ)
ஷ்
வாக்கம் ேரா (வார் -2) , 4. ஷ்
வாக்கம் (ஊ) வ வர்
கவாசல் ),
ஷ்
வாக்கம் - 602
காலணி (வார் -2) , 5. ஷ்
வாக்கம் (ஊ) ெரட் ல் ஸ் ேரா (வார் -2) ,
021.
6. ஷ்
வாக்கம் (ஊ) எம்
ஆர் நகர், அ ந்த யர் காலணி (வார் -2)

38

38

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ழா
ர் - 602 021.

1. ழா
ர் (ஊ) ழா
ர் ராமம் (வார் -1) , 2. ழா
ர் (ஊ) ழா
ஆர் ஏ ேரா (வார் -1) , 3. ழா
ர் (ஊ) ழா
ர் காலனி (வார் -2)

39

39

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ழா
ர் - 602 021.

1. ழா
ர் (ஊ) நாசேரத் (வார் -2) , 2. ழா
ர் (ஊ) ட்டத் ர் ராமம்
(வார் -3) , 3. ழா
ர் (ஊ) ட்டத் ர் பைழய காலனி (வார் -3) ,
4. ழா
ர் (ஊ) ட்டத் ர்
காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

40

40

.எஸ்.ஐ. வக்கப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ) , ஓ க்கா - 602 021.

1.ஓ க்கா (ஊ) ஓ க்கா
ராமம் (வார் 1) , 2.ஓ க்கா (ஊ) மாதா
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ஓ க்கா (ஊ) அ ணாசல ரம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

41

41

.எஸ்.ஐ. வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ) , ஓ க்கா - 602 021.

1.ஓ க்கா (ஊ) ெரட்
ல் ஸ் ரம் (வார் -2) , 2.ஓ க்கா (ஊ) எம்
ஆர் நகர் (வார் -2) , 3.ஈக்கா (ஊ) ஏரிக்கைர ெத ஒ க்கா ,
4.ஈக்கா (ஊ) ெரளப யம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

42

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ன்னப்பாக்கம் - 602
021.

1. ன்னப்பாக்கம் (ஊ) ன்னப்பாக்கம் ராமம் (வார் -1) ,
2. ன்னப்பாக்கம் (ஊ) மந்தெவளி (வார் -1,2,3,)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

43

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ன்னப்பாக்கம் - 602
021.

1. ன்னப்பாக்கம் (ஊ)
ர் ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

42

43

ழண்ைட ெத

ர்

(வார் -2) , 2. ன்னப்பாக்கம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

44

45

46

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

44

1. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -1) , 2. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
பார யார் ெத (வார் -1) , 3. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) படேவட்டம் மன்
ஊராட் ஒன் ய
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) சத் ய ர்த்
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
ெத (வார் -1) , 5. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
வள் வர் ெத (வார் -1 ,
கவாசல் ), ல் லரம் பாக்கம் - 602
6. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ராஜா ெத (வார் -1) , 7. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
023.
அண்ணா ெத (வார் -1) , 8. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) னிவாசன்
ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

45

1. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் -2) , 2. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) பகத் ங்
ஊராட் ஒன் ய
ெத (வார் -2) , 4. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) கட்டெபாம் மன் ெத (வார் -2) ,
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ல் லரம் பாக்கம் - 602 5. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) சன்ன ெத (வார் -2) , 6. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
023.
ராமசா ெத (வார் -2) , 7. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) காமராஜர்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

46

1. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) த்தர் ெத (வார் -2) , 2. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
ெபரியார் ெத (வார் -2) , 3. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ஆைச தம்
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
ெத (வார் -2) , 4. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் கவாசல் ), ல் லரம் பாக்கம் - 602
2) , 5. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெஜ ெஜ நகர்(வார் -2) , 6. ல் லரம் பாக்கம்
023.
(ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -2) , 7. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ஓட்டக் த்தர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

47

48

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

47

1. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெபான்னியம் மன் ெத (வார் -3) ,
3. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) . . ற் றர ெத (வார் -3) , 4. ல் லரம் பாக்கம்
(ஊ) ெஜக வன்ராம் ெத (வார் -3) , 5. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ேநதா
ெத (வார் -3) , 6. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) வராஜ் ெத (வார் -3) ,
எஸ் ஐ வக்கப்பள் ளி ( ழக்
7. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெஜெஜ நகர் (வார் -3) , 8. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
கவாசல் ), ல் லரம் பாக்கம் - 602
கக்கன்
ெத (வார் -3) , 9. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) தம் பரனார் ெத
023.
(வார் -3) , 10. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) கம் பர் ெத (வார் -3) ,
11. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) வானந்தன் ெத (வார் -3) ,
12. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ஓட்டக் த்தர் ெத (வார் -3) ,
13. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) லகர் ெத (வார் -3) , 14. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
ப் ர் மரன் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

48

1. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) கண்ணதாசன் ெத (வார் -3) ,
2. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) பார தாசன் ெத (வார் -3) , 3. ல் லரம் பாக்கம்
(ஊ) ரா வ் காந் ெத (வார் -3) , 4. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) இந் ராகாந்
ெத (வார் -3) , 5. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) லால் பக ர் ெத (வார் -3) ,
6. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெம ன்ேரா (வார் -3) , 7. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
எஸ் ஐ வக்கப்பள் ளி ( ழக்
கைலஞர் க ணாநி ெத (வார் -3) , 8. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
கவாசல் ), ல் லரம் பாக்கம் - 602
வல் லபாய் பட்ேடல் ெத (வார் -3) , 9. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
023.
அ ணாசலம் ெத (வார் -3) , 10. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) ெசங் ட் வன்
ெத (வார் -3) , 11. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம் மன் ெத (வார் -3)
, 12. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) வள் ளியம் மாள் ெத (வார் -3) ,
13. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ) காந் நகர் (வார் -3) , 14. ல் லரம் பாக்கம் (ஊ)
ர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

49

49

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), தலக்கான்ேசரி - 602
021.

50

50

ஊராட் ஒன் ய ெபா
ஈக்கா - 602 021.

51

51

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) , ஈக்கா 602 021.

52

52

ஊராட்
(ெதற்
021.

53

53

அங் கன்வா ைமயம் ( ழக்
கவாசல் ), ஈக்கா - 602 021.

1.ஈக்கா

54

54

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) , ஈக்கா 602 021.

1.ஈக்கா (ஊ) ம
ெத (வார் -2) , 2.ஈக்கா (ஊ) மண்டபத் ெத
(வார் -1) , 3.ஈக்கா (ஊ) ஒத்தவாைட ெத (வார் -1) , 4.ஈக்கா (ஊ)
ேமட் ெத (வார் -1) , 5.ஈக்கா (ஊ)
எம்
ெத (வார் -2) ,
6.ஈக்கா (ஊ) பால
ஷ்ணா நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

55

55

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ) , ஈக்கா 602 021.

1.ஈக்கா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

56

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ) , ஈக்கா 602 021.

1.ஈக்கா (ஊ)
(வார் -3)

லகம் ,

1.தலக்கஞ் ேசரி (ஊ)
த யார் ெத (வார் 1) , 2.தலக்கஞ் ேசரி (ஊ)
ழாண்ைட ெத (வார் 1) , 3.தலக்கஞ் ேசரி (ஊ) ேமலாண்ட ெத
(வார் 2) , 4.தலக்கஞ் ேசரி (ஊ) மண்ண த் ெத (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஈக்கா (ஊ) ெரட் ல் ஸ்ேரா (வார் -1) , 2.ஈக்கா (ஊ)
வாச ரம் (வார் 1) , 3.ஈக்கா (ஊ) ம
ெத (வார் -1) , 4.ஈக்கா
(ஊ) மண்டபத்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஈக்கா (ஊ) ஒத்தவாைடெத (வார் -1) , 2.ஈக்கா (ஊ)
ேமட் ெத (வார் -1) , 3.ஈக்கா (ஊ) க ணீகர்ெத (வார் -1) ,
4.ஈக்கா (ஊ) ழ் பா ெத (வார் -1) , 5.ஈக்கா (ஊ)
பால
ஷ்ணாநகர்(வார் -1) , 6.ஈக்கா (ஊ) ஆ ரியர்
ப்
தல் ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கவாசல் ), ஈக்கா - 602 1.ஈக்கா

(ஊ) ெரட்
(ஊ)

ல் ஸ் ேரா

வச ரம் (வார்

(ஊ) ேமல் பா
ழ் பா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2)

காலனி (வார் -3)
காலணி (வார் -3) , 2.ஈக்கா

(ஊ) ம

ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

57

57

எஸ் ஐ உயர்நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ஈக்கா 602 021.

1.ஈக்கா
2.ஈக்கா

58

58

எஸ் ஐ உயர்நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ஈக்கா 602 021.

1.ஈக்கா கண் ைக (ஊ) மாதேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ஈக்கா கண் ைக (ஊ) ெரட் ல் ஸ் ரம் (வார் 1 , 3.ஈக்கா
கண் ைக (ஊ) ெபத்ேதல் ரம் வார் 1

59

59

1.ஈக்கா (ஊ) ன்ன ஈக்கா ெமக்காநகர் 1-வ ெத (வார் -1) ,
எஸ் ஐ உயர்நிைலப்பள் ளி
2.ஈக்கா (ஊ) ன்ன ஈக்கா ெமக்காநகர் 2-வ ெத (வார் -1) ,
(வடக்
கவாசல் ), ஈக்கா - 602
3.ஈக்கா (ஊ) ன்ன ஈக்கா 3-வ ெத (வார் -1) , 4.ஈக்கா (ஊ)
021.
ன்ன ஈக்கா 4-வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

60

60

எஸ் ஐ உயர்நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ), ஈக்கா - 602 1.ஈக்கா
021.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

61

61

எஸ் ஐ உயர்நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ), ஈக்கா - 602
021.

1.ஈக்கா (ஊ)
ட் ற நகர் (வார் -1) , 2.ஈக்கா (ஊ) சம் பத் மார்
நகர் (வார் -1) , 3.ஈக்கா
ன்ன ஈக்கா ேபாக் வரத் நகர் வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), கல் யாண ப்பம் 602 021.

1.கல் யாணக் ப்பம் (ஊ) கல் யாணக் ப்பம் (வார் -1) ,
2.கல் யாணக் ப்பம் (ஊ) ேவட்ைடகாரத் ெத (வார் 1) ,
3.கல் யாணக் ப்பம் (ஊ) ஈக்கா சாைல (வார் -1) , 4.கல் யாணக் ப்பம்
(ஊ) ஏரிக்கைர காலனி (வார் -2) , 5.கல் யாணக் ப்பம் (ஊ)
ெவங் கேடச ரம் (வார் -2) , 6.கல் யாணக் ப்பம் (ஊ) ஈக்கா சாைல
(வார் -2) , 7.கல் யாண ப்பம் (ஊ) சக்
பாைளயம் (வார் -2) ,
8.கல் யாண ப்பம் (ஊ) லட்
நாத ரம் (வார் -2) , 9.கல் யாண ப்பம்
(ஊ) கல் யாண ப்பம் பைழயகாலனி (வார் -3) , 10.கல் யாண ப்பம்
(ஊ) கல் யாண ப்பம்
காலனி ( வார்டஸ்) (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

62

62

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
கண் ைக (ஊ) ஈக்கா கண் ைக (வார் 1 ,
கண் ைக (ஊ) ெரட் ல் ஸ் சாைல (வார் 1

(ஊ) தலக்காஞ் ேசரி கசேம

ெரட்

ெத

(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

63

63

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) ,
ரராகவ ரம் - 602 021.

1. ரராகவ ரம் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2. ரராகவ ரம் (ஊ) ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3. ரராகவ ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4. ரராகவ ரம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
5. ரராகவ ரம் (ஊ) ரராகவ ரம் சாைல (வார் -1) , 6. ரராகவ ரம்
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7. ரராகவ ரம் (ஊ)
ேமட் க்கண் ைக (வார் -1) , 8. ரராகவ ரம் (ஊ) அ ந்த
ரம்
(வார் -1)

64

64

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ரராகவ ரம் - 602 021.

1.
2.
3.

65

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) , ேபரத் ர் 602 021.

1.ேபரத் ர் (ஊ) அங் காளம் மன் ெத (வார் -1) , 2.ேபரத் ர் (ஊ)
ராமணர் ெத (வார் -1) , 3.ேபரத் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4.ேபரத் ர் (ஊ) மாந் ப்ைப ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ேபரத் ர் (ஊ) மாந் ப்ைப ழா
ர் ெத (வார் -1) , 6.ேபரத் ர் (ஊ)
நத்தேகா ல் ப்ைப ஏரிக்கைர (வார் -1) , 7.ேபரத் ர் (ஊ) ராமர்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.ேபரத் ர் (ஊ) அல்
ளம் ெத (வார் -1) ,
9.ேபரத் ர் (ஊ)
ஷ்
வாக்கம் ேரா (வார் -2) , 10.ேபரத் ர் (ஊ)
பால் வா ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

66

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) , ேபரத் ர் 602 021.

1.ேபரத் ர் (ஊ) 2-வ ெத
(வார் -3) , 2.ேபரத் ர் (ஊ) வாட்ரஸ்
ெத (வார் -3) , 3.ேபரத் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
4.ேபரத் ர் (ஊ) அங் காளம் மன் ெத (பர ராமன் ெத (வார் -3) ,
5.ேபரத் ர் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

65

66

ரராகவ ரம் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ரராகவ ரம் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ரராகவ ரம் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.வதட் ர் & ேகாயம் பாக்கம் (ஊ) வதட் ர் (வார் -1) , 2.வதட் ர் &
ேகாயம் பாக்கம் (ஊ) அப்பளா ளம் (வார் -1) , 3.வதட் ர் &
ேகாயம் பாக்கம் (ஊ) வதட் ர் கண் ைக (வார் -2) , 4.வதட் ர் &
ேகாயம் பாக்கம் (ஊ) ெத ங் காலணி (வார் -2) , 5.வதட் ர் (ஊ)
வதட் ர் காலணி (வார் -2) , 6.வதட் ர் & ேகாயம் பாக்கம் (ஊ)
ேகாயம் பாக்கம் (வார் -3) , 7.வதட் ர் & ேகாயம் பாக்கம் (ஊ)
ேவட்ைடக்கார பாைளயம் (வார் -3) , 8.வதட் ர் & ேகாயம் பாக்கம் (ஊ)
ேகாயம் பாக்கம் காலணி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வன்வாயல் (ஊ) வன்வாயல் ராமம் (வார் -1) , 2. வன்வாயல் (ஊ)
வன்வாயல் காலனி (வார் -1) , 3. வன்வாயல் (ஊ)
கைரயாேம (வார் -1) , 4. வன்வாயல் (ஊ) கசேம (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

67

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) , வதட் ர் 602 024.

68

அர னர் ஆ
ரா ட
ெதாடக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), வன்வாயல் - 602
024.

69

69

அர னர் ஆ
ரா ட
ெதாடக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), வன்வாயல் - 602
024.

1. வன்வாயல் (ஊ) நல் லான்காவ
வண் காவ
ர் (வார் -2)

70

70

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
ேமலக்ெகாண்ைட ர் - 602 024.

1.ேமலெகாண்ைட
2.ேமலெகாண்ைட
3.ேமலெகாண்ைட

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
ேமலக்ெகாண்ைட ர் - 602 024.

1.ேமலெகாண்ைட ர் (ஊ) பள் ளிக் டத் ெத (வார் -1) ,
2.ேமலெகாண்ைட ர் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ேமலெகாண்ைட ர் (ஊ) ேமலெகாண்ைட ர் காலணி( ர்க்ைகயம் மன்
ேகா ல் ெத ( , 4.ேமலெகாண்ைட ர் (ஊ) ேமலெகாண்ைட ர் காலணி
(ெப மாள் ேகா ல் ெத ) வார் , 5.ேமலெகாண்ைட ர் (ஊ) ெப மாள்
ேகா ல் ெத (கைரயான்ேம ) (வார் -1) , 6.ேமலெகாண்ைட ர்
ஊராட் ெபரியார் நகர் (கைரயாேம (வார் -1)

67

68

71

71

1.

ர் (வார் -2) , 2.

வன்வாயல் (ஊ)

ர் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ர் (ஊ) யாதவர் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.
ர் (ஊ)
த யார் ெத (வார் -1) , 2.
ர் (ஊ) ஈஸ்வரன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.
ர் (ஊ) அய் யர் ெத (வார் -1) ,
4.
ர் (ஊ) ஆச்சாரி ெத (வார் -1) , 5.
ர் (ஊ) பஜைனக் ேகா
ர்
ெத (வார் -1) , 6.
ர் (ஊ) தைலயாரி ெத (வார் -1) , 7.
ர்
(ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.
ர் (ஊ) க வா (ம ரா)
(வார் -1) , 9.
ர் (ஊ) க ய
ர்கண் ைக (வார் -1)

72

72

அர ஆ
ரா
பள் ளி (ேமற்
- 602 024.

ட நலத் ைற
கவாசல் ),

73

73

அர ஆ
ரா
பள் ளி (ேமற்
- 602 024.

ட நலத் ைற
கவாசல் ),

74

அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
ர் - 602 024.

1.
ர் (ஊ) அம் மந் ர் (வார் -3) , 2.
ர் (ஊ) வ வக் காலணி
(வார் -3) , 3.
ர் (ஊ) காக்கா கண் ைக வார் 3 , 4.
ர் (ஊ)
சாய் ம் மா கண் ைக வார் 3 , 5.
ர் (ஊ)
ர் கண் ைக (வார் 3) , 6.
ர் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

75

75

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) ,
ளாம் பாக்கம் - 602 025.

ளாம் பாக்கம் (ஊ) ேநதா ெத (வார் -1) , 2. ளாம் பாக்கம் (ஊ)
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3. ளாம் பாக்கம் (ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4. ளாம் பாக்கம் (ஊ) காமராஜர்
ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

76

76

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
ளாம் பாக்கம் - 602 025.

1. ளாம் பாக்கம் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
(ஊ)
வள் வர் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

74

ர்

1.
ெத

ர் (ஊ)
(வார் -2)

ர் காலனி (வார் -2) , 2.

ர் (ஊ)

ர் ெம

ல்

ன்

1.

(வார் -1,2) , 2.

ளாம் பாக்கம்

ளாம் பாக்கம் (ஊ) வ.உ. . ெத (வார் -2,3) , 2. ளாம் பாக்கம் (ஊ)
ஷ்ணா ரம் ெத (வார் -3) , 3. ளாம் பாக்கம் (ஊ) அண்ணா
ெத (வார் -3) , 4. ளாம் பாக்கம் (ஊ) அகரம்
அ ந்த யர்காலனி(வார் -3) , 5. ளாம் பாக்கம் (ஊ) கண் ைக
அ ந்த யர் காலனி(வார் -3) , 6. ளாம் பாக்கம் (ஊ)
ஷ்
நகர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
77

77

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
ளாம் பாக்கம் - 602 025.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

78

79

80

81

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

78

அர ஆ
ரா டர் நலப்பள் ளி (
ேமற்
கவாசல் ),
ெதாட் க்கைல - 602 025.

1.ெதாட் க்கைல (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெதாட் க்கைல (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெதாட் க்கைல (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4.ெதாட் க்கைல (ஊ) தம் பரீஸ்வரர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ெதாட் க்கைல (ஊ) தைலயாரி
(வார் -1) , 6.ெதாட் க்கைல(ஊ)
ன்னப்பட்
ள் ைளயார் ேகா ல்
(வார் -2) ,
7.ெதாட் க்கைல(ஊ) ன்னப்பட் ஏரிக்கைர சாைல (வார் -2) ,
8.ெதாட் க்கைல(ஊ) ன்னப்பட் அம் மன்
(வார் -2)

79

அர ஆ
ரா டர் நலப்பள் ளி (
ழக்
கவாசல் ),
ெதாட் க்கைல - 602 025.

1.ெதாட் க்கைல (ஊ) பஜைனக் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெதாட் க்கைல (ஊ) ளக்கைர ெத (வார் -1) , 3.ெதாட் க்கைல (ஊ)
ேமட் த் ெத (வார் -2) , 4.ெதாட் க்கைல (ஊ) இ கா ேரா (வார் 2) , 5.ெதாட் க்கைல (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6.ெதாட் க்கைல(ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

80

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ஆய
ர் - 602 026.

1.ஆய
ர் (ஊ) ேமலண்ைடெத (வார் -1) , 2.ஆய
ர் (ஊ)
ெதண்ணன்ைடெத (வார் -1) , 3.ஆய
ர் (ஊ) வன்ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4.ஆய
ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
5.ஆய
ர் (ஊ)
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ஆய
ர் (ஊ)
பைழயகாலனி (வார் -1&2) , 7.ஆய
ர் (ஊ)
யகாலனி (வார் -2) ,
8.ஆய
ர் (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

81

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), தண்ணிர் ளம் - 602
003.

1.தண்ணீர ் ளம் ஊராட் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.தண்ணீர ் ளம் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் -1) ,
3.தண்ணீர ் ளம் ஊராட்
ராமணர் ெத (வார் -2) , 4.தண்ணீர ் ளம்
ஊராட் ேமட் ெத (வார் -1) , 5.தண்ணீர ் ளம் ஊராட் நத்தம் ேம
(வார் -1) , 6.தண்ணீர ் ளம் ஊராட் நத்தம் ேம
ளக்கைர (வார் -1) ,
7.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) தண்ணீர ் ளம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

82

83

82

83

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), தண்ணிர் ளம் - 602
003.

1.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) ெபரிய காலனி அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2) ,
2.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) ரா வ் காந் ெத (வார் -2) , 4.தண்ணீர ் ளம்
(ஊ) எம்
ஆர் ெத (வார் -3) , 5.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அண்ணா நகர்
ளக்கைர ெத (வார் -3) , 6.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அண்ணா நகர்
ெம ன் ெத
, 7.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அண்ணா நகர் ளக்கைர ெத
,
8.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) ஆ வா கள் காலனி (வார் -3) , 9.தண்ணீர ் ளம்
(ஊ) ஆ வா கள் ெத (வார் -3) , 10.தண்ணீர ் ளம் (ஊ)
கசக்கைரேம 1-வ ெத (வார் -4) , 11.தண்ணீர ் ளம் (ஊ)
கசக்கைரேம 2-வ ெத (வார் -4) , 12.தண்ணீர ் ளம் (ஊ)
கசக்கைரேம 3-வ ெத (வார் -4) , 13.தண்ணீர ் ளம் (ஊ)
கசக்கைரேம 4-வ ெத (வார் -4) , 14.தண்ணீர ் ளம் (ஊ)
கசக்கைரேம 5-வ ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), தண்ணிர் ளம் - 602
003.

1.தண்ணீர ் ளம் (ஊ)
எச் ேரா (வார் -3) , 2.தண்ணீர ் ளம் (ஊ)
சத் ரம் ேரா (வார் -4) , 3.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) சத் ரம் ெத (வார் -4)
, 4.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர் 1-வ ெத (வார் -4) ,
5.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர் 2-வ ெத (வார் -4) ,
6.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர் 3-வ ெத (வார் -4) ,
7.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர் 4-வ ெத (வார் -4) ,
8.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர் 5-வ ெத (வார் -4) ,
9.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா ெத (வார் -4) ,
10.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 1-வ ெத (வார் -4) ,
11.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 2-வ ெத (வார் -4) ,
12.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 3-வ ெத (வார் -4) ,
13.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 4-வ ெத (வார் -4) ,
14.தண்ணீர ் ளம் (ஊ) ராமா ரம் ெசல் ம் சாைல (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

84

84

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ெதா
ர் ெத (வார் -1) , 2.காக்க
ந த்ெத பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 3.காக்க
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1)

85

85

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ளக்கைர ெத (வார் -2) , 2.காக்க
ர் (ஊ)
வானந்தம் ெத (வார் -2) , 3.காக்க
ர் (ஊ) வள் வர் ெத (வார் -2)
, 4.காக்க
ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

86

86

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ல ்
நகர் (வார் -1) , 2.காக்க
ர் (ஊ) ெம ன்
ேரா (வார் -2) , 3.காக்க
ர் (ஊ) ந்ேதாட்டம் ெத (வார் -1) ,
4.காக்க
ர் (ஊ) இந் யன் வங்
காலணி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

87

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) பங் களா ேதாப் 2வ ெத (வார் -2) , 2.காக்க
(ஊ) பங் களா ேதாப் 1வ ெத
(வார் -2) , 3.காக்க
ர் (ஊ) சக்
(வார் -2) , 4.காக்க
ர் (ஊ) அ ணாசல ரம் ெத (வார் -3) ,
5.காக்க
ர் (ஊ) பாலா நகர் (வார் 3)

88

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ட் ர் சாைல (வார் -2) , 2.காக்க
ர் (ஊ) பால்
பண்ைண
ப் வார் 2) , 3.காக்க
ர் (ஊ) த ழ் நா
ட்
வச வாரியம் (வார் -2) , 4.காக்க
ர் (ஊ) ஞ் ேசாைலெத வார் -4) ,
5.காக்க
ர் (ஊ) ன்வாரிய
ப் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

87

88

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்
நகர்

89

89

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) பாக் யம் நி ட ன் (வார் -2) , 2.காக்க
ர் 9ஊ)
அன்ைனெதரசா நகர் (வார் -3) , 3.காக்க
ர் (ஊ) வன் ளம் வார் -3)
, 4.காக்க
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3) , 5.காக்க
ர் (ஊ)
ெபரியார் ெத (வார் -3) , 6.காக்க
ர் (ஊ) மத்ரா நகர் , 7.காக்க
ர்
(ஊ) ஜான ெத பாக் யம் நி ட ன்

90

90

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -3) , 2.காக்க
ர் (ஊ)
ெபரியார் ெத (வார் -3) , 3.காக்க
ர் (ஊ) நர ம் ம ரம் (வார் -3) ,
4.காக்க
ர் (ஊ) பாலா நகர் (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

91

91

92

93

92

93

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.Kakkalur ( P ) ஆஞ் சேநய ரம் ெம ன் ேரா (வார் 3) , 2.காக்க
ர்
(ஊ) ஆஞ் சேநய ரம்
தல் ெத (வார் 3) , 3.காக்க
ர் (ஊ)
ஆஞ் சேநய ரம் 9வ ெத (வார் 3) , 4.காக்க
ர் (ஊ) ஆஞ் சேநய ரம்
12வ ெத (வார் 3) , 5.காக்க
ர் (ஊ) ஆஞ் சேநய ரம் 16வ ெத
(வார் 3) , 6.காக்க
ர் (ஊ) ஆஞ் சேநய ரம் 17வ ெத (வார் 3) ,
7.காக்க
ர் (ஊ) ஆஞ் சேநய ரம் 19வ ெத (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) காந் ேம (வார் 3) , 2.காக்க
ர் (ஊ) ண் மல்
ெத (வார் 4) , 3.காக்க
ர் (ஊ) டாக்டர் அப் ல் கலாம் ெத வார் 4 ,
4.காக்க
ர் (ஊ) ம. ெபா,
ெத
வார் 4 , 5.காக்க
ர் 9ஊ)
மரியன்னா ெத வார் 4 , 6.காக்க
ர் (ஊ) காக்க
ர் ைபபாஸ் சாைல
, 7.காக்க
ர் (ஊ) மரியன்ைன ெத (வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ) ஆஞ் சேநய ரம் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3)

94

94

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ேராஜா ெத (வார் -4) , 2.காக்க
ர் (ஊ)
மேனாரஞ் தம் ெத (வார் -4) , 3.காக்க
ர் (ஊ) ரியகாந்
ெத (வார் -4) , 4.காக்க
ர் (ஊ) மல் ைகத் ெத (வார் -4) ,
5.காக்க
ர் (ஊ) தாமைரத் ெத (வார் -4) , 6.காக்க
ர் (ஊ) மா ரன்
ைரசா சாைல(வார் -4) , 7.காக்க
ர் (ஊ) நீ ேலார்ப்பவெத (வார் 4) , 8.காக்க
ர் (ஊ) சத்யசாய் ெத (வார் -4)

95

95

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), காக்க
ர் 602 003.

1.காக்க
ர் ஊராட் ஆ ரியர்
ப் 1 வார் 4 , 2.காக்க
ஆ ர்யர்
ப் 2 வார் 4 , 3.காக்க
ர் (ஊ) ஆ ரியர்
3 வார் 4

ர் (ஊ)
ப்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

96

97

98

96

97

98

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ராதா
ஷ்ணன் சாைல (வார் -4) , 2.காக்க
ர் (ஊ)
இந் ராகாந் ெத (வார் -4) , 3.காக்க
ர் (ஊ) ேராஜா ெத
ரி
(வார் -4) , 4.காக்க
ர் (ஊ) பட்ேடல் ெத (வார் 4) , 5.காக்க
ர் (ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 6.காக்க
ர் (ஊ) ராஜா ெத
(வார் -4) , 7.காக்க
ர் (ஊ) ேகாவர்த்தனம் ெத (வார் -4) , 8.காக்க
ர்
(ஊ) பார யார் ெத (வார் -4) , 9.காக்க
ர் (ஊ)
வள் வர் ெத
(வார் -4) , 10.காக்க
ர் (ஊ) மா
நி ட ன்(வார் -4) , 11.காக்க
ர்
(ஊ) ெகௗசல் யா நகர் வார் 4 , 12.காக்க
ர் (ஊ) ர வா ெத
கேணஷ்
ஸ்தா வார் 4 , 13.காக்க ர் பன்னீர ் ெத
ங் கா நகர் ,
14.காக்க
ர்
ப் ர் மரன் ெத , 15.காக்க
ர்
நகர் தல்
க் த் ெத , 16.காக்க
ர்
நகர் 3வ
க் த் ெத ,
17.காக்க
ர்
நகர் 4வ
க் த் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) நந்தவனம் ெத (வார் 4) , 2.காக்க
ர் (ஊ)
ங் காரவனம் ெத (வார் 4) , 3.காக்க
ர் (ஊ) ஞ் ேசாைல ெத
(வார் 4) , 4.காக்க
ர் (ஊ)
ந்தாவனம் ெத (வார் 4) , 5.காக்க
(ஊ) கங் ைக ெத (வார் -4) , 6.காக்க
ர் (ஊ) ெதன்றல் ெத (வார்
, 7.காக்க
ர் (ஊ) கங் ைக
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ), காக்க
ர் 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) வாரம்
ெத
(வார் -4) , 2.காக்க
ர் (ஊ) அத்
ெத
ங் கா நகர் , 3.காக்க
ர் (ஊ) ல் மகால் ெத அத் ப் ெத
(வார் -4) , 4.காக்க
ர் (ஊ) ங் ம ெத (வார் -4) , 5.காக்க
ர் (ஊ)
ண்
மல்
ெத (வார் -4) , 6.காக்க
ர் (ஊ) ெசண்பக ெத
(வார் -4) , 7.காக்க
ர் (ஊ) பவளமல்
ெத (வார் -4) , 8.காக்க
ர்
(ஊ) வைளமலர் ெத (வார் -4) , 9.காக்க
ர் (ஊ) கனகாம் பரம் ெத
(வார் -4) , 10.காக்க
ர் ஆவாரம் ெத

ர்
-4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

99

99

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் - 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) மா ளம்
ெத (வார் -4) , 2.காக்க
ர் (ஊ) ள
ெத (வார் -4) , 3.காக்க
ர் (ஊ) சம் பங் ெத (வார் -4) ,
4.காக்க
ர் (ஊ) ெசந் ர
ெத
(வார் -4) , 5.காக்க
ர் (ஊ) சம் பர்
ெத (வார் -4) , 6.காக்க
ர் (ஊ)
ஞ்
ெத (வார் -4) ,
7.காக்க
ர் (ஊ) அல் த் ெத (வார் -4) , 8.காக்க
ர் (ஊ) அப்பாசா
சாைல (வார் -4) , 9.காக்க
ர் (ஊ) க லர் ெத (வார் -4) ,
10.காக்க
ர் (ஊ)
ல் ைல ெத (வார் -4) , 11.காக்க
ர் (ஊ) சாமந்
ெத (வார் -4) , 12.காக்க
ர் (ஊ) பாரிஜாதம் ெத (வார் -4) ,
13.காக்க
ர் (ஊ) ெசம் ப த் ெத (வார் -4) , 14.காக்க
ர் (ஊ)
ம ழம் ெத (வார் 4) , 15.காக்க
ர் (ஊ) அப்பாசா சாைல (வார்
4) , 16.காக்க
ர் (ஊ) ெசவ் வந் ெத (வார் 4) , 17.காக்க
ர் (ஊ)
வாடாமல்
ெத
ங் கா நகர் , 18.காக்க
ர் வா
ஷ்
ேகா ல்
ெத , 19.காக்க
ர் காக்க
ர் ஊராட் தாழம் ெத

100

100

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ), காக்க
ர் 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ஏரிக்கைர (வார்
பத் யால் ேபட்ைட (வார் -5)

101

101

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), காக்க
ர் 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ம.ெபா. .நகர் (வார் -5) , 2.காக்க
ேவகானந்தர் நகர் (வார் -5)

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

102

102

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), காக்க
ர் 602 003.

1.காக்க
ர் (ஊ) ெபரியார் நகர் (வார் -5) , 2.காக்க
த,நா, ,வச வாரியம் (வார் -5)

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

103

ஊராட்
( ழக்
025.

103

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
கவாசல் ), ட் ர் - 602

1. ட்

5) , 2.காக்க

ர் (ஊ)

ர் (ஊ) ழண்ைட
(வார் -1) , 2. ட் ர் (ஊ) இ ளர்
ப் (வார் -1) , 3. ட் ர் (ஊ) ெதண்ணண்ைட
(வார் -1) ,
4. ட் ர் (ஊ) ேமலண்ைட
(வார் -1) , 5. ட் ர் (ஊ) ராமணர்
(வார் -1) , 6. ட் ர் (ஊ) வடவண்ைட
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

104

104

ஊராட்
( ழக்
025.

105

105

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ட் ர் - 602 025.

1. ட் ர் (ஊ) ராமா ரம் ராமம் (வார் -4) , 2. ட் ர் (ஊ) ராம் நகர்
(வார் -4) , 3. ட் ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4. ட் ர்
(ஊ)
ராம் நகர் (வார் -1) , 5. ட் ர் (ஊ) எம்
ஆர் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
கவாசல் ), ட் ர் - 602

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1. ட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ) ராமா ரம் காலனி (வார் -4)

106

106

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ட் ர் - 602 025.

1. ட் ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2. ட் ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 3. ட் ர் (ஊ) ளக்கைர சாைல
(வார் -1) , 4. ட் ர் (ஊ)
எஸ் ஐ பள் ளி (வார் -1) , 5. ட் ர் (ஊ)
கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத எட் யம் மன் நகர் , 6. ட் ர் (ஊ) அன்ைன
ேவளாங் கண்னி நகர் , 7. ட் ர் ஊராட் காந் நகர் , 8. ட் ர் ராம
ஷ்ணன் நகர் , 9. ட் ர் ேகாம அம் மன் நகர் அெனக்ஸ் 3

107

107

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ட் ர் - 602 025.

1. ட் ர் (ஊ) கட்டெபாம் மன் ெத
ேகா ல் ெத (வார் -2)

108

108

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ட் ர் - 602 025.

1. ட் ர் (ஊ) எம்
ஆர் நகர் (வார் -2) , 2. ட் ர் (ஊ) எம்
ஆர்
ஸ்ேடஷன் ேரா (வார் -2) , 3. ட் ர் (ஊ) ஸ்ேடஷன் ேரா (வார் -2) ,
4. ட் ர் (ஊ) மயாண ேரா (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

109

109

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ட் ர் - 602 025.

1. ட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

110

110

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ட் ர் - 602 025.

1. ட் ர் (ஊ)
எஸ் ஐ பள் ளி ெத (வார் -3) , 2. ட்
ளத் ெத , 3. ட் ர் (ஊ) அம் ேபத்கர் ெத , 4. ட்

(வார் -2) , 2. ட்

ர் (ஊ) உல் லாச நகர் (வார் -3) , 2. ட்

ர் (ஊ)

ர் (ஊ) பஜைன

எல்

நகர்

ர் (ஊ) தாமைரக்
ர்
ந்தாவன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

111

111

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெதா
ர் - 602 024.

1.ெதா

ர் (ஊ) ெதா

ர் காலணி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

112

112

ஏ என் எம் வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெதா
ர் - 602 024.

1.ெதா

ர் (ஊ) ெவள் ள

ளம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

113

113

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெதா
ர் - 602 024.

1.ெதா
ர் (ஊ) ஸ்ேட
ன் ேரா (வார் -4) , 2.ெதா
ர் (ஊ)
ேவலால த யார் ெத (வார் -4) , 3.ெதா
ர் (ஊ) ராமணர் ெத
வார் 4 , 4.ெதா
ர் (ஊ) ெதா
ர் ட்ேரா வார் 4 , 5.ெதா
ர்
(ஊ) ெவள் ள ளம் அம் ேபத்கார் நகர் வார் 4 , 6.ெதா
ர் (ஊ) சபரி
நகர் , 7.ெதா
ர் (ஊ) சரஸ்வ நகர் , 8.ெதா
ர் அண்ணா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

114

114

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெதா
ர் - 602 024.

1.ெதா
ர் (ஊ) எம்
எச் ேரா (வார் -1) , 2.ெதா
வடவாண்ைட
(வார் -1) , 3.ெதா
ர் (ஊ) ேவலா
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

115

115

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெதா
ர் - 602 024.

1.ெதா
ர் (ஊ) ராமணர் ெத (வார் -1) , 2.ெதா
நாகராஜ ரம் (வார் -2) , 3.ெதா
ர் (ஊ) சாணார் ேம
4.ெதா
ர் (ஊ) ழா
ர் சாைல
மைல நகர்

116

116

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெதா
ர் - 602 024.

1.ெதா
ர் (ஊ) ெதா
காலணி (வார் -4)

117

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெதா
ர் - 602 024.

1.ெதா
ர் (ஊ) பைழய காலணி (வார் -4) , 2.ெதா
ர் (ஊ) பாலா
நகர் (வார் -4) , 3.ெதா
ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 4) ,
4.ெதா
ர் (ஊ) பாலா நகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 4) ,
5.ெதா
ர் (ஊ) ர்ைகயம் மன் நகர் , 6.ெதா
ர் ( ஊ )
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் , 7.ெதா
ர் ( ஊ ) ல ்
நகர் ஆஸ்ரமம் சாைல

117

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ர்

ப்பம் (வார் -4) , 2.ெதா

ர் (ஊ)
த
த

ெத

ர் (ஊ)
(வார் -2) ,
ர் (ஊ)

ய

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

118

119

120

121

122

123

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

118

அர னர் ஆ
ரா ட ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ெசவ் வாய் ேபட்ைட 602 025.

1.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) ெசவ் வாய் ேபட்ைட ராமம் (வார் -1) ,
2.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) ெசவ் வாய் ேபட்ைட பைழய காலனி(வார் -2) ,
3.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) ெசவ் வாப்ேபட்ைட
ய காலணி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

119

அர னர் ஆ
ரா ட ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
ெசவ் வாய் ேபட்ைட - 602 025.

1.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ)
சாலாட் நகர்- ரியதர் ணி நகர் (வார் 3) , 2.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) .என்.கண் ைக, ஓம் சக் நகர்,
லக்நகர் (வார் -3 , 3.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) த நா
வ வா (வார் - 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

120

அர னர் ஆ
ரா ட ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
ெசவ் வாய் ேபட்ைட - 602 025.

1.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ)
2.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
கடல் ேமட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

121

அர னர் ஆ
ரா ட ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ெசவ் வாய் ேபட்ைட 602 025.

1.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) ெகாட்டாேம (வார் -1) , 2.ெசவ் வாய்
ேபட்ைட (ஊ) கங் காநகர் (வார் -1) , 3.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) கசேம
(வார் -1) , 4.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) மரன் நகர் (வார் -1) ,
5.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ)
ம நகர் (வார் -1) , 6.ெசவ் வாப்ேபட்ைட
(ஊ)
என் எச்
(வார் -1) , 7.ெசவ் வாப்ேபட்ைட (ஊ) எப்
காலணி
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

122

அர னர் ஆ
ரா ட ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ெசவ் வாய் ேபட்ைட 602 025.

1.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) த

அைனத்
வாக்காளர்கள்

123

அர னர் ஆ
ரா ட ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ெசவ் வாய் ேபட்ைட 602 025.

1.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) ஜான
ெஜ அெனக்ஸ்

கடல் ராமம் பாக்கம் சாைல (வார் -1) ,
கடல் காலணி (வார் -1) , 3.ெசவ் வாய்
க் காலணி ைரசா நகர்(வார் -1)

ழ் நா

ட்

வச

ராமன் நகர் எப்

வாரிய

ப் கள்

ஐ காலணிஇ ேக

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) ஸ்ேடஷன் ேரா ஏரிக்கைர , 2.ெசவ் வாய்
ேபட்ைட (ஊ)
என் எச்
காலனி , 3.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) ஆர் எஸ்
ேரா , 4.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) த ழ் நா
ட் வச
ப் ,
5.ெசவ் வாய் ேபட்ைட (ஊ) மகாலட்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

124

124

அர னர் ஆ
ரா ட ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ெசவ் வாய் ேபட்ைட 602 025.

125

125

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), அயத் ர் - 602 024.

1.அயத் ர் (ஊ) ேமலாண்ைடெத (வார் -1) , 2.அயத் ர் (ஊ)
ழாண்ைடெத (வார் -1) , 3.அயத் ர் (ஊ) சத் ரம் (வார் -1)

126

126

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), அயத் ர் - 602 024.

1.அயத் ர் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.அயத்
ெசல் யம் மன்நகர்(வார் -1) , 3.அயத் ர் (ஊ)
ெபாஜ் ஜன்கண் ைக(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

127

127

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), அயத் ர் - 602 024.

1.அயத் ர் (ஊ) ேமட் க்காலனி(வார் -2) , 2.அயத் ர் (ஊ)
பள் ளகாலனி(வார் -2) , 3.அயத் ர் (ஊ) அ ந்த யர் பாைளயம் (வார் 2) , 4.அயத் ர் (ஊ)
களத் ர்(வார் -2) , 5.அயத் ர் (ஊ)
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் (வார் 1) , 6.அயத் ர் (ஊ) ெஜய் அ ன்
,
7.ேவப்பம் பட் (ஊ) ஆயத் ர் வகா நகர் , 8.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ஆயத் ர் ஈ எஸ் என் நகர் சத் ரம்

128

128

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ,ேமற்
கவாசல் ), பாக்கம் - 602 024.

1.பாக்கம் (ஊ) ராமநாத ரம் (வார் -1) , 2.பாக்கம் (ஊ) பாக்கம்
ய
காலனி((வார் -1) , 3.பாக்கம் (ஊ) ேக. . சாைல ஓரம் (ெகாரட் ர்
ெபரியபாைளயம் சாைல(வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

129

129

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் பக்கம் ,ேமற்
கவாசல் ), பாக்கம் - 602 024.

1.பாக்கம் (ஊ) பாக்கம் பைழய காலனி (வார் 2) , 2.பாக்கம் (ஊ)
ேநாபா நகர் காலனி(வார் -2) , 3.பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

130

130

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் பக்கம் ,வடக்
கவாசல் ), பாக்கம் - 602 024.

1.பாக்கம் (ஊ) அ ஞர் அண்ணா ெத (வார் -3) , 2.பாக்கம் (ஊ) எம்
ஆர் ெத (வார் -3) , 3.பாக்கம் (ஊ) வ ங் க ரம் (வார் -3) , 4.பாக்கம்
(ஊ) ெவங் கேடச ரம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

131

131

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் பக்கம் , ழக்
கவாசல் ), பாக்கம் - 602 024.

1.பாக்கம் (ஊ) லட்
ரம் (வார் -3) , 2.பாக்கம் (ஊ) ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் வடக் (வடக் (வார் -3) , 3.பாக்கம் (ஊ) எஸ்.ஆர்.நகர் (வார் -4) ,
4.பாக்கம் (ஊ)
ப நகர் (வார் -3) , 5.பாக்கம் (ஊ)
னிவாச நகர்
(வார் -3) , 6.பாக்கம் (ஊ) டாக்டர் ரகாசம் நகர் , 7.பாக்கம் (ஊ)
வள் ர் சாைல , 8.பாக்கம் (ஊ) லட்
நகர் , 9.பாக்கம் (ஊ)
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் , 10.பாக்கம் சம் பந்தம் நகர்

132

132

அர உயர்நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), பாக்கம் - 602 024.

1.பாக்கம் (ஊ) பார யார் ெத (வார் -4) , 2.பாக்கம் (ஊ) ரபாண் ய
கட்டெபாம் மன் ெத (வார் -4) , 3.பாக்கம் (ஊ) வா. . . ெத (வார் -4)
, 4.பாக்கம் (ஊ) அ ந்த ர ரம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

133

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), பாக்கம் - 602 024.

1.பாக்கம் (ஊ)
ப நகர் (வார் -3) , 2.பாக்கம் (ஊ) அ ஞர் அண்ணா
ெத , 3.பாக்கம் (ஊ) பாக்கம் , 4.பாக்கம் (ஊ) பார தாசன் ெத ,
5.பாக்கம் (ஊ) ராஜா ெத , 6.பாக்கம் (ஊ) வாஞ் நாதன் ெத ,
7.பாக்கம் (ஊ) காமராஜர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

134

ஊராட் ஒன் ய கட் டம் ராம
நிர்வாக அ வலர் அ வலகம்
ேமற்
கவாசல் , நத்தேம 602 024.

1.நத்தேம (ஊ) ஒத்தவாட ெத (வார் 1) , 2.நத்தேம (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் 1) , 3.நத்தேம (ஊ) பாக்ம்
நின்ற ர் சாைல
(வார் 1) , 4.நத்தேம (ஊ) பள் ளிக் டத் ெத (வார் 1) , 5.நத்தேம
(ஊ) ேமட் த் ெத (வார் 1) , 6.நத்தேம (ஊ) சாைல ண சாைல
(வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

135

135

ஊராட் ஒன் ய கட் டம் ராம
நிர்வாக அ வலர் அ வலகம்
ேமற்
கவாசல் , நத்தேம 602 024.

1.நத்தேம (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் 1) , 2.நத்தேம (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 3.நத்தேம (ஊ) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் 1) , 4.நத்தேம (ஊ) காந் ெத (வார் 4) ,
5.நத்தேம (ஊ) அம் ேபத்கன் ெத (வார் 4 , 6.நத்தேம (ஊ) கம் பர்
ெத (வார் 4 , 7.நத்தேம (ஊ) அண்ணா ெத (ேமற் ) (வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

136

136

மகளிர் ய உத
கட் டம்
( ழக்
கவாசல் ), நத்தேம 602 024.

1.நத்தேம

அைனத்
வாக்காளர்கள்

133

134

(ஊ) கன்னடபாைளயம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

137

137

காலனி பால் வா கட் டம்
( லகம் ), நத்தேம - 602 024.

1.நத்தேம

(ஊ) ெப

138

ஊராட் ஒன் ய கட் டம் ராம
நிர்வாக அ வலர் அ வலகம்
வடக்
கவாசல் , நத்தேம 602 024.

1.நத்தேம

(ஊ) பாலா

139

கண்ண ரான் நி நா ம் பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ), நத்தேம 602 024.

1.நத்தேம (ஊ) ஜான் ராணி ெத , 2.நத்தேம (ஊ) மணிகண்ட ரம் ,
3.நத்தேம (ஊ)
ல் ைல நகர் , 4.நத்தேம (ஊ) ெசந் ல் நகர் ,
5.நத்தேம (ஊ) ராகேவந் ரா நகர் , 6.நத்தேம (ஊ)
காம் ைக நகர்
, 7.நத்தேம ( ஊ ) மா
நகர் , 8.நத்தேம கணப நகர் , 9.நத்தேம
மரன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

140

னித ஜான்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, நத்தேம - 602 024.

1.நத்தேம (ஊ) கண்ணியப்பன் ெத (வார் -1) , 2.நத்தேம (ஊ)
ேவகானந்தர் ெத (வார் -1) , 3.நத்தேம (ஊ) மரன் ெத (வார் 1) , 4.நத்தேம (ஊ)
ஆர் ெத
(வார் -1) , 5.நத்தேம (ஊ)
த்
ராம ங் க ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

141

141

னித ஜான்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, நத்தேம - 602 024.

1.நத்தேம (ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர் (வார் -1) , 2.நத்தேம (ஊ)
ேநதா ெத (வார் -1) , 3.நத்தேம (ஊ) ஜான்
ராணி ெத (வார் -1)
, 4.நத்தேம (ஊ) லகர் சாைல (வார் -1) , 5.நத்தம் ேப (ஊ)
ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

142

142

னித ஜான்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, நத்தேம - 602 024.

1.நத்தேம (ஊ)
. .க.சாைல (வார் -4) , 2.நத்தேம
. .க.ெம ன் சாைல (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

143

143

னித ஜான்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, நத்தேம - 602 024.

1.நத்தேம

138

139

140

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
மாள் ரம் , 2.நத்தேம

நகர் , 2.நத்தேம

(ஊ) கம் பர் ெத

(வார் -4)

(ஊ) பவானி நகர்

பாலா

நகர் அெனக்ஸ்

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

144

144

னித ஜான்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, நத்தேம - 602 024.

1.நத்தேம
2.நத்தேம
ெத (வார்
5.நத்தேம
நகர்

145

145

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி,
ேவப்பம் பட் - 602 024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ)
யானவர்ெத (வார் -1) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ங் காவனத்தம் மன் ெத
(வார் -1) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) கம் மார் ெத
(வார் -1) , 4.ேவப்பம் பட் (ஊ) அ ண்
் ணா நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

146

146

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) கேண ் நகர் (வார் -1) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ)
அய் யன்
வள் வர் நகர் (வார் -1) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) சத் ரம்
(வார் -1) , 4.ேவப்பம் பட் (ஊ) பாலா நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

147

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) மார்ஸ் கர் (வார் -2) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ராகேவந் ரா நகர் (வார் -2) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) பார நகர் (வார் -2)
, 4.ேவப்பம் பட் (ஊ)
பாலா நகர் (வார் -2) , 5.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ஈஸ்வரன்நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

148

148

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) எஸ்
ெப மாள் நகர் (வார் -2) , 2.ேவப்பம் பட்
(ஊ) னிவாச நகர் , 3.ேவப்பம் பட் ெசங் காளம் மன் நகர் ,
4.ேவப்பம் பட் வரலஷ்
நகர் , 5.ேவப்பம் பட் (ஊ) ராஜ ராேஜஸ்வரி
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

149

149

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602024.

1.ேவப்பம் பட் 9ஊ) ேந நகர்(வார் -2) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ) சாந்
நகர்(வார் -2) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) ஈஸ்வரன் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

147

(ஊ) மாங் கா யம் மாள் ெம ன் சாைல (வார் -4) ,
(ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -4) , 3.நத்தேம (ஊ) காந்
-4) , 4.நத்தம் ேப (ஊ) ரா வ் காந் ெத வார் 4 ,
(ஊ) பார தாசன் ெத , 6.நத்தேம ஊராட் ராகேவந் ரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

150

150

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602 024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) அ ள் ெசல் வம் நகர்(வார் -2) , 2.ேவப்பம் பட்
அ ள் ெசல் வம் காலனி நகர்(வார் -2)

151

151

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602 024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) ராம
ஷ்ணா நகர் (வார் -2) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ)
டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -2) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) அண்ணா நகர்
ஏர்க்கைர (வார் -2) , 4.ேவப்பம் பட் (ஊ) எம் ஆர் ேக நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

152

152

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602 024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) இ
காலனி (வார் -2) , 2.ேவப்பம் பட்
நகர் (வார் -2) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) ேரவ நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

153

153

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602 024.

1.ேவப்பம் பட்

154

154

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ), ேவப்பம் பட்
- 602 024.

1.ேவப்பம் பட் (ஊ)
நகர்(வார் -1) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ) இ எஸ் ஐ
நகர் (வார் -1) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) எம்
எச் ேரா (வார் -1) ,
4.ேவப்பம் பட் (ஊ) ராதா
ஷ்ணன் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

155

அர னர் ஆ
ரா டர்நல
வக்கப்பள் ளி பால் வா
கட் டம் (ேமற்
கவாசல் ),
ெப மாள் பட் - 602 024.

1. ேவப்பம் பட் (ஊ) எம்
எச் ேரா , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ) எம்
ேரா , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) ஜான ராமன் நகர் , 4.ேவப்பம் பட்
டன்லப் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

155

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

(ஊ)

(ஊ)

ரியா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ) அண்ணாநகர் (வார் -2)

எச்
(ஊ)

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ேவப்பம் பட் (ஊ) சத் யசாய் நகர் , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ)
னாயகர் ரம் , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) ேக ப் தசரதன் நகர் ,
4.ேவப்பம் பட் (ஊ) ெகஜலட்
நகர் , 5.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ெவங் கடலஷ்
நகர் , 6.ேவப்பம் பட் (ஊ) ப
நகர் , 7.ேவப்பம் பட்
(ஊ) ேரம் நகர் , 8.ேவப்பம் பட் (ஊ) சம் பத் நகர் , 9.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ச்
நகர் , 10.ேவப்பம் பட் (ஊ) ஓம் சக் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

156

156

பஞ் சாயத் அ வலகம் ,
ெப மாள் பட் - 602 024.

157

157

அர னர் ஆ
ரா டர்நல பள் ளி
1.ேவப்பம் பட் (ஊ) பஜைனேகா
ேமற்
கவாசல் ,
(ஊ) ஆலமரத் ெத (வார் -1)
ெப மாள் பட் - 602 024.

158

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) எம்
எச் ேரா (வார் -1) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ)
மன்ெணாளி அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ)
அர னர் ஆ
ரா டர்நல பள் ளி
கைலஞர் நகர் (வார் -1) , 4.ேவப்பம் பட் (ஊ) ேவளாங் கன்னி நகர்
வடக்
கவாசல் ,
(வார் -1) , 5.ேவப்பம் பட் 9ஊ)
நாயகர் ேகா ல்
க் ெத
(
ெப மாள் பட் - 602 024.
(வார் -2) , 6.ேவப்பம் பட் 9ஊ)
நாயகர் ேகா ல் கைட ெத (
(வார் -2) , 7.ேவப்பம் பட் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத
( (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

159

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) ேவட்ைடக்காரத்ெத , 2.ேவப்பம் பட் 9ஊ)
ஓ ரம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.ேவப்பம் பட் 9ஊ) ராதா
ஷ்ணண் நகர் (வார் -3) , 4.ேவப்பம் பட் 9ஊ) பார யார் நகர்
அர னர் ஆ
ரா டர்நல பள் ளி
(வார் -3) , 5.ேவப்பம் பட் (ஊ) சர்வ சக் நகர் (வார் -3) ,
ெதற்
கவாசல் ,
6.ேவப்பம் பட் (ஊ) சந்தான நகர் (வார் -3) , 7.ேவப்பம் பட் ஊராட்
ெப மாள் பட் - 602 024.
ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா , 8.ெப மாள் பட் (ஊ)
மரன் நகர்,
ந்தரபா நகர், சர்வசக் நகர், ெவங , 9.ெப மாள் பட் ( ஊ )
ெவங் கேடாஸ்வரா நகர் , 10.ெப மாள் பட் ( ஊ ) பால
கன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

158

159

ல் ெத

(வார் -1) , 2.ேவப்பம் பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

160

160

1.ேவப்பம் பட் (ஊ) ந்தரபா நகர் (வார் -3) , 2.ேவப்பம் பட் (ஊ)
மரன் நகர் (வார் -3) , 3.ேவப்பம் பட் (ஊ) ெஜயலட்
நகர் (வார் -3)
அர னர் ஆ
ரா டர்நல பள் ளி
, 4.ேவப்பம் பட் (ஊ) டன்லப் நகர் (வார் -3) , 5.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ெதற்
கவாசல் ,
ேமட் த் ெத
ேவகானந்தர் காலனி , 6.ேவப்பம் பட் (ஊ) ேந ெத ,
ெப மாள் பட் - 602 024.
7.ேவப்பம் பட் (ஊ) பகவ அம் மன் நகர் , 8.ேவப்பம் பட் (ஊ) ேமாகன்
நகர் , 9.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ர்த் யார் ெத கைலஞர் நகர்

161

161

அர னர் ஆ ரியர் ெதாடக்க
ப ற் பள் ளி,
ர் - 602 025.

162

1.ெப மாள் பட் (ஊ) கந்தன் ெகால் ைல, பழனி அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 2.ெப மாள் பட் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ஆலமரத்
அர னர் ஆ
ரா டர்நல பள் ளி ெத (வார் -1) , 3.ெப மாள் பட் (ஊ) மாணிக்க ராமணி நகர் வார்
, 4.ெப மாள் பட் (ஊ) பார யார் ெத (வார் -3) ,
ழக்
கவாசல் ,
5.ெப மாள் பட் (ஊ)
ராம் நகர் , 6.ேவப்பம் பட் (ஊ)
ர்த் யார்
ெப மாள் பட் - 602 024.
ெத
ராவல் ேம , 7.ெப மாள் பட் (ஊ)
ராம் நகர் ,
8.ெப மாள் பட் (ஊ) எம் ஆர்
நகர் , 9.ெப மாள் பட் ேந ெத

163

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

164

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

162

163

164

- 602

- 602

1.ெப மாள் பட் (ஊ) ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத , 2.ேவப்பம் பட்
(ஊ) ர்ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 3.ெப மாள் பட் ( ஊ ) னஸ் நகர்

1.ெப மாள் பட் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் -3) , 2.ெப மாள் பட் (ஊ)
ெபரியார் ெத (வார் -3) , 3.ெப மாள் பட் (ஊ) பார யார்
ெத (வார் -3) , 4.ெப மாள் பட் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -4)

1.ெப

மாள் பட்

(ஊ) சக்

நகர்(வார் -4)

3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

165

166

167

168

169

170

165

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

166

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

167

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

168

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

169

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

170

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெப மாள் பட் (ஊ) ரமணா நகர்(வார் -4) , 2.ெப மாள் பட் (ஊ)
எம் .எல் .ஏ.ெத (வார் -2) , 3.ெப மாள் பட் (ஊ) யாதவர் ெத (வார் 2) , 4.ெப மாள் பட் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ெப மாள் பட் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத , சதர்ன் ெத , தச்சர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெப மாள் பட் (ஊ) ெவங் கடாசலப ெத (வார் -4) ,
2.ெப மாள் பட் (ஊ) அன்ைனெதரசா ெத (வார் -3) , 3.ெப மாள் பட்
(ஊ) ெப மாள் பட் (வார் -4) , 4.ெப மாள் பட் ( ஊ ) ரராகவ நகர் ,
5.ெப மாள் பட் ( ஊ ) எம்
ஆர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 602

1.ெப மாள் பட்
(ஊ) ஆர்.
ேந ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 602

1.ெப மாள் பட் (ஊ) த நா
ல் ைல நகர்(வார் -3)

- 602

- 602

- 602

- 602

.

.நகர்(வார் -4) , 2.ெப

வ வா (வார் -4) , 2.ெப

மாள் பட்

மாள் பட்

(ஊ)

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெப மாள் பட் (ஊ) ஓம் சக் நகர் (வார் -4) , 2.ெப மாள் பட் (ஊ)
. .
நகர் (வார் -2) , 3.ெப மாள் பட் (ஊ) ராப்பள் ளியார் ெத &
சாணர் ெத (வார் -1) , 4.ெப மாள் பட் (ஊ)
ேக நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெப மாள் பட் (ஊ) ேகா ல் ப்பம் (வார் -1) , 2.ெப மாள் பட்
ேசரணார் ெத (வார் -1) , 3.ெப மாள் பட் (ஊ) ெப மாள் பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ)

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெப மாள் பட் (ஊ) ர ல் நகர் , 2.ெப மாள் பட் (ஊ) ஐ ஓ
நகர் ,
3.ெப மாள் பட் (ஊ) ஏ ேக என் நகர் ர ல் நகர் அ
ல் ,
4.ெப மாள் பட் (ஊ) மா
நகர் அெனக்ஸ் 1 , 5.ெப மாள் பட் (ஊ)
ராகேவந் ரா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெப மாள் பட் (ஊ) ேக
ஆர் நி ட ன் , 2.ெப மாள் பட் (ஊ) எஸ்
நகர் , 3.ெப மாள் பட் (ஊ) வ
ைடயம் மன் நகர் ,
4.ெப மாள் பட் ( ஊ ) பத்மாவ நகர் , 5.ெப மாள் பட் ( ஊ ) கங் கா
நகர் , 6.ெப மாள் பட் ( ஊ ) பா நகர் , 7.ெப மாள் பட் ( ஊ )
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் , 8.ெப மாள் பட் (ஊ) சேரா னி நகர் ,
9.ெப மாள் பட் (ஊ) ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

171

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

172

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ெப மாள் பட்
024.

173

173

அர னர் ஆ ரியர் ெதாடக்க
ப ற் பள் ளி,
ர் - 602 025.

1.
ர் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.
ர் (ஊ)
ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.
ர் (ஊ) அண்ணா ெத
(வார் -1) , 4.
ர் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் ெத (வார் -1) , 5.
ர் (ஊ)
ராமணர் ெத (வார் -1)

174

174

அர னர் ஆ ரியர் ெதாடக்க
ப ற் பள் ளி,
ர் - 602 025.

1.
ெத

175

175

அர னர் ஆ
ரா டர்நல
பள் ளிஅர னர் ஆ
ரா டர்நல
பள் ளி,
ர் - 602 025.

1.
ர் (ஊ) ரா
(வார் -3) , 3.

176

176

Govt.Adi Dravidar Welfare School,
ர் - 602 025.

1.
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2) , 2.
ெஜக வன்ராம் ெத (வார் -2) , 3.
ர் (ஊ) ேவ
4.
ர் (ஊ) கந்தன் ெகால் ைல வான்ம நகர்

171

172

- 602

- 602

ர் (ஊ) வள் ளளார் ெத (வார் -1) , 2.
(வார் -1) , 3.
ர் (ஊ) கைலஞர் ெத

ர் (ஊ) ராமர் ேகா
(வார் -1)

ல்

ெத (வார் -3) , 2.
ர் (ஊ) காமராஜ் ெத
ர் (ஊ)
ேவகானந்தர் ெத (வார் -2)
ர் (ஊ)
வர்பாைளயம் ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ந் தவல்

5

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

177

177

அர னர் ஆ
ரா டர்நல
பள் ளி,
ர் - 602 025.

1.
ர் (ஊ)
ர் வார் 1 , 2.
ர் (ஊ) னிவாசா நகர் வார் 1
, 3.
ர் (ஊ) வள் ளலார்ெத வார் 1 , 4.
ர் (ஊ) அண்ணாெத
வார் 1 , 5.
ர் (ஊ) எம் . .ஆர் நகர் வார் 1 , 6.
ர் (ஊ)
பண்ைணத் ெத வார் 2 , 7.
ர் (ஊ) காமராஜர் ெத வார் 2 ,
8.
ர் (ஊ) ெஜக வன்ராம் ெத வார்
2 , 9.
ர் (ஊ)
அம் ேபத்கார் ெத வார் 2 , 10.
ர் (ஊ)
ய காலனி வார் 2

178

178

அர னர் ஆ
ரா டர்நல
பள் ளி,
ர் - 602 025.

1.
ர் (ஊ) ராதா
ஷ்ணா நகர் வார் 2 , 2.
ர் (ஊ)
நளினி
ஷ்ணாநகர் வார் 2 , 3.
ர் (ஊ) ராம் நகர் வார் 3 ,
4.
ர் (ஊ) மா
நகர் வார் 3

179

179

180

180

181

181

அர

உயர்நிைலப்பள் ளி (மா
ர் - 602 025.

ரி), 1.
2.

அர

உயர்நிைலப்பள் ளி (மா
ர் - 602 025.

ரி), 1.
வார்

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ),
அரண்வாயல் - 602 025.

ர் (ஊ) ேமனகாநகர் ராம் நகர்,நளினி
ர் (ஊ)
ர் , 3.
ர் (ஊ) ெஜய் அ
ர் (ஊ)
3

வள்

ர் நகர் வார் 3 , 2.

ஷ்ணாநகர், ராஜா ர ,
மான் நகர் வார் 3
ர் (ஊ) த நா

வாரியம்

1.அரண்வாயல் (ஊ) ரா வ் காந் ெத வார் 1 , 2.அரண்வாயல் (ஊ)
. .க. ெத
வார் 1 , 3.அரண்வாயல் (ஊ) அம் ேபத்கார் சாைல
வார் 1 , 4.அரண்வாயல் (ஊ) ேந ெத வார் 1 , 5.அரண்வாயல் (ஊ)
வ.உ. .ெத வார் 1 , 6.அரண்வாயல் (ஊ) சாணக் யன் ெத வார் 1 ,
7.அரண்வாயல் (ஊ) வள் வர் பாைளயம்
வள் வர் ெத வார் 1 ,
8.அரண்வாயல் (ஊ) ெஜ.ெஜ.ெத வார் 1 , 9.அரண்வாயல் (ஊ)
ேவகானந்தர் ெத , 10.அரண்வாயல் (ஊ) தட்டன்ெகாள் ைள ,
11.அரண்வாயல் (ஊ) அன்ைன ெதரசா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

182

183

184

182

183

184

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ),
அரண்வாயல் - 602 025.

1.அரண்வாயல் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத வார் 2 , 2.அரண்வாயல் (ஊ)
எம் . .ஆர் நகர் அண்ணாநகர் வார் 2 , 3.அரண்வாயல் (ஊ)
கட்டெபாம் மன் ெத வார் 2 , 4.அரண்வாயல் (ஊ) த்தர் ெத 2வ
வார் 2 , 5.அரண்வாயல் (ஊ) த்தர் ெத 1வ வார் 2 , 6.அரண்வாயல்
9ஊ) ர வா ெத வார் 2 , 7.அரண்வாயல் (ஊ) ைவைக நகர்
வார் 2 , 8.அரண்வாயல் (ஊ) ெபரியார் நகர் வார் 2 , 9.அரண்வாயல்
(ஊ) காமராஜர் ெத வார் 2 , 10.அரண்வாயல் (ஊ) அரண்வாயல்
ெம ன் ேரா வார் 2 , 11.அரண்வாயல் (ஊ) ேந ெத ,
12.அரண்வாயல் (ஊ) ேசாழன்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), அரண்வாயல் - 602
025.

1.அரண்வாயல் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 3 , 2.அரண்வாயல்
(ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 3 , 3.அரண்வாயல் (ஊ)
கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 3 , 4.அரண்வாயல் (ஊ) அம் ேபத்கார்
ெத வார் 3 , 5.அரண்வாயல் (ஊ) ெம ன் ேரா பஸ் ஸ்டாப் வார் 3 ,
6.அரண்வாயல் (ஊ) அண்ணா ெத வார் 3 , 7.அரண்வாயல் (ஊ) கம் பர்
ெத வார் 3 , 8.அரண்வாயல் (ஊ) பார யார் ெத வார் 3 ,
9.அரண்வாயல் (ஊ) கட்டெபாம் மன் ெத வார் 3 , 10.அரண்வாயல் (ஊ)
ேநதா ெத வார் 3 , 11.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ. .நகர் காந் ெத
வார் 3 , 12.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ. .நகர் த்தர் ெத வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), அரண்வாயல்
602 025.

1.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ. .நகர் எம் . .ஆர் நகர் வார் 3 ,
2.அரண்வாயல் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் 3 ,
3.அரண்வாயல் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 4 , 4.அரண்வாயல்
(ஊ) பார யார் நகர் வார் 4 , 5.அரண்வாயல் (ஊ) காமராஜர் ெத
வார் 4 , 6.அரண்வாயல் (ஊ) கண்ணதாசன் ெத வார் 4 ,
ப்பம் 7.அரண்வாயல் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 4 , 8.அரண்வாயல்
(ஊ) பார தாசன் ெத வார் 4 , 9.அரண்வாயல் (ஊ) கட்டெபாம் மன்
ெத வார் 4 , 10.அரண்வாயல் (ஊ) இந் ராகாந் ெத வார் 4 ,
11.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ. ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

185

186

187

188

189

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

185

அங் கன்வா ைமயம் ( ழக்
கவாசல் ), அ
ர்ேம - 602
024.

1.அ
ர் ேம
(ஊ) அ
ர் ேம மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார்
2) , 2.அ
ர் ேம (ஊ) அ
ர்ேம ெம ன் ேரா (வார் 2) ,
3.அ
ர் ேம (ஊ) அ
ர்ேம ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 2) ,
4.அ
ர் ேம (ஊ) அ
ர்ேம லட்
யம் மாள் ேகா ல் ெத
வார் 2) , 5.அ
ர் ேம (ஊ) பா ரிேதாட்டம் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

186

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), அன்னம் ேப
024.

1.அன்னம் ேப (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.அன்னம் ேப (ஊ) ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
3.அன்னம் ேப (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.அன்னம் ேப
(ஊ) ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.அன்னம் ேப (ஊ)
பள் ளிக் டத் ெத (வார் -1) , 6.அன்னம் ேப (ஊ)
த் மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 7.அன்னம் ேப (ஊ) அன்னம் ேப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ேசாராஞ் ேசரி - 600
072.

1.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) ராஜா ெத (வார் -1) , 4.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அ
அண்ணா ெத (வார் -1) , 5.ேசாரஞ் ேசரி (ஊ) ராஜ வ் காந் ெத

ஞர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

188

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
(அனணகட் ச்ேசரி),
ேசாராஞ் ேசரி - 600 072.

1.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) தந்ைத ெபரியார் ெத (வார் -3) ,
2.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) க பார ெத (வார் -3) , 3.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ)
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -5) , 4.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா
ெத (வார் -5)

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

189

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி ேமற்
கவாசல்
(ஆ ல் ேசரி), ேசாராஞ் ேசரி - 600
072.

1.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) ேசாராஞ் ேசரி காலனி(வார் -2) , 2.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ)
ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) ஆயல்
ேசரி ெம ன் ேரா (வார் -5) , 4.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) ஆயல்
ேசரிஅம் ேபத்கார் ெத வார் -5) , 5.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் -50

- 602

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

190

191

192

193

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
(அனணகட் ச்ேசரி),
ேசாராஞ் ேசரி - 600 072.

1.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அனணக்கட் ச்ேசரி எம்
2.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ)
வள்
வர் ெத

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
(அனணகட் ச்ேசரி),
ேசாராஞ் ேசரி - 600 072.

1.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அனணக்கட் ச்ேசரி ெஜ.ெஜ. நகர் வார் -5) ,
2.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அனணக்கட் ச்ேசரி ெபரியாபர் ெத (வார் -3) ,
3.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அனணக்கட் ச்ேசரி சத்யா நகர் வார் -5) ,
4.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அனணக்கட் ச்ேசரி ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத வார் 5) , 5.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அனணக்கட் ச்ேசரி இந் ரா ெத (வார் -3) ,
6.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அைணக்கட் ேசரி க பார ெத (வார் -3) ,
7.ேசாராஞ் ேசரி(ஊ) அைணக்கட் ேசரி அன்ைன ெதெரசா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

192

ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
கண்ணபாைளயம் - 600 077.

1.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ன்னம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ஒத்தவாைடத் ெத (வார் -1) ,
5.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ைகத் யம் மன் ெத (வார் -1) ,
6.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ராம் தாஸ் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

193

ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
கண்ணபாைளயம் - 600 077.

1.கண்ணபாைளயம் (ஊ)
ஷ்ணன் ெத (வார் -1) ,
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமல் பாக்கம் வன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமல் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 4.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமல் பாக்கம் 2வ
க் த் ெத (வார் 1) , 5.கண்ணப்பாைளயம் கண்ணப்பாைளயம் ஊராட்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

190

191

ஆர் சாைல(வார் -5) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

194

195

194

195

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
ேமட் பாைளயம் -600077.

1.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -3) , 3.கண்ணபாைளயம் (ஊ)
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.கண்ணபாைளயம் (ஊ)
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.கண்ணபாைளயம் (ஊ)
ேமட் ப்பாைளயம் காலனி (வார் -3) , 6.கண்ணபாைளயம் (ஊ) பார
நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
ேமட் பாைளயம் -600077.

1.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ெம ன்ேரா பாணேவ ேதாட்டம் வார் -3) ,
3.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத பாணேவ ேதாட்டம்
(வார் - , 4.கண்ணபாைளயம் (ஊ) பாணேவ
ராம காலனி (வார் -3)
, 5.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ரதான சாைல அ ணாசல நகர் (வார் -3) ,
6.கண்ணபாைளயம் (ஊ) பவானியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
7.கண்ணபாைளயம் (ஊ) 1வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
8.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 2வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
9.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 3வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
10.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 4வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
11.கண்ணப்பாைளம் (ஊ) 5வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
12.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 6வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
13.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 7வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
14.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 8வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
15.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 9வ ெத அ ணாச்சல நகர் (வார் -3) ,
16.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமட் பாைளயம் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) பேவ ேதாட்டம் தண்டைரெம ன்ேரா
(வார் -1) , 2.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) பாணேவ ேதாட்டம் ஆஞ் சேநயர்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) பாணேவ ேதாட்டம்
காலனி பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ)
ேதாட்டம் பாணேவ ேதாட்டம் அ ந்த பாைளயம் (வார் -2) , 5.பனேவ
ேதாட்டம் (ஊ) டாரிதாங் கள் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
6.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) டாரிதாங் கள் ரா வ் காந் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

197

ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
(வடக்
கவாசல் ) ,
பாணேவ ேதாட்டம் - 600 056.

1.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) டாரிதாங் கள் வ.ஊ. .ெத (வார் -3) ,
2.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) டாரி தாங் கள் எம் . .ஆர்.ெத (வார் -3) ,
3.பேவ ேதாட்டம் (ஊ) டாரிதாங் கள்
ரத்தம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 4.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) டாரி தாங் கள் இ
ஐெத
(வார் -3) , 5.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) டாரி தாங் கள் தண்டைர ெம ன்
ேரா (வார் -3) , 6.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) டாரி தாங் கள் காலனி
(வார் -4) , 7.பனேவ ேதாட்டம் (ஊ) பாணேவ ேதாட்டம் , 8.பனேவ
ேதாட்டம் (ஊ) அ ந்த பாைளயம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

198

198

1.வயலா நல்
ர் (ஊ) வயலாநல்
ர் ெம ன் ேரா வார் 1 , 2.வயலா
நல்
ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 1 , 3.வயலா நல்
ர் (ஊ)
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 1 , 4.வயலா நல்
ர் (ஊ)
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
ப்ரமணி ேகா ல் ெத (வார் 1 , 5.வயலா நல்
ர் (ஊ) ேமட் த் ெத
ெதற்
கவாசல் , வயலாநல்
ர்
(வார் 1 , 6.வயலாநல்
ர் (ஊ) ச தாயக் டத் ெத (வார் 1 ,
- 600 072.
7.வயலாநல்
ர் (ஊ) பள் ளிக்
டத்ெத (வார் 1 , 8.வயலாநல்
ர் (ஊ)
ெகாத்தபாைளயம் (வார் 4 , 9.வயலாநல்
ர் (ஊ) பால் வா த் ெத
(வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

199

199

ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
வயலாநல்
ர் - 600 072.

196

197

196

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), பாணேவ
600 056.

1.வயலாநல்
ர் (ஊ) வயலாநல்
ர் காலனி ெம ன் ேரா (வார் 2 ,
2.வயலாநல்
ர் (ஊ) வயலாநல்
ர் காலனி பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் 2 , 3.வயலாநல்
ர் (ஊ) வயலாநல்
ர் ப்பத் ேம (வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

200

201

202

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

200

1.வயலா நல்
ர் (ஊ) ெசாக்கநல்
ர் (வார் 4 , 2.வயலா நல்
ர் (ஊ)
சத் ரம் (வார் 4 , 3.வயலா நல்
ர் (ஊ) தண்டைர ெம ன்
ேரா (வார் 4 , 4.வயலா நல்
ர் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் 4 ,
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி 5.வயலாநல் ரர் (ஊ) ெபரியார் ெத (வார் 4 , 6.வயலாநல் ரர் (ஊ)
ெதற்
கவாசல் , வயலாநல்
ர் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 4 , 7.வயலாநல் ரர் (ஊ) காமராஜர் ெத
(வார் 4 , 8.வயலாநல் ரர் (ஊ) எம்
ஆர் ெத (வார் 4 ,
- 600 072.
9.வயலாநல் ரர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் 4 , 10.வயலாநல் ர் (ஊ)
பால் வா த் ெத (வார் 4 , 11.வயலாநல் ர் (ஊ) இந் ரா ெத (வார் 4
, 12.வயலா நல்
ர் (ஊ) ெசாக்கநல்
ர் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத

201

அர னர்ஆ
ரா டர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி வடக்
கவாசல் , ேகாலப்பன்ேசரி - 600
072.

202

ஊராட்
ேமற்
600072.

ஒன் ய ந
கவாசல் ,

1.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4.ேகாலப்பன்ேசாரி(ஊ) தண் ைர ெம ன்ெத (வார் -2) ,
5.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) ேகாலப்பன்ேசரி

1.
மணம் (ஊ) வடக் மாட
(வார் 1 , 2.
மணம் (ஊ) ெதற்
நிைலபள் ளி
மாட
, 3.
மணம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -1) , 4.
மணம் (ஊ)
மணம் க்ேகா ல் பத் (வார் -1) , 5.
மணம் (ஊ) ஏரிக்கைர (வார் -1) ,
6.
மணம் (ஊ) ெஜக வன் ராம் ெத வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

மணம் (ஊ)
ர்த் ெத (வார் -2) , 2.
மணம் (ஊ)
க்கானத்தம் மன் ெத (வார் -2) , 3.
மணம் (ஊ) ெபரியார் ெத
(வார் -2) , 4.
மணம் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
5.
மணம் (ஊ) த்தர் ெத (வார் -3) , 6.
மணம் (ஊ) அம் ேபத்கார்
ெத (வார் -3) , 7.
மணம் (ஊ)
வள் வர் ெத (வார் -3) ,
8.
மணம் (ஊ) ேக ஆர் நாராயணன் ெத (வார் -3) , 9.
மணம் (ஊ)
உைடயார் ெத (வார் -4) , 10.
மணம் (ஊ) வடக் மாட
,
11.
மணம் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத , 12.
மணம் (ஊ)
மணம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெகாத் யம் பாக்கம் 602 024.

1. த் க்கா (ஊ) த் க்கா (வார் -1) , 2. த் க்கா (ஊ)
ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3. த் க்கா (ஊ)
ெகாத் யம் பாக்கம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
4. த் க்கா (ஊ) ெகாத் யம் பாக்கம் ேந ெத (வார் -2) ,
5. த் க்கா (ஊ) ெகாத் யம் பாக்கம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 6. த் க்கா (ஊ) ெகாத் யம் பாக்கம் பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் -4) , 7. த் க்கா (ஊ) கம் மவார்பாைளயம் (வார் -4) ,
8. த் க்கா (ஊ) ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத கம் மவார்பாைளயம் ,
9. த் க்கா (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 10. த் க்கா (ஊ)
கக்கன் ெத , 11. த் க்கா (ஊ) -

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) ,
ெகாசவன்பாைளயம் - 602 024 .

1.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ராஜாங் ப்பம் ெம ன் ேரா (வார் -2) ,
2.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ராஜாங் ப்பம் பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 3.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ராஜாங் ப்பம் காலனி
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ)
ெபன்னியம் மான் ேம (வார் -1) , 5.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) அண்ணா
ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

203

204

205

203

204

205

ஊராட் ய ஒன் ய
ெதற்
கவாசல் ,
600072.

வக்கபள் ளி
மணம் -

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

206

206

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ) ,
ெகாசவன்பாைளயம் - 602 024 .

1.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) அ ந்த பாைளயம் (வார் -1) , 2.ெகாசவன்
பாைளயம் (ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -1) , 3.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ)
ராஜாங் ப்பம் காலனி பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெகாசவன்
பாைளயம் (ஊ) ெகாசவன் பாைளயம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) ,
5.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -1) , 6.ெகாசவன்
பாைளயம் (ஊ) ெகங் சா நா
ெத (வார் -1) , 7.ெகாசவன்
பாைளயம் (ஊ) என் எஸ் ேக நகர் (வார் -1) , 8.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ)
ஆர் ஆர்
ந்தாவன் நகர் , 9.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ஜாவர் நகர் ,
10.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) பார யார் ெத

207

207

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ), ெகாரட் ர் 600 124.

1.ெகாரட் ர் (ஊ) ஒண் க் ப்பம் (வார் -1) , 2.ெகாரட் ர் (ஊ)
காரக்ெகால் ைல (வார் -2) , 3.ெகாரட் ர் (ஊ)
சத் ரம் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ), ெகாரட் ர் 600 124.

1.ெகாரட் ர்(ஊ) எம்
எச் ேரா (வார் -4) , 2.ெகாரட் ர் (ஊ)
கண்ணடபாைளயம் (வார் -1) , 3.ெகாரட் ர் (ஊ) ெஜ ன் ெகாரட் ர்
(வார் -1) , 4.ெகாரட் ர் (ஊ) காலனி கலர்ேபட்ைட (வார் -3) ,
5.ெகாரட் ர் (ஊ) ஆத்தங் கைர (வார் -3) , 6.ெகாரட் ர் (ஊ) ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத , 7.ெகாரட் ர் ெகாரட் ர் ஊராட்
சத் ரம் பஜைன
ேகா ல் ெத , 8.ெகாரட் ர் ெகாரட் ர் ஊராட் அம் மன் ேகா ் ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ),
ெகாட்டாேம -602 024.

1.ெகாரட் ர் (ஊ) ெகாட்டாேம காலனி (வார் -3) , 2.ெகாரட் ர் (ஊ)
ஒட்டபாைளயம் (வார் -3) , 3.ெகாரட் ர் (ஊ) ெகாட்டாேம (வார் -4) ,
4.ெகாரட் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.ெகாரட் ர் (ஊ)
லட்
ப நகர் (வார் -3) , 6.ெகாரட் ர் (ஊ) ெம ன் ெத (வார் -4) ,
7.ெகாரட் ர் (ஊ) ெப மாள் பட் ேரா (வார் -4) , 8.ெகாரட் ர் (ஊ) எம்
ஆர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

208

209

208

209

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1. டப்பாக்கம் (ஊ) சர்ச் ெத (வார் -2) , 2. டப்பாக்கம் (ஊ) சாைல
ெத (வார் -2) , 3. டப்பாக்கம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் 2) , 4. டப்பாக்கம் (ஊ) பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
5. டப்பாக்கம் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6. டப்பாக்கம் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (ம) நகர் (வார் -2) ,
7. டப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் (வார் -2) , 8. டப்பாக்கம் (ஊ)
அ ந்த பாைளயம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

210

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
டப்பாக்கம் - 600
124.

211

211

டப்பாக்கம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
டப்பாக்கம் (ஊ) ஆ
கம் ெத (வார் -3) , 3. டப்பாக்கம் (ஊ)
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4. டப்பாக்கம் (ஊ)
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ) ,
டப்பாக்கம்
பாஷ் சந் ர ேபாஸ் ெத (வார் -3) , 5. டப்பாக்கம் (ஊ) பார ெத
- 600 124.
(வார் -3) , 6. டப்பாக்கம் (ஊ)
ன்னாள் இரா
வத் னர் காலனி
ெம ன் ேரா (வார் -3) , 7. டப்பாக்கம் (ஊ) ச் க்கா அண்ணா
ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

212

212

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ) ,
டப்பாக்கம் 1.
- 600 124.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

213

1.
4) ,
3.
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
4.
(ேமற்
கவாசல் ) ,
டப்பாக்கம்
5) ,
- 600 124.
6.
7.
8.

210

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
2.

213

டப்பாக்கம் (ஊ) ெபரியார் ெத

, 2.

டப்பாக்கம் (ஊ) கெலக்டர் நகர்

டப்பாக்கம் (ஊ) ெசங் கமநா
(ம) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 2. டப்பாக்கம் (ஊ) கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
டப்பாக்கம் (ஊ)
வள் ர் ெம ன் ேரா (வார் -4) ,
டப்பாக்கம் (ஊ) கண்ணட பாைளயம் அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 5. டப்பாக்கம் (ஊ) ெபரிய ெத
டப்பாக்கம் (வார் -1) ,
டப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
டப்பாக்கம் (வார் -1) ,
டப்பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத ( ெமய் ர் வார் -5) ,
டப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத ெமய் ர் (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

214

215

216

214

215

216

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (வாக்
கவாசல் ), ப ர் - 600 124.

1.ப ர் (ஊ) ப ர் ெம ன்ேரா (வார் 1 , 2.ப ர்(ஊ) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் 1 , 3.ப ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1 ,
4.ப ர் (ஊ) இந் ரா ெத (வார் 1 , 5.ப ர் (ஊ) இ ளர்
ப்
(வார் 2 , 6.ப ர் (ஊ) ப ர் காலனி மாதா ேகா ல் ெத (வார் 2 , 7.ப ர்
(ஊ) ப ர் காலனி பம்
ம் ெத (வார் 2 , 8.ப ர் (ஊ) ப ர் காலனி
எம் . .ஆர். ெத (வார் 2 , 9.ப ர் (ஊ) எம் . .ஆர். ெத , 10.ப ர் (ஊ)
இந் ராநகர் , 11.ப ர் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத , 12.ப ர் (ஊ)
மாதாேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட்
ெதற்
124.

1.ேநமம் (ஊ) ழ் மா நகர் வார்
2 , 2.ேநமம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல்
ெத (வார் -1) , 3.ேநமம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4.ேநமம் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ேநமம் (ஊ) ளக்கைர
ெத (வார் -1) , 6.ேநமம் (ஊ) ேமட் த் ெத (வார் -1) , 7.ேநமம் (ஊ)
தங் கமா ரி பட்டணம் (வார் -1) , 8.ேநமம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 9.ேநமம் (ஊ) ைவயார் நகர் ழக் (வார் -2) , 10.ேநமம்
(ஊ) ெநாச் ேம 4வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ேநமம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ேநமம் (ஊ) ேநமம்
க் ெத (வார் -1) , 3.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் -1) , 4.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம 1வ ெத (வார் -1) ,
5.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம 2வ ெத (வார் -1) , 6.ேநமம் (ஊ)
ெநாச் ேம 3வ ெத (வார் -1) , 7.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம 5வ
ெத (வார் -1) , 8.ேநமம் (ஊ) ேமல் மாநகர் பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 9.ேநமம் (ஊ) ேமல் மாநகர் ெதற் மாட
(வார் -2) ,
10.ேநமம் (ஊ) ைவயார்நகர் ேமற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட்
ெதற்
124.

ஒன் ய வக்கபள் ளி
கவாசல் , ேநமம் - 600

ஒன் ய வக்கபள் ளி
கவாசல் , ேநமம் - 600

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

217

218

217

218

ஊராட்
ேமற்
124.

ஒன் ய வக்கபள் ளி
கவாசல் , ேநமம் - 600

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(ஆண்டரசன்ேபட்ைட), ேநமம் 600 124.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ேநமம் (ஊ) ளியந்ேதாப்
எச் ேரா (வார் -2) , 2.ேநமம் (ஊ)
ளியந்ேதாப் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.ேநமம் (ஊ)
மா
நகர் 3-வ ெத (வார் -3) , 4.ேநமம் (ஊ)
மா நகர் 4-வ ெத
(வார் -3) , 5.ேநமம் (ஊ)
மா நகர் 1-வ ெத (வார் -3) , 6.ேநமம்
(ஊ)
மா நகர் 2-வ ெத (வார் -3) , 7.ேநமம் (ஊ) பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் 3) , 8.ேநமம் (ஊ)
மாநகர் மயான
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபட்ைட
எச் ேரா
(வார் -3) , 2.ேநமம் (ஊ)
ஆண்டரசன் ேபட்ைட 1-வ ெத (வார் -3) , 3.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன்
ேபட்ைட 2-வ ெத (வார் -3) , 4.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபட்ைட
பால் வா ெத (வார் -3) , 5.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபட்ைட ெப மாள்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 6.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபட்ைட
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் - , 7.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன்
ேபட்ைட 3-வ ெத (வார் -3) , 8.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபட்ைட 4வ ெத (வார் -3) , 9.ேநமம் (ஊ) ப் ரமணி கண் ைக (வார் -3) ,
10.ேநமம் (ஊ) பால் வா ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

219

220

219

220

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ெதற்
கவாசல் , ேமல் மணம் ேப
124.

1.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பட்டா ராம் சாைல 2ெத (வார் -1) ,
2.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பட்டா ராம் சாைல 1வ
க் ெத (வார் 1) , 3.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பட்டா ராம் சாைல 2வ
க் ெத
(வார் -1) , 4.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பட்டா ராம் சாைல 3வ
க்
ெத (வார் -1) , 5.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பட்டா ராம் சாைல 4வ
க் ெத (வார் -1) , 6.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பட்டா ராம் சாைல
- 600 5வ
க் ெத (வார் -1) , 7.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பட்டா ராம்
சாைல 6வ
க் ெத (வார் -1) , 8.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
த்
நகர் ெம ன் ேரா (வார் -2) , 9.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
தல்
க் த்
ெத (வார் -2) , 10.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
த் நகர் 2வ
க்
ெத (வார் -2) , 11.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
த் நகர் 3வ
க்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ெதற்
கவாசல் , ேமல் மணம் ேப
124.

1.ேமல் மணம் ேப
2.ேமல் மணம் ேப
3.ேமல் மணம் ேப
4.ேமல் மணம் ேப
5.ேமல் மணம் ேப
- 600
6.ேமல் மணம் ேப
7.ேமல் மணம் ேப
8.ேமல் மணம் ேப
9.ேமல் மணம் ேப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
(ஊ) ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
(ஊ) ேமா ரம் ேப அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
(ஊ) ேமா ரம் ேப
தல்
க் ெத (வார் -2) ,
(ஊ) ேமா ரம் ேப 2வ
க் ெத (வார் -2) ,
(ஊ) ேமா ரம் ேப சாைல (வார் -2) ,
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -4)

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

221

222

221

222

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ேமல் மணம் ேப
600 124.

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் , ேமல் மணம் ேப
124.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பஜைன ேகா ல்
தல்
க் ெத (வார் -4) ,
2.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பஜைன ேகா ல் 2வ
க் ெத (வார் -3) ,
3.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
ன்றாவ
க் ெத (வார் -3) ,
4.ேமல் மணம் ேப (ஊ) நான்காவ
க் ெத (வார் -3) ,
5.ேமல் மணம் ேப (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
6.ேமல் மணம் ேப (ஊ) அம் மன் ேகா ல்
தல்
க் ெத (வார் -3) ,
7.ேமல் மணம் ேப (ஊ) 2வ
க் ெத (வார் -4) ,
8.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
எச் ேரா வார் 2 , 9.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
சக் நகர் ெம ன் ேரா (வார் -2) , 10.ேமல் மணம் ேப (ஊ) வசந்த
நகர் ெம ன் ேரா (வார் -2) , 11.ேமல் மணம் ேப (ஊ) வசந்த நகர்
2வ
க் ெத (வார் -2) , 12.ேமல் மணம் ேப (ஊ) னாட் நகர்
1வ
க் ெத (வார் -2) , 13.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பாலா நகர்
ெம ன் ேரா (வார் -2) , 14.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பள் ளிக் ட ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
2.ேமல் மணம் ேப (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
3.ேமல் மணம் ேப (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
4.ேமல் மணம் ேப (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல்
க் த் ெத (வார் -5)
, 5.ேமல் மணம் ேப (ஊ) ழ் மணம் ேப
எச் ேரா (வார் -5) ,
6.ேமல் மணம் ேப (ஊ) எம்
ஆர் ெத (வார் -5) , 7.ேமல் மணம் ேப
- 600 (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 8.ேமல் மணம் ேப (ஊ) அம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -4) , 9.ேமல் மணம் ேப (ஊ) பஜைன ேகா ல்
க் த் ெத (வார் -4) , 10.ேமல் மணம் ேப (ஊ) ளத் ேமட் த்
ெத (வார் -4) , 11.ேமல் மணம் ேப (ஊ)
த் மாரியம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -5) , 12. ழ் மணம் ேப (ஊ) ழ் மணம் ேப , 13. ழ்
மணம் ேப
(ஊ) .எச்.ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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3
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225

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), காவல் ேசரி - 600 072.

1.காவல் ேசரி(ஊ)
க்ேகா ல் பத் ெத (வார் -1) , 2.காவல் ேசரி(ஊ)
த் க்கா ேரா (வார் -1) , 3.காவல் ேசரி(ஊ) காவல் ேசரி அம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.காவல் ேசரி(ஊ) காவல் ேசரி பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் -2) , 5.காவல் ேசரி (ஊ) காவல் ேசரி பஜைன ேகா ல்
க் த்ெத (வார் -1,2) , 6.காவல் ேசரி (ஊ)
ம ைச ேரா (வார் 1,2) , 7.காவல் ேசரி (ஊ) ஆ
ரா டர்
ப் பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2) , 8.காவல் ேசரி (ஊ) ஆ
ரா டர்
ப்
பஜைனேகா ல் 1வ
க் ெத வார் 3 , 9.காவல் ேசரி (ஊ)
ஆ
ரா டர்
ப் பஜைனேகா ல் 2வ
க் த்த ,
10.காவல் ேசரி(ஊ) அரியப்பன்ேசரி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

224

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ) ,
வரதராஜ ரம் - 602 103.

1.வரதராஜ ரம் (ஊ) வரதராஜ ரம் காமராஜர் ெத (வார் -1) ,
2.வரதராஜ ரம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1) , 3.வரதராஜ ரம் (ஊ)
பாடசாைலத் ெத (வார் -1) , 4.வரதராஜ ரம் (ஊ) ஸ்டா ன் ெத
(வார் -1) , 5.வரதராஜ ரம் (ஊ) ரா வ் காந் ெத (வார் -1) ,
6.வரதராஜ ரம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
7.வரதராஜ ரம் (ஊ) கக்கன்
ெத (வார் -3) , 8.வரதராஜ ரம் (ஊ)
அண்ணா ெத (வார் -3) , 9.வரதராஜ ரம் (ஊ) ரகாசம் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

225

1.வரதராஜ ரம் (ஊ) மைலயாத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி 2.வரதராஜ ரம் (ஊ) வ.உ. ெத (வார் -2) , 3.வரதராஜ ரம் (ஊ) எம்
வடக்
கவாசல் , வரதராஜ ரம் - ஆர் ெத (வார் -2) , 4.வரதராஜ ரம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 602 103.
2) , 5.வரதராஜ ரம் (ஊ) சர்ச் ெத (வார் -2) , 6.வரதராஜ ரம் (ஊ)
காமராஜர் சாைல (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

223
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க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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எண்

வா.
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எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
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அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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3

பாகத்
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4
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ஆண்க க் மட் மா
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ெபண்க க்
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5

226

1.வரதராஜ ரம் (ஊ) கைலஞர் ெத (வார் -4) , 2.வரதராஜ ரம் (ஊ)
இந் ரா ெத (வார் -4) , 3.வரதராஜ ரம் (ஊ) ேகா ந்தராஜ் ெத
ஆர் ஆர் நகர் (வார் -5) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி (வார் -5) , 4.வரதராஜ ரம் (ஊ)
(வடக்
கவாசல் ), வரதராஜ ரம் 5.வரதராஜ ரம் (ஊ) ெபங் க ர் ஐ ேரா - (வார் -4) , 6.வரதராஜ ரம்
- 602 103.
(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 7.வரதராஜ ரம் (ஊ) கக்கன்
ெத ,
8.வரதராஜ ரம் வரதராஜ ரம் ஊராட் காந் ெத , 9.வரதராஜ ரம்
வரதராஜ ரம் ஊராட் அம் ேபத்கர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

227

227

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் -1) ,
2.பாரிவாக்கம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ெதற்
3.பாரிவாக்கம் (ஊ) தண் ைர ெம ன் ேரா (வார் -1) , 4.பாரிவாக்கம்
கவாசல் , பாரிவாக்கம் - 600 056. (ஊ) சத் ரம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.பாரிவாக்கம் (ஊ)
சத் ரம் கணப இல் லம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

228

228

ஊராட் ய ஒன் ய
1.பாரிவாக்கம் (ஊ) பா ஸ்வரர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.பாரிவாக்கம்
ந நிைலபள் ளி ெதற்
(ஊ) ெகாள் ளா ரிஅம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ)
கவாசல் , பாரிவாக்கம் - 600 056. ஈ. ெவ. ரா ெபரியார்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

229

229

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) பால் வா ெத (வார் -1) , 2.பாரிவாக்கம் (ஊ)
ஊராட் ய ஒன் ய
ெபான் நகர் (வார் -3) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ) க மாரியம் மன்
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி
கவாசல் , பாரிவாக்கம் - 600 056.
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

230

230

ஊராட் ய ஒன் ய
1.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி பக்தவச்சலம் ெத (வார் -4) ,
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
2.பாரிவாக்கம் (ஊ) ஏரிக்கைர (வார் -4) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ) தண்டைர
கவாசல் , பாரிவாக்கம் - 600 056. ெம ன் ேரா (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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232
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5

ம் பரப்

4

231

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் ), பாரிவாக்கம் - 600
056.

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2.பாரிவாக்கம் (ஊ) ங் ளம் (வார் -4) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ
நகர் (வார் -4) , 4.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி
த் நகர் (வார் -13) ,
5.பாரிவாக்கம் (ஊ) சர்ச் ெத , (வார் -4) , 6.பாரிவாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ
நகர் 3வ ெத (வார் 4) , 7.பாரிவாக்கம் (ஊ) அங் காள பரேமஸ்வரி
ெத (வார் -4) , 8.பாரிவாக்கம் (ஊ) ந்தர் ெத (வார் -4) ,
9.பாரிவாக்கம் (ஊ) மா
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

232

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ெதற்
கவாசல் , ெசன்னீர ் ப்பம் - 600
056.

1.ெசன்னீர ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

233

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ெதற்
கவாசல் , ெசன்னீர ் ப்பம் - 600
056.

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார் நகர் ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஆவ ேரா (வார் -2) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ெபரியார் நகர் 2வ ெத (வார் -1) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார்
நகர் 3வ ெத (வார் -1) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார் நகர் 4வ
ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார் நகர் 5வ ெத (வார் -1) , 2.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ) ெபரியார் நகர் 6வ ெத (வார் -1) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
சர்ச் ெத (வார் -1) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார் நகர் 7வ ெத
(வார் -1) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார் நகர் ஸ்தரிப் (வார் -1) ,
6.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) சாந் நகர் (வார் -1) , 7.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
கைலஞர் நகர் (வார் -1) , 8.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார் நகர் (வார் 1) , 9.ெசன்னீர ் ப்பம் ெசன்னீர ் ப்பம் ஊராட் அம் பாள் நகர் லஷ்
அ ன் வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம் (ஊ) ேமட்

த் ெத

(வார் -1)

234

234

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி
ழக்
கவாசல் ,
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

235

235

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெசல் வகணப
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

நகர் (வார்

4

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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3

236

236

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ஆவ
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

237

237

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெஜ.ெஜநகர் (வார் 2 , 2.ெசன்னீர ்
லாவ நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

238

238

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஆவ ேரா (வார் 2 , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் (உ)
ெதற்
கவாசல் ,
அட்ேகா நகர் (வார் 4) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) அட்ேகாநகர்
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

239

239

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
வடக்
கவாசல் ,
1.ெசன்னீர ்
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

240

241

240

241

பாகத்
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ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ)

ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெத

ேரா

(வார் 2

(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர மரன் நகர் (வார் -2) , 2.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ) மரன் நகர் தல் ெத (வார் -2) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
மரன் நகர் 2வ ெத (வார் -2) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர்
3வ ெத (வார் -2) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர் 4வ ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர் 5வ ெத (வார் -2) , 2.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ) மரன் நகர் 6வ ெத (வார் -2) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
மரன் நகர் 7வ ெத (வார் -2) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர்
8வ ெத (வார் -2) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர் 9வ ெத
(வார் -2) , 6.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர் 10வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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மற் ம் வாக் ச்சாவ
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5

242

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ளக்கைர ெத (வார் -3) , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
அண்ணா நகர் (வார் -3) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) காந் ெத (வார் -4) ,
ேமற்
கவாசல் ,
4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பள் ளிக் ப்பம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

243

243

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) எம்
ஆர் நகர் (வார் -4) , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
வாணியர் ெத (வார் -4) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) வ.உ. . ெத (வார் ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
4) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) வாஞ் நாதன் ெத (வார் -4) ,
ேமற்
கவாசல் ,
5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) வள் ளலார் ெத (வார் -4) , 6.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.
ெசக்க ேம (வார் -4) , 7.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
வள் ர் ெத
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

244

244

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

245

245

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
ெதற்
கவாசல் ,
2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) எம் எம் ேகா ல் ெத (வார் -5)
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

246

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ஆர் ஆர் நகர் (வார் -5) , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
ெசாக்கம் மாள் நகர் (வார் -5) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பள் ளிக் டத் ெத
ெதற்
கவாசல் ,
(வார் -5) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மா லாமணி நகர் (வார் -5) ,
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.
5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ச்சாத்தம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

242

246

என் நகர் (வார் -4)

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

247

247

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பார யார் ெத , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) காந்
ெத ெசன்னீர ் ப்பம் , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) அமரவ நகர் ,
4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) எம் ேக எச்
ப் ைபப்பாஸ் ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) லகர் ெத அ ரா நகர் , 6.ெசன்னீர ் ப்பம்
ெதற்
கவாசல் ,
(ஊ) பார ெத அ ரா நகர் , 7.ெசன்னீர ் ப்பம் பத்மா ெத
என்
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.
நகர் , 8.ெசன்னீர ் ப்பம் ெசன்னீர ் ப்பம் ஊராட்
ள நகர்
அெனக்ஸ் , 9.ெசன்னீர ் ப்பம் ( ஊ ) ரித்
நகர் , 10.ெசன்னீர ் ப்பம் (
ஊ ) ெசல் வ
னாயகர் நகர் ( வார் 4 )

248

248

ேத
நகர் , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ப த் ரா
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி 1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
ெதற்
கவாசல் ,
நகர் , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ம ழம் அ ன்
, 4.ெசன்னீர ் ப்பம் ( ஊ)
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.
அம் பாள் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

249

249

அர உயர்நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாச;), ெசன்னீர ் ப்பம் - 600
056.

1.ெசன்னீர ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
ெசன்னீர ் ப்பம் - 600 056.

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ேவளாளர் ெத (வார் -3) , 2.ெசன்னீர ் ப்பம்
(ஊ) வாணியர் ெத (வார் -3) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பால் வா ெத
(வார் -3) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பார யார் ெத (வார் -4) ,
5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) அண்ணாநகர் (வார் -3) , 6.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
சக் கார்டன் ெம ன் ேரா (வார் -2) , 7.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத பள் ளி ப்பம்

250

250

ப்பம் (ஊ) எஸ் எஸ் ேகா

ல் ெத

(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

251

252

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ப்பாக்கம் (ஊ)
னாயக ரம் ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ)
னாயக ரம் 1வ
க் ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ)
னாயக ரம் 2வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ)
னாயக ரம் 3வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ)
னாயக ரம் 5வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ)
னாயக ரம் 5வ
க் ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ)
னாயக ரம் 6வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) ெசார்ண ரி நகர் ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) ெசார்ண ரி நகர் 1வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) ெசார்ண ரி நகர் 2வ ெத (வார் -1)

251

1.காட்
2.காட்
3.காட்
4.காட்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
5.காட்
( ழக்
கவாசல் ),
6.காட்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
7.காட்
8.காட்
9.காட்
10.காட்

252

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம்
கன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மேனாகரன் ெத (வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம்
(ெதற்
கவாசல் ),
(ஊ) ப் ரமணி ெத (வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) வன் ேகா ல்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
ெத (வார் -1) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பாேவந்தர் ெத (வார் -1) ,
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மணிேமகைல ெத (வார் -1) , 8.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) அம் காப ெத (வார் -21)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
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பாகத்
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உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

253

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் 1வ ெத (வார் -1) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம்
ரி (வார் -1) , 3.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) ெசந் ர் ரம் அெனக்ஸ்(வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ெசந் ர் ரம் 1வ அெவன்
(வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
(வார் -1) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி ெசந் ர் ரம் 2வ அெவன்
ெசந் ர் ரம் 2வ
க் ெத
(வார் -1) , 7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
( ழக்
கவாசல் ),
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
ஜான நகர் 1வ ெத (வார் -1) , 8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான நகர்
2வ ெத (வார் -1) , 9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் 1வ ெத
(வார் -1) , 10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் 2வ ெத (வார் -1) ,
11.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் 3வ ெத (வார் -1) ,
12.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் 4வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

254

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 3வ ெம ன்ேரா
நகர் , 2.காட் ப்பாக்கம்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
(ஊ)
நகர் 2வ ெத (வார் -1) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ராம் தாஸ் நகர்
(ேமற்
கவாசல் ),
2வ ெத
(வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ராம் தாஸ் நகர் 5வ ெத
காட் பாக்கம் - 600 056.
(வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ராம் தாஸ் நகர் 3வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்
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வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர்
தல் ழக் ெத
(வார் -1) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் தல் ேமற் ெத (வார் -1) ,
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம் பாள் நகர் 1வ ெத (வார் -1) ,
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம் பாள் நகர் 1வ
க் ெத
(வார் -1) ,
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம் பாள் நகர் 2வ
க் ெத (வார் -1) ,
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் 3வ
ழக் (வார் -1) ,
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர் 3வ ேமற் ெத ( வார் -1) ,
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசார்ண ரிநகர் தல் ெத , 9.காட் ப்பாக்கம்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
(ஊ) ராமதாஸ்நகர் ெம ன்ேரா , 10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஒம் சக்
(ேமற்
கவாசல் ),
நகர் காட் ப்பாக்கம் , 11.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ராநகர்
காட் பாக்கம் - 600 056.
காட் ப்பாக்கம் , 12.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெம ன் ேரா ,
13.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பார்க்ெத இந் ரா நகர் காட் ப்பாக்கம் ,
14.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) லட்
அ ன்
கன் ேகா ல் ன் றம்
காட் ப்பாக்கம் , 15.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மா
நகர் ெசந் ர் ரம்
காட் ப்பாக்கம் , 16.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான நகர் அெனக்ஸ்
காட் ப்பாக்கம் , 17.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ரா வ் காந் நகர் ,
18.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசார்ண ரி நகர் 3வ ெத (வார் -1) ,
19.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசார்ண ரி நகர் 4 ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

256

256

1.காட்
2.காட்
3.காட்
4.காட்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி 5.காட்
6.காட்
(ேமற்
கவாசல் ),
7.காட்
காட் பாக்கம் - 600 056.
8.காட்
9.காட்
10.காட்
11.காட்

257

257

ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
1.காட்
( ழக்
கவாசல் ),
2.காட்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.

258

1.காட்
2.காட்
3.காட்
4.காட்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி 5.காட்
6.காட்
( ழக்
கவாசல் ),
7.காட்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
8.காட்
9.காட்
10.காட்
1)

258

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா
ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா

ன் நகர் ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
ன் நகர் 1-வ ெத
(வார் -1) ,
ன் நகர்2வ ெத (வார் -1) ,
ன் 3-வ ெத (வார் -1) ,
ன் 4-வ ெத (வார் -1) ,
ன் 5-வ ெத (வார் -1) ,
ன் 6-வ ெத (வார் -1) ,
ன் 7-வ ெத (வார் -1) ,
ன் 9-வ ெத (வார் -1) ,
ன் 10-வ ெத (வார் -1) ,
ன் 11-வ ெத (வார் -1)

ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் ெம
ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் 1வ

ன் ேரா (வார் -1) ,
க் ெத (வார் -1)

ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் 4வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் 5வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் 2வ
க் ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் 3வ
க் ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் 7வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர் ெம ன் ேரா (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர் 1வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர் 2வ ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர் 2வ
க் த்ெத (வார் -1) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) .R.R. நகர் 2வ
க் த்ெத அ
ல் (வார் -

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ந் தவல்

5

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

259

260

261

262

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

259

1.காட் ப்பாக்கம்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
காந் நகர் (வார்
( ழக்
கவாசல் ),
4.காட் ப்பாக்கம்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
5.காட் ப்பாக்கம்

(ஊ) அண்ணாநகர் (வார் -1) , 2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
-1) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ல் ைல நகர் (வார் -1) ,
(ஊ) P.G அ ன்
1வ ெத (வார் -1) ,
(ஊ) P.Gஅ ன்
3வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

260

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) P.G அ ன் 5வ ெத (வார் -1) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான யம் மாள் நகர் 1வ ெத ,
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
அ ன்
6 வ ெத , 4.காட் ப்பாக்கம்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
அ ன்
2வ ெத , 5.காட் ப்பாக்கம்
(ேமற்
கவாசல் ),
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
அ ன்
4வ ெத
, 6.காட் ப்பாக்கம்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
அ ன்
1வ
ழக் ெத
,
7.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அ ள்
கன் நகர் ,
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான யம் மாள் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேக வக்கப்பள் ளி,
ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் , 2.காட் பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர்
3வ ெத , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர் 6வ ெத ,
4.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் ஊராட் ஏ
ேகா ந்தரா நகர் ,
5.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் ஊராட் அம் மன் நகர் 9வ ெத ,
6.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
சாய் நகர் ,
7.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் ஊராட் பாஸ்கர் அ ன்

261

எல்
காட்

262

1.காட்
2.காட்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
3.காட்
( ழக்
கவாசல் ),
4.காட்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
5.காட்
1)

ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ள் ைளயார் ேகா
ள் ைளயார் ேகா
ள் ைளயார் ேகா
ள் ைளயார் ேகா
ள் ைளயார் ேகா

ல்
ல்
ல்
ல்
ல்

ெத
1வ
2வ
4வ
5வ

(வார் -1) ,
ெத (வார் -1) ,
ெத (வார் -1) ,
ெத (வார் -1) ,
க் ெத (வார் -

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

263

264

265

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

263

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெபரியபட் த் ெத (வார் -1) , 2.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) ஒத்தவாைட ெத (வார் -1) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) உைடயார்
ெத (வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ன்னபட் ெத (வார் -1) ,
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம் மன் 1வ ெத (வார் -1) ,
(ேமற்
கவாசல் ),
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம் மன் 2வ ெத (வார் -1) ,
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம் மன் 3வ ெத (வார் -1) ,
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம் மன் 4வ ெத (வார் -1) ,
10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம் மன் 5வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

264

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ நகர் 1வ ெத (வார் -1) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ நகர் 2வ ெத (வார் -1) ,
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ நகர் 3வ ெத (வார் -1) ,
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) லஷ்
நகர் (வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
( ழக்
கவாசல் ),
காட் ப்பாக்கம் - 600056.
பள் ளிக் டத் ெத (வார் -1) , 6.காட் பாக்கம் (ஊ) அம் மன் நகர்
ெம ன்ேரா , 7.காட் பாக்கம் (ஊ)
அவன்
6வ
க் ெத
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அ ள் அெவன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

265

1.காட்
2.காட்
ஏ. .எல் .ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
3.காட்
( ழக்
கவாசல் ),
4.காட்
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.
5.காட்
6.காட்

ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ஜயலஷ்
நகர் அெனக்ஸ் (வார்
ஜயலஷ்
நகர் 1வ ெத (வார்
ஜயலஷ்
நகர் 2வ ெத (வார்
ஜயலஷ்
நகர் 5வ ெத (வார்
ஜயலஷ்
நகர் 7வ ெத (வார்
கன் ேகா ல் ெத

-1) ,
-1) ,
-1) ,
-1) ,
-1) ,

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ந் தவல்

5

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

266

எல்
காட்

ேக வக்கப்பள் ளி,
ப்பாக்கம் - 600056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல(வார் 2 ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) எம் .எஸ்.எஸ்நகர்(வார் 2 , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
பரணி நகர் (வார் 2 , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அட்ேகா நகர்( 1வ
ரதான சாைல வார் 2 , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அட்ேகா நகர்( 2
ரதான சாைல வார் 2 , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அட்ேகா நகர்( 6வ
ரதான சாைல வார் 2 , 7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
தல்
க் ெத
(வார் 2 , 8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 2வ
க் ெத (வார் 2 ,
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 5வ
க் ெத (வார் 2

267

267

எல்
காட்

ேக வக்கப்பள் ளி,
ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) கன்னிகா ரம் (வார் 2 , 2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
சதர்ன் ெசல் டர்ஸ் (வார் 2 , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) எம் ஆர்
அெவன்
காட் ப்பாக்கம் , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெபங் க
ர் ெம ன் ேரா
வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

268

268

அர ஆ
ரா டர் பள் ளி வடக்
கவாசல் , காட் ப்பாக்கம் - 600
056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேகா ந்தராஜ் நகர்(வார் -3) , 2.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பால் வா
ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ஆ
ரா டர் பள் ளி வடக்
கவாசல் , காட் ப்பாக்கம் - 600
056.

1.காட்
2.காட்
3.காட்
4.காட்
5.காட்
6.காட்
7.காட்
8.காட்
9.காட்

266

269

269

ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்
ப்பாக்கம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ேக ேக நகர் ெம
ேக ேக நகர் 1வ
ேக ேக நகர் 2வ
ேக ேக நகர் 3வ
ேக ேக நகர் 4 வ
ேக ேக நகர் 5வ
ேக ேக நகர் 6 வ
ேக ேக நகர் 7 வ
ேக ேக நகர் 8 வ

ன் ேரா (வார் -3) ,
ெத (வார் -3) ,
ெத (வார் -3) ,
ெத (வார் -3) ,
ெத (வார் -3) ,
ெத (வார் -3) ,
ெத (வார் -3) ,
ெத (வார் -3) ,
ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

270

271

272

273

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர ஆ
ரா டர் பள் ளி
ெதற்
கவாசல் ,
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ம் ஒத்தவாைட ெத (வார் -3) , 2.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) ேக ேக நகர்
க் ெத (வார் -3) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) எம்
ஆர் நகர் (வார் -3) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) சந் ரா நகர் (வார் -3) ,
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஆனந்தன் நகர் (வார் -3) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
கணப நகர் (வார் -3) , 7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) சன் கார்டன் (வார் -3) ,
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெத
அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

271

அர ஆ
ரா டர் பள் ளி ேமற்
கவாசல் , காட் ப்பாக்கம் - 600
056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஒத்தவாைட ெத (வார் -4) , 4.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ)
ேத
நகர் (வார் -4) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ேத
நகர் 2வ
ெத (வார் -4) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ேத நகர்6 ெத (வார் -4 ,
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ேத நகர் 7வ ெத (வார் -4) ,
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ேத
நகர் 9வ ெத (வார் -4) ,
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ேத
நகர்11வ ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

272

அர ஆ
ரா டர் பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அஷ்டலஷ்
நகர் (வார் -4) , 2.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) ராயல் கார்டன் (வார் -4) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ேமக்நகர் தல் ெம ன்ேரா (வார் -4) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக்
நகர் தல் ெத (வார் -4) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக்நகர்2வ ெத
(வார் -4) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக்நகர்4வ ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ஆ
ரா டர் பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக் நகர் 5வ ெத (வார் -4) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகலஷ்
நகர் (வார் -4) , 3.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ)
ர்
ரம் மயான ெத (வார் -4) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
மாதாேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஆ சக் நகர்
(வார் -4) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல்
க் த்ெத
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

270

273

ந் தவல்

5

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

274

274

அர ஆ
ரா டர் பள் ளி
ழக்
கவாசல் ,
காட் ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஏரிக்கைர (வார் -4) , 2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.காட் பாக்கம் ஊ காட் பாக்கம்
ராமம் , 4.ேகா ரசநல்
ர் காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
ேகா ரசநல்
ர்
ஐஸ்வர்யா கார்டன் , 5.ேகா ரசநல்
ர் காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
ேகா ரசநல்
ர் ேக
நகர் , 6.ேகா ரசநல்
ர் காட் ப்பாக்கம்
ஊராட்
ேகா ரசநல்
ர் ஏரிக்கைர ஆனந்தா நகர் , 7.ேகா ரசநல்
ர்
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
ேகா ரசநல்
ர் கல் யாணி ெத ,
8.ேகா ரசநல்
ர் காட் ப்பாக்கம் ஊராட்
ேகா ரசநல்
ர் ேதவதாஸ்
ெத

275

275

எல்
காட்

ேக வக்கப்பள் ளி,
ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட்
2.காட்
3.காட்

ேக வக்கப்பள் ளி,
ப்பாக்கம் - 600 056.

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெஜயலட்
நகர் ரதான சாைல (வார் -2) ,
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 1வ
க் ெத (வார் -2) , 3.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) 2வ
க் ெத (வார் -2) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 3வ
க்
ெத (வார் -2) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 4வ
க் ெத (வார் -2) ,
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 5வ
க் ெத (வார் -2) , 7.காட் ப்பாக்கம்
(ஊ) 6வ
க் த் ெத (வார் 2) , 8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 7வ
க் ெத (வார் -2) , 9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 8வ
க் ெத
(வார் -2) , 10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மாறன் கார்டன் (வார் -2) ,
11.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பால ப் ரமணியநகர் (வார் -2) ,
12.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பள் ளிக்
டத் ெத (வார் -2) ,
13.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2)

276

276

எல்
காட்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பாக்கம் (ஊ) ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல (வார் -2) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) சா நாதன் நகர் 1வ
ரதான சாைல (வார் -2) ,
ப்பாக்கம் (ஊ) சா நாதன் நகர் 2வ
ரதான சாைல (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

277

அர னர் ஆ
ரா டர் நலப்
உயர் நிைலப் பள் ளி, ேமல் மா
நகர் ந்தமல் - 600 056.

1. ந்தமல்
( ேப ) மாரியம் மன் ேகா ல்
தல் ெத (வார் -1) ,
2. ந்தமல்
(ேப) ேமல் மாநகர் ேநர் ெத (வார் -1) , 3. ந்தமல்
(ேப)
பஜைன ேகா ல் ேநர் ெத (வார் -1) , 4. ந்தமல்
(ேப) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத 2வ சந் (வார் -1) , 5. ந்தமல்
(ேப) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத 3வ சந் (வார் -1) , 6. ந்தமல்
(ேப) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத 4வ சந் (வார் -1) , 7. ந்தமல்
(ேப) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெதற் ெத (வார் -1)

278

அர னர் ஆ
ரா டர் நலப்
உயர் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ேமல் மா நகர்
ந்தமல் - 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) அரியமந்த நல்
ர் (வார் -1) , 2. ந்தமல்
(ேப)
பஜைன ேகா ல் 2வ ெத (வார் -1) , 3. ந்தமல்
(ேப) பஜைன
ேகா ல் 3வ ெத
(வார் -1) , 4. ந்தமல்
(ேப) பஜைன ேகா ல்
4வ ெத
(வார் -1) , 5. ந்தமல்
(ந) பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் 1) , 6. ந்தமல்
(ேப) படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1)

279

279

வட்டார வளர்ச் அ
(ெதற்
கவாசல் ),
600 056.

280

280

281

277

278

281

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ந்தமல்
(ேப) ேமல் மா நகர் 1வ
பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
ந்தமல்
(ேப) ேமல் மாநக் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ந்தமல்
(ேப) மாரியம் மன் ேகா ல்
தல் ெத (வார் 1) ,
ந்தமல்
(ேப) னித ேஜாசப் பள் ளி (வார் -2) , 5. ந்தமல்
(ேப)
த்த ழ் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வட்டார வளர்ச் அ வலகம் ,
ந்தமல்
- 600 056.

ந்தமல்
(ேப) அம் ேபத்கார் நகர் ரி (வார் -21) , 2. ந்தமல்
(ேப)
ந்தர் ேயட்டர் ன் றம் (வார் -21) , 3. ந்தமல்
(ேப) அம் மா நகர்
ெம ன் ேரா (வார் -21) , 4. ந்தமல்
(ேப) M.G.நகர் (வார் -21)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வட்டார வளர்ச் அ
(ேமற்
கவாசல் ),
600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ரங் ேரா (வார் -21) , 2. ந்தமல்
(ேப) க்மணி
நகர் தல்
க் ெத (வார் -21) , 3. ந்தமல்
(ேப) க்மணி நகர் ம
2வ
க் ெத (வார் -21) , 4. ந்தமல்
(ேப)
த் நகர் (வார் -21)
, 5. ந்தமல்
(ேப) க்மணி 3வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வலகம்
ந்தமல்

வலகம்
ந்தமல்

-

1.
2.
3.
4.

1.

-

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ந்தமல்
(ேப) ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத
(ேப) ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் சந் (வார் -18)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

282

282

283

283

இந்
வக்கபள் ளி (வடக்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

284

284

இந்
வக்கபள் ளி (வடக்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

285

இந்
வக்கபள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) கங் கா நகர் ரதான சாைல (வார் -16) , 2. ந்தமல்
(ேப) கங் கா நகர் கைலஞர் ெத (வார் -16) , 3. ந்தமல்
(ேப) ம
ெத 1வ ெத (வார் -17) , 4. ந்தமல்
(ேப) ம
2வ ெத (வார் 17) , 5. ந்தமல்
(ேப) பண்டாரத் ெத (வார் -17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

இந்
வக்கபள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

ந்தமல்
(ேப)
நகர் அண்ணாசாைல (வார் -16) , 2. ந்தமல்
(ேப)
நகர் ரதான சாைல (வார் -16) , 3. ந்தமல்
(ேப)
நகர் 1வ
ெத (வார் -16) , 4. ந்தமல்
(ேப)
நகர் 2வ ெத (வார் -16) ,
5. ந்தமல்
(ேப)
நகர்1வ ெத (வார் -16) , 6. ந்தமல்
(ேப)
நகர் 4வ ெத (வார் -16) , 7. ந்தமல்
(ேப)
நகர் 5வ ெத
(வார் -16) , 8. ந்தமல்
(ேப) லஷ்
நகர் (வார் -16) , 9. ந்தமல்
(ேப)
கங் கா நகர் மா.ெபா. ெத (வார் -16) , 10. ந்தமல்
(ேப)
இராமா ஜக்
டத்ெத , 11. ந்தமல்
(ேப) ைதயல் நாய அம் மன்
ேகா ல் ெத , 12. ந்தமல்
(ேப) ைவத் ஸ்வரன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

285

வலகம்
ந்தமல்

1. ந்தமல்
(ேப) அம் ேபத்கார் நகர் (வார் -21) , 2. ந்தமல்
(ேப)
ரா வ் காந் ேரா
ந்தர் ேயட்டர் ேமல் ரம் (வார , 3. ந்தமல்
(ேப)
ஜயலட்
அ ன்
, 4. ந்தமல் (ேப) கட்டெபாம் மன் ெத ,
5. ந்தமல்
(ேப) அம் மா நகர் , 6. ந்தமல்
ந்தமல்
நகராட்
க் மணி நகர் 4வ
க் த் ெத

வட்டார வளர்ச் அ
(வடக்
கவாசல் ),
600 056.

-

1.
2.

(வார் -18) , 2.

ந்தமல்

ந்தமல்
(ேப) ைவ ஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -17) ,
ந்தமல் (ேப) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 3. ந்தமல்
(ேப)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத சந்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

286

286

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

287

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

இந்
வக்கபள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

ந்தமல்
(ேப)
ல் லாத்ேதாட்டம் 1வ ெத
(வார் -16) ,
ந்தமல்
(ேப)
ல் லாத்ேதாட்டம் 2-வ ெத
(வார் -16) ,
ந்தமல்
(ேப)
ல் லாத்ேதாட்டம் 3வ ெத (வார் -16) ,
ந்தமல்
(ேப)
ல் லாத்ேதாட்டம் சந் (வார் -16) , 5. ந்தமல்
(ேப)
ல் லாத்ேதாட்டம் 4-வ ெத (வார் -16) , 6. ந்தமல்
(ேப)
ல் லாத்ேதாட்டம் 5வ ெத (வார் -16) , 7. ந்தமல்
(ேப)
ல் லாத்ேதாட்டம்
க் ெத (வார் -16) , 8. ந்தமல்
(ேப)
மகாலட்
நகர் தல் ெத (வார் -16) , 9. ந்தமல்
(ேப) சார நகர்2வ ெத (வார் -16) , 10. ந்தமல்
(ேப) கால் வாய் ெத (வார் -20)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

288

இந்
வக்கபள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

ந்தமல்
(ேப) னிவாசன் நகர் (வார் -15) , 2. ந்தமல்
(ேப)
ேவங் கடநகர் (வார் -19) , 3. ந்தமல்
(ேப) லட்
நகர் (வார் -16)
, 4. ந்தமல்
(ேப) P.G.P. நகர் 3-வ ெத (வார் -16) , 5. ந்தமல்
(ேப)
நகர் அண்ணாசாைல , 6. ந்தமல்
(ேப) ைவத் ஸ்வரன் ேகா ல்
ெத , 7. ந்தமல்
(ேப) ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத , 8. ந்தமல்
(ேப)
. . நகர் 1வ ெத , 9. ந்தமல்
(ேப) . . நகர் 2வ ெத ,
10. ந்தமல்
(ேப) . . நகர் 5வ ெத , 11. ந்தமல்
(ேப)
மகாலட்
நகர் 4வ ெத , 12. ந்தமல்
(ேப) மகாலட்
நகர் 2வ
ெத , 13. ந்தமல்
(ேப) மகாலட்
நகர் 5வ ெத , 14. ந்தமல்
(
ேப ) ் . . நகர் 4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

289

இந்
வக்கபள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) இராஜ அக்ரஹாரம்
(ேப) இராஜ அக்ரஹாரம் 1வ
க்
(ேப) இராஜ அக்ரஹாரம் 2 வ
க்
(ேப) இராஜ அக்ரஹாரம் 3வ
க்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

287

1.
2.
3.
4.

1.

288

289

ெத (வார்
ெத (வார்
ெத (வார்
ெத (வார்

-20) , 2. ந்தமல்
-20) , 3. ந்தமல்
-20) , 4. ந்தமல்
-20)

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1. ந்தமல்
(ேப) ேகாதண்ட ராமசா ேகா ல் ெத (வார் -20) ,
2. ந்தமல்
(ேப) ஜட்ஜ் ெசல் லப்ப நாய் க்கர் ெத (வார் -20) ,
3. ந்தமல்
(ேப) மல் யம் நர ம் ம நகர் (வார் -16) , 4. ந்தமல்
ேமாகனா நகர் (வார் -16)

290

290

இந்
வக்கபள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

291

291

ராணிபாய் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி (வடக்
கவாசல் ),
ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(வார் -19)

292

292

ராணிபாய் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி (வடக்
கவாசல் ),
ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ந்தர் நகர் (வார் -19) , 2. ந்தமல்
(ேப) எஸ்.
அெவன்
, 3. ந்தமல்
(ேப) ராஜா நகர் லட்
ரம் ேரா ,
4. ந்தமல்
(ேப) ராயல் ந்தர் என் ேளவ்

293

293

ராணிபாய் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி (வடக்
கவாசல் ),
ந்தமல்
- 600 056.

1.
3.

294

ராணிபாய் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி ெதற்
கவாசல் ,
ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப)
2. ந்தமல்
(ேப)
3. ந்தமல்
(ேப)
4. ந்தமல்
(ேப)
லஷ்
ரம் ேரா

ராணிபாய் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி ெதற்
கவாசல் ,
ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) இராம ஜ
டத்ெத (வார் -17) , 2. ந்தமல்
(ேப)
காந் நகர் 1-வ லஷ்ம் ரம் ேரா (வார் -19) , 3. ந்தமல்
(ேப) ராஜா
நகர் லட்
ரம் ேரா (வார் -19) , 4. ந்தமல்
(ேப) காந் நகர் 2வ ெத (வார் -19) , 5. ந்தமல்
(ேப)
த்ரா நகர்1-வ ெத (வார் 20) , 6. ந்தமல்
(ேப)
த்ரா நகர்1-வ
க் ெத
(வார் -20) ,
7. ந்தமல்
(ேப) லட்
ரம் ேரா , ராேஜஸ்வரி நகர் (வார் -19)

294

295

295

ந்தமல்
ந்தமல்

(ேப)

த்ெத

(வார் -19) , 2.

(ேப) ைவ நகர் , 2. ந்தமல்
(ேப) எட் அன்னாள் நகர்

ந்தமல்

(ேப)

(ேப) சந்

(ேப)

யா நகர்

சாய் நகர் ,

லஷ்
ரம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -19) ,
லஷ்
ரம் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -19) ,
நண்பர்கள் நகர் லஷ்
ரம் ேரா (வார் -19) ,
வசந்த ரி நகர் (வார் -19) , 5. ந்தமல்
(ேப)
(வார் -19)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

296

297

296

297

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ராணிபாய் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி ெதற்
கவாசல் ,
ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப)
த்ரா நகர்2-வ
க் ெத
(வார் -20) ,
2. ந்தமல்
(ேப)
த்ரா நகர் 3-வ
க் ெத (வார் -20) ,
3. ந்தமல்
(ேப) பழனி நகர் (வார் -21) , 4. ந்தமல்
(ேப) பத்மாவ
நகர் (வார் -19) , 5. ந்தமல்
(ேப)
சாய் நகர் , 6. ந்தமல்
(ேப)
எஸ். அெவன்
, 7. ந்தமல்
(ேப)
த்ராநகர் , 8. ந்தமல்
(ேப)
த்ெத
ந்தமல்
, 9. ந்தமல்
(ேப)
அெவன்
,
10. ந்தமல்
(ேப) 2வ ெத லட்
நகர் ,லட்
ரம் ேரா ,
11. ந்தமல்
(ேப) 2 வ பாகம் வசந்த ரி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராணிபாய் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி (வடக்
கவாசல் ),
ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -18) , 2. ந்தமல்
(ேப) நண்பர்கள் நகர்(வார் -19) , 3. ந்தமல்
(ேப) லஷ்
ரம் ேரா
காந் நகர் (வார் -19) , 4. ந்தமல்
(ேப) லஷ்
ரம் ேரா காந் நகர்
1வ ெத வார் -19) , 5. ந்தமல்
(ேப) லட்
ரம் ேரா -காந்
நகர்2வ ெத (வார் -19) , 6. ந்தமல்
(ேப) பைனயத்தம் மாள் நகர்
(வார் -16) , 7. ந்தமல்
(ேப) ேகாதண்டராமசா ேகா ல் ெத ,
8. ந்தமல்
ந்தமல்
நகராட்
ஆர் நகர் , 9. ந்தமல்
ந்தமல்
நகராட்
ஆர் அ ன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

298

298

வள் வர் ந நிைலபள் ளி
ெதற்
கவாசல் , ந்தமல்
600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ளக்கைரத் ெத வடக்
(வார் -2) , 2. ந்தமல்
(ேப) ளக்கைர ெதற் 1வ ெத
(வார் -2) , 3. ந்தமல்
(ேப)
ளக்கைர ெதற் 2வ ெத (வார் -2) , 4. ந்தமல்
(ேப) உப்
ெகால் ைலத் ெத
(வார் -4) , 5. ந்தமல்
(ேப) பனிச்சவத் ெத
(வார் -4) , 6. ந்தமல்
(ேப) ேசஷா நகர் ேநர் ெத
(வார் -5) ,
7. ந்தமல்
(ேப) ேசஷா நகர்
க் ெத
(வார் -5)

299

299

வள் வர் ந நிைலபள் ளி
ெதற்
கவாசல் , ந்தமல்
600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ெசட் த் ெத
ேகா ல் ெத

(வார் -3) , 2.

ந்தமல்

(ேப) தர்மராஜா

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

300

300

வள்
(ெதற்
600 056.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

வர் ந நிைலபள் ளி
கவாசல் ), ந்தமல்
-

1. ந்தமல்
(ேப) இந் ரா நகர் இன்ஸ்ெபக்டர் ெஜயராஜ் ெத
, 2. ந்தமல்
(ேப)
த்
மரன் நகர்(வார் -2) , 3. ந்தமல்
நம் த் ெத (வார் -2)

(வார் -4)
(ேப)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

),

ந்தமல்
(ேப) சன்ன ெத (வார் -3) , 2. ந்தமல்
(ேப) சன்ன
க் ெத (வார் -3) , 3. ந்தமல்
(ேப) வடக் மாட
(வார் -3) ,
4. ந்தமல்
(ேப) கவைரத் ெத (வார் -3) , 5. ந்தமல்
(ேப)
பழங் ேகாட்ைட ெத (வார் -3) , 6. ந்தமல்
(ேப) யாதவர் ெத (வார் 3) , 7. ந்தமல்
(ேப) ழக் மாட
(வார் -3) , 8. ந்தமல்
(ேப)
இந் ரா நகர் ரா வ் காந் ெத (வார் -4) , 9. ந்தமல்
(ேப) இந் ரா
நகர் காமராஜர் ெத (வார் -4) , 10. ந்தமல்
(ேப) இந் ரா நகர்
காந் ெத (வார் -4) , 11. ந்தமல்
(ேப) இந் ரா நகர் பார யார்ெத
(வார் -4) , 12. ந்தமல்
(ேப) ேலன் நம் நகர் , 13. ந்தமல்
(ேப) 4வ
ெத நம் நகர் , 14. ந்தமல் (ேப) காமராஜர்ெத இந் ராநகர் ,
15. ந்தமல் (ேப) அப் ல் கலாம் ெத , 16. ந்தமல் (ேப) ெசட் த்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

),

1. ந்தமல்
(ேப) நம் நகர் தல் ெத (வார் -3) , 2. ந்தமல்
(ேப)
நம் நகர் 2வ ெத (வார் -3) , 3. ந்தமல்
(ேப) நம் நகர் 3வ
ெத (வார் -3) , 4. ந்தமல்
(ேப) 2வ
க் த் ெத
நம் நகர்(வார் -3) , 5. ந்தமல்
(ேப) எம்
ஆர் நகர்(வார் -2) ,
6. ந்தமல்
(ேப) நம் நகர் 3வ
க் ெத (வார் -3) , 7. ந்தமல்
(ேப) நம் நகர் 4வ
க் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

),

1.
2.
3.
4.

1.

301

302

303

301

னித ேஜாசப் நர்சரி
வக்கப்பள் ளி (நம் ெத
ந்தமல்
- 600 056.

302

னித ேஜாசப் நர்சரி
வக்கப்பள் ளி (நம் ெத
ந்தமல்
- 600 056.

303

னித ேஜாசப் நர்சரி
வக்கப்பள் ளி (நம் ெத
ந்தமல்
- 600 056.

ந்தமல்
ந்தமல்
ந்தமல்
ந்தமல்

(ேப) அ ந்த யர் பாைளயம் 1வ ெத (வார் -4) ,
(ேப) அ ந்த யர் பாைளயம் 2வ ெத (வார் -4) ,
(ேப)
மால் நகர் 1வ ெம ன் ேரா (வார் -4) ,
(ேப)
மால் நகர் 2வ ெம ன் ேரா (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

304

305

306

304

305

306

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1. ந்தமல்
(ேப)
மால் நகர் 1வ மற் ம் 2வ ெத (வார் -4) ,
2. ந்தமல்
(ேப)
மால் நகர் 3வ
க் ெத (வார் -4) ,
3. ந்தமல்
(ேப)
மால் நகர் 4வ மற் ம் 5வ
க் ெத
(வார் -4 , 4. ந்தமல்
(ேப)
மால் நகர் 6வ
க் ெத (வார் -4)
, 5. ந்தமல்
(ேப)
மால் நகர் ரி (வார் -4) , 6. ந்தமல்
(ேப)
மாறன் நகர்(வார் -5) , 7. ந்தமல்
(ேப) மாறன் நகர் ரி (வார் -5) ,
8. ந்தமல்
(ேப) த்தா அெவன்
ேகாபால் நகர் (வார் -5) ,
9. ந்தமல் (ேப) ேகாபால் நகர் , 10. ந்தமல் (ேப) 3வ
க் ெத
மால் நகர் , 11. ந்தமல் (ேப) தர்மராஜாேகா ல் ெத ,
12. ந்தமல்
(ேப)
மால் நகர் ரி , 13. ந்தமல்
(ேப) இந் ராநகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அ ஞர் அண்ணா அர
ஆண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ழ் மா நகர் ேநர் ெத (வார் -5) , 2. ந்தமல்
(ேப)
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
ன் றம் ெத (வார் -5) , 3. ந்தமல்
(ேப)
காந்தா பன் நகர் (வார் -5) , 4. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் ரதான
சாைல (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் 2வ ெத (வார் -6) , 2. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் 3வ ெத (வார் -6) , 3. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா
நகர் 4வ ெத (வார் -6) , 4. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் 5வ
ெத (வார் -6) , 5. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் 6வ ெத (வார் -6) ,
6. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் 7வ ெத (வார் -6) , 7. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் 8வ ெத (வார் -6) , 8. ந்தமல்
(ேப) மாறன்நகர்
, 9. ந்தமல்
(ேப) ேகாபால் நகர் , 10. ந்தமல்
(ேப) ேசஷாநகர் ,
11. ந்தமல்
(ேப)
த் சா நகர் , 12. ந்தமல்
ந்தமல்
நகராட்
ேசஷா நகர் ேரா
கார்டன் வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேஜாசப் நர்சரி
வக்கப்பள் ளி (நம் ெத
ந்தமல்
- 600 056.

),

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

307

308

309

310

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி ேமற் ப
,
ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர் ரி
ரதானசாைல (வார் -6) ,
2. ந்தமல்
(ேப) கந்தசா நகர்
ரி (வார் -6) , 3. ந்தமல்
(ேப)
கந்தசா நகர் ரி பார தாசன் சாைல (வார் -6) , 4. ந்தமல்
(ேப)
கந்தசா நகர் ரி கல் யாண ந் ரம் சாைல (வார் -6) , 5. ந்தமல்
(ேப) கைலமகள் நகர் 1-வ ெத (வார் -6) , 6. ந்தமல்
(ேப)
கைலமகள் நகர் 2-வ ெத (வார் -6) , 7. ந்தமல்
(ேப) கைலமகள்
நகர்3-வ ெத (வார் -6) , 8. ந்தமல்
(ேப) காேவரி நகர் 1-வ ெத
(வார் -6) , 9. ந்தமல்
(ேப) காேவரி நகர் 2-வ ெத (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

308

அ ஞர் அண்ணா அர
ஆண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) எ ல் நகர் (வார் -6) , 2. ந்தமல்
(ேப) க ணாகரன்
நகர் (வார் -5) , 3. ந்தமல்
(ேப) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -5) ,
4. ந்தமல்
(ேப) ேகா ந்தராஜ் நகர் (வார் -6) , 5. ந்தமல் (ேப)
பவானிஅம் மன்ேகா ல் ெத , 6. ந்தமல் (ேப) ல் பா ெத
ேகா ந்தராஜ் நகர் , 7. ந்தமல் (ேப) ேக எஸ் நகர் , 8. ந்தமல் (ேப)
பகவான் நகர் , 9. ந்தமல் (ேப)
க்ேனஸ்வரா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

309

அ ஞர் அண்ணா அர
ஆண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ரங் க் ேரா (வார் -8) , 2. ந்தமல்
(ேப)
ெபான்னியம் மன் நகர் 2வ ெத (வார் -7) , 3. ந்தமல்
(ேப)
ெபான்னியம் மன் நகர் 3வ ெத (வார் -7) , 4. ந்தமல்
(ேப)
ெபான்னியம் மன் நகர் 1-வ
க் ெத (வார் -7) , 5. ந்தமல்
ெபான்னியம் மன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி ேமற் ப
,
ந்தமல்
- 600 056.

1.

307

310

ந்தமல்

(ேப)

ன்

க்ேடாரியா ெத

(வார் -15)

(ேப)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

311

312

313

314

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

311

அ ஞர் அண்ணா அர
ஆண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ந)
ன்
க்ேடாரியா ேரா 1வ
க் ெத (வார் -1
, 2. ந்தமல்
(ேப)
ன்
க்ேடாரியா ேரா 2வ
க்
ெத (வார் -1 , 3. ந்தமல்
(ேப)
ன்
க்ேடாரியா ேரா 3வ
க் ெத (வார் -1 , 4.
ந்தவல்
ேப
ன்
க்ேடாரியா ேரா
4வ
க் ெத (வார் -1 , 5. ந்தமல்
(ேப) பக்தவச்சலம் நகர்
(வார் -15) , 6. ந்தமல்
ந்தமல்
நகராட் அம் பாள் ட் நகர் ,
7. ந்தமல்
ந்தமல்
நகராட்
அம் பாள் நகர்

312

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி
ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் ேநர் ெத (வார் -15) , 2. ந்தமல்
(ேப)
ேஜம் ஸ் 1-வ ெத (வார் -15) , 3. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் 2-வ ெத
(வார் -15) , 4. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் 3-வ ெத (வார் -15) ,
5. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் 4-வ ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி
ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) C.R.M. நகர் (வார் -7) , 2. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் 5வ ெத (வார் -15) , 3. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் தாப 5-வ ெத
(வார் -15) , 4. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் 1-வ
க் ெத (வார் -15) ,
5. ந்தமல்
(ேப) ேஜம் ஸ் 2-வ
க் ெத (வார் -15) , 6. ந்தமல்
(ேப) னிவாச நகர் ேஜம் ஸ் ெத
ன் றம் , 7. ந்தமல்
(ேப) சரவணா
நகர் ேஜம் ஸ் ெத
ன் றம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ந்தமல்
ேரா
தல்
வ
க்
பள் ளி (வார்
6. ந்தமல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

313

314

. .எம் .ந நிைலபள் ளி ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

(ேப) ஆவ ேரா (வார் -8) , 2. ந்தமல்
(ேப) ஆவ
க் ெத (வார் -8) , 3. ந்தமல்
(ேப) ஆவ ேரா 2ெத (வார் -8) , 4. ந்தமல்
(ேப) கண்பார்ைவயற் ெறார்
-8) , 5. ந்தமல்
(ேப) ஆ ரியர்
ப் (வார் -8) ,
(ேப) ங் கார
த ெத (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1. ந்தமல்
(ேப)
வள் வர் ெத (வார் -9) , 2. ந்தமல்
(ேப)
கைலஞர் ெத (வார் -9) , 3. ந்தமல்
(ேப) பள் ளத்ெத (வார் -7) ,
4. ந்தமல்
(ேப) அன்பழகன் ெத (வார் -7) , 5. ந்தமல்
(ேப)
காமாட் அம் மன் ெத (வார் -7) , 6. ந்தமல்
(ேப)
க்காணம்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

315

315

. .எம் .ந நிைலபள் ளி ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

316

316

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி
ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) நாவலர் ெத (வார் -9) , 2. ந்தமல்
(ேப) வாணியர்
1-வ ெத (வார் -8) , 3. ந்தமல்
(ேப) வாணியர் 2-வ ெத
(வார் 8) , 4. ந்தமல்
(ேப) ரா ஸ் ேரா (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

317

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி
ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1.

317

ந்தமல்
(ேப) ன்னராஜ் நகர் (வார் -7) , 2. ந்தமல்
(ேப) எம் எஸ்
ஸ்வநாதன் நகர் (வார் -7) , 3. ந்தமல்
(ேப) ன்னப்பா நகர் (வார் 7) , 4. ந்தமல்
(ேப) ப்பாய் ைலன் ேநர் ெத
(வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

318

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி
ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) உைடயார் ெத (வார் - 7) , 2. ந்தமல்
(ேப)
அம் பாள் நகர் (வார் -7) , 3. ந்தமல்
(ேப) பகத் ங் ெத (வார் -7) ,
4. ந்தமல்
(ேப) ம
தல் ெத (வார் -7) , 5. ந்தமல்
(ேப)ஹ
ம
2வ ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அ ஞர் அண்ணா அர ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி
ழக்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல் (ேப)
ஆர் எம் நகர் , 2. ந்தமல் (ேப) அஷ்டலஷ்
நகர் ,
3. ந்தமல்
(ேப) ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 8) ,
4. ந்தமல்
(ேப) தம் பரம் ெத , 5. ந்தமல்
(ேப) ேகா ந்தரா
நகர் , 6. ந்தமல்
(ேப) ப்பாய் ைலன் 2வ ெத (வார் -7) ,
7. ந்தமல்
(ேப) ப்பாய் ைலன் 3வ
க் ெத (வார் -7) ,
8. ந்தமல்
(ேப) ப்பாய் ைலன் 4வ ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ந்தமல்
(ேப) பாஷ் ெத (வார் -14) , 2. ந்தமல்
(ேப)
க்கானம் ெத (வார் -9) , 3. ந்தமல்
(ேப) ஒ. . . காம் லக்ஸ்
(வார் -11) , 4. ந்தமல்
(ேப) ப்பாய் நகர் 2வ ெத (வார் -9) ,
5. ந்தமல்
(ேப) ப்பாய் நகர் 3வ ெத (வார் -9) , 6. ந்தமல்
(ேப)
ஜயலட்
நகர் , 7. ந்தமல்
(ேப) சக் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

318

319

319

1.

320

320

. .எம் .ந நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , ந்தமல்
- 600 056.

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

321

322

323

321

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ந்தமல்
600 056.

322

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ந்தமல்
600 056.

323

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ந்தமல்
600 056.

பாகத்

324

எம் எஸ்
வக்கபள் ளி,
ந்தமல்
- 600 056.

ழ் வ

ம் பரப்

4

-

1. ந்தமல்
(ேப) மணன் சாவ (வார் -8) , 2. ந்தமல்
(ேப) ப்பாய்
நகர் 1வ ெத (வார் -9) , 3. ந்தமல்
(ேப) பள் ளத் ெத (வார் -9) ,
4. ந்தமல்
(ேப)
ய ெநஞ் சக கல்
ரி (வார் -11) , 5. ந்தமல்
(ேப)
ஜயலட்
நகர் (வார் -14) , 6. ந்தமல்
(ேப) ெபண்கள் ம வாழ்
இல் லம் (வார் -11) , 7. ந்தமல்
(ேப) அைடகல அன்ைன
தைலைமயகம் (வார் -11) , 8. ந்தமல்
(ேப)
.இ தய கல்
ரி
பைழய ேபா ஸ் ஸ்ேடஷன் ேரா (வார்ட , 9. ந்தமல்
(ேப) ேகாரிேம
ேநர் ெத (வார் -14) , 10. ந்தமல்
(ேப) ைரட்டர்ெத (வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

1. ந்தமல்
(ேப) பஜார் ெத (வார் -14) , 2. ந்தமல்
(ேப)
ேகாரிேம ெத , 3. ந்தமல்
(ேப)
ஸ்
ம் ெத (வார் -10) ,
4. ந்தமல் (ேப) ஆர் ேக
சக் நகர் , 5. ந்தமல் (ெப) அம் மன்
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

1. ந்தமல்
(ேப) தாங் கள் கைர வாணியார் ெத (வார் -12) ,
2. ந்தமல்
(ேப) கங் ைகஅம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -12) ,
3. ந்தமல்
(ேப) தாங் கள் கைர ேமட் த் ெத (வார் -12) , 4.
(ேப) தாங் கள் கைர ெகாசத் ெத (வார் -12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
324

ன்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ந்தமல்
(ேப) காமராஜ்
ன்னமாங் கா ேநர் ெத
ன்னமாங் கா 1வ ெத
ன்னமாங் கா 2வ ெத
க்காணத்தம் மன் ேகா

நகர் (வார் -12) , 2. ந்தமல்
(ேப)
(வார் -12) , 3. ந்தமல்
(ேப)
(வார் -12) , 4. ந்தமல்
(ந)
(வார் -12) , 5. ந்தமல்
(ந)
ல் ெத (வார் -12)

ந்தமல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

325

325

326

326

327

327

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ந்தமல்
600 056.

பாகத்

ழ் வ

ம் பரப்

4

-

எம் எஸ்
வக்கபள் ளி,
ந்தமல்
- 600 056.

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ந்தமல்
600 056.

ன்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

-

1. ந்தமல்
(ேப) தாங் கல் கைர ெகாசத்ெத
க் ெத (வார் -12) ,
2. ந்தமல்
(ேப) காமராஜர் நகர் ரதான சாைல (வார் -12) ,
3. ந்தமல்
(ேப) கண்ணம் ள் ளி ெசட் ெத (வார் -10) ,
4. ந்தமல் (ேப) உ
பள் ளி ன்றத் ர் ேரா , 5. ந்தமல் (ேப)
ெதான்ேபாஸ்ேகாெத , 6. ந்தமல் (ேப)
னாயகர் நகர் , 7. ந்தமல்
(ேப) டான்பாஸ்ேகா ெத , 8. ந்தமல் (ேப) ன்னமாங் கா
ள தாஸ்
நகர் , 9. ந்தமல் (ேப) ரா சா ப் ெத , 10. ந்தமல் (ேப)
ஆர்த் நகர் , 11. ந்தமல் (ேப) ெத
அம் மன் ேகா ல் ெத ,
12. ந்தமல்
(ேப) ேரஷ் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ந்தமல்
(ேப) ேகாரிேம ெத
பாப்பா தர்கா ெத , 3. ந்தமல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -14) , 2. ந்தமல்
(ேப) ஜா ர் உேசன் ெத

( ேப )

1. ந்தமல்
(ேப) ராசா ப் ெத
ன்னமாங் கா (வார் -12) ,
2. ந்தமல்
(ேப) வாணியர்
க் ெத (வார் -8) , 3. ந்தமல்
(ேப)
ஜா ர் உேசன் ெத (வார் -12) , 4. ந்தமல்
(ேப)
னாயகர்
நகர்(வார் -12) , 5. ந்தமல்
(ேப) ேமட் த்ெத (வார் -12) ,
6. ந்தமல்
(ேப) காவலர்
ப் (வார் -11) , 7. ந்தமல்
(ேப)
இந் ராணி நகர் (வார் -12) , 8. ந்தமல்
(ேப) M.G.R.நகர் 1வ ெத
(வார் -10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

328

328

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

329

329

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

330

330

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1. ந்தமல்
(ேப) M.G.R.நகர் 2வ ெத (வார் -10) , 2. ந்தமல்
(ேப)
ெபரியார் நகர் ரதான ெத (வார் -10) , 3. ந்தமல்
(ேப) ெபரியார்
நகர் 1-வ ெத (வார் -10) , 4. ந்தமல்
(ேப) ெபரியார் நகர் 2வ
ெத (வார் -10) , 5. ந்தமல்
(ேப) ெபரியார் நகர் 3வ ெத (வார் 10) , 6. ந்தமல்
(ேப) ெபரியார் நகர் 4வ ெத (வார் -10) ,
7. ந்தமல்
(ேப) ேபா ஸ் ைலன் 1வ ெத (வார் -11) , 8. ந்தமல்
(ேப) காவலர் நிைலயம் ேரா 1வ ெத (வார் -11) , 9. ந்தமல்
(ேப)
வனல் லா
மடம் பைழயேபா ஸ் ஸ்ேடஷன் கைரயான்சாவ
,
10. ந்தமல்
(ேப) கண்ணம் ள் ளி ெசட் ெதற் ெத , 11. ந்தமல்
(ேப) வா நகர் , 12. ந்தமல்
ந்தமல்
நகராட் தந்ைதெபரியார்
நகர் 7வ ெத
மணன் சாவ
1.
2.

ந்தமல்
ந்தமல்
ன்னம

(ேப) கண்ணம் ள் ளி ெசட் வடக் ெத (வார் -10) ,
(ேப) அ சா ப் ெத (வார் -13) , 3. ந்தமல்
(ேப)
ெத (வார் -13)

1.

ந்தமல்
(ேப) ஞ் ேசாைல
ன்றத் ர் ேரா (வார் -10)

(வார் -10) , 2.

ந்தமல்

(ேப)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

331

332

333

331

332

333

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1. ந்தமல்
(ேப)
கப் ள் ைள நகர் ரதானெத (வார் -10) ,
2. ந்தமல்
(ேப)
கப் ள் ைளநகர் 1-வ ெத (வார் -10) ,
3. ந்தமல்
(ேப)
கப் ள் ைளநகர் 2-வ ெத
(வார் -10) ,
4. ந்தமல்
(ேப)
கப் ள் ைள நகர் 3-வ ெத (வார் -10) ,
5. ந்தமல்
(ேப)
கப் ள் ைளநகர் 4-வ ெத (வார் -10) ,
6. ந்தமல்
(ேப)
கப் ள் ைள 5-வ ெத (வார் -10) , 7. ந்தமல்
(ேப)
கப் ள் ைள நகர் 6-வ ெத (வார் -10) , 8. ந்தமல்
(ேப)
ஞ் ேசாைல 1-வ ெத (வார் -10) , 9. ந்தமல்
(ேப) ஞ் ேசாைல 3வ ெத (வார் -10) , 10. ந்தமல்
(ேப) அப் ல் வகாப் சா
ெத ,
11. ந்தமல்
(ேப) பஜார் ெத , 12. ந்தமல் (ேப)
த் ரா நகர் ,
13. ந்தமல் (ேப) ெசட் ெத , 14. ந்தமல் (ேப) எம் . .ஆர் நகர் ,
15. ந்தமல்
(ேப)
கப்ப ள் ைள ரதான சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) மணன்சாவ அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -11) ,
2. ந்தமல்
(ேப) பார ெத (வார் -10) , 3. ந்தமல்
(ந) பார 1வ
ெத (வார் -10) , 4. ந்தமல்
(ேப) பார 2வ ெத (வார் -10) ,
5. ந்தமல்
(ேப) அம் மன் ேகா ல் 1வ ெத (வார் -11) , 6. ந்தமல்
(ேப) அம் மன் ேகா ல் 2வ ெத (வார் -11) , 7. ந்தமல்
(ேப) அப் ல்
வஹாப் சாய் ெத (வார் -13) , 8. ந்தமல்
(ேப) தர்கா 1வ ெத
(வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ந்தமல்
- 600 056.

1. ந்தமல்
(ேப) தர்கா ெம ன் ேரா -(வார் -14) , 2. ந்தமல்
(ேப)
தர்கா 2வ ெத (வார் -14) , 3. ந்தமல்
(ேப) தர்கா 3வ ெத
(வார் -14) , 4. ந்தமல்
(ேப) தர்கா 4வ ேரா (வார் -14) ,
5. ந்தமல்
(ேப) பாப்பா தர்கா ேரா (வார் -14) , 6. ந்தமல்
(ேப)
சக் நகர் (வார் -14) , 7. ந்தமல்
(ேப)
ய ப ல் நிைலயம் (வார் 14) , 8. ந்தமல்
(ேப) பக் ங் காம் ேரா (வார் -14) , 9. ந்தமல்
(ேப)
ஸ்
ம் ெத கண்ேடான்ெமண்ட் , 10. ந்தமல்
(ேப) இந் ராணி நகர்
கண்ேடான்ெமண்ட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆர். .எம் . வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ந்தமல்
600 056.

-

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

334

335

336

337

338

339

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

334

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட - 600
123.

1. ந்தமல் (ேப) ரங் ேரா (வார் -1) , 2. ந்தமல் (ேப)
த் ரங் கன்
நகர் (வார் -1) , 3. ந்தமல் (ேப) பார்த்த சார ெத (வார் -1) ,
4. ந்தமல் (ேப) காமராஜர் சாைல (வார் -1) , 5. ந்தமல் (ேப)
ப் ர் மரன்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

335

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட - 600
123.

1. ந்தமல் (ேப) கைலஞர் க ணாநி நகர் (வார் -1) ,
2. ந்தமல் (ேப) காந்
ெத (வார் -2) , 3. ந்தமல் (ேப)
ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

336

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட - 600
123.

1. ந்தமல் (ேப) பஜைனேகா ல் ெத
காத்தான் ப் ரமணி நகர் (வார் -5)

337

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட - 600
123.

1. ந்தமல் (ேப) ஆ
கம் ெத (வார் -5) , 2. ந்தமல் (ேப) கணப
ெத (வார் -5) , 3. ந்தமல் (ேப) எம்
ஆர் நகர் மா லாமணிெத
(வார் -5) , 4. ந்தமல் (ேப) தனபால் ெத (வார் -5) , 5. ந்தமல் (ேப)
வரதப்ப த யார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

338

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட - 600
123.

1.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) ெசல் லப்பா ெத (வார் - 2) , 2.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
வரதப்ப
த ெத (வார் - 2) , 3.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) ஈ.ெவ.ரா. ெத
(வார் - 2) , 4.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) அமரர் ேந
ெத வார் 2 ,
5.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) காமராஜர் சாைல (வார் -2 3 4) , 6.நசரத்ேபட்ைட
(ஊ) பக்தவச்சலம் ெத வார் 3,4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

339

1.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) கண்ணப்பன் ெத வார் 3 , 2.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி சத் ய ர்த் ெத வார் 3 , 3.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) ப ப ெத வார் 3
ெதற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட - , 4.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) வ.உ. . ெத வார் 3 , 5.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத நசரத்ேபட்ைட , 6.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) காந்
600 123.
ெத

(வார் -5) , 2.

ந்தமல்

(ேப)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

340

1.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) யா ெசாக்க ங் கம் ெத (வார் -3,4) ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
2.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) அ ஞர் அண்ணா ெத (வார் -4) , 3.நசரத்ேபட்ைட
ழக்
கவாசல் ,
(ஊ) ெஜய ரகாஷ் நாராயணன் ெத (வார் -4) , 4.நசரத்ேபட்ைட(ஊ)
நசரத்ேபட்ைட - 600 123.
யா ெசாக்க ங் கம் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

341

341

1.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) ரா வ் காந் நகர் (வார் -4) , 2.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி நடராஜ் நகர் அன்பர
ளாட்ஸ் , 3.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
வாணித்ெத
கன்
ளம் , 4.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
ழக்
கவாசல் ,
, 5.நசரத்ேபட்ைட அம் மன்ேகா ல் ெத , 6.நசரத்ேபட்ைட நசரத்ேபட்ைட
நசரத்ேபட்ைட - 600 123.
ஊராட் நடராஜ் நகர் மல் ைகத் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

342

342

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி 1.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) ராஜரத் னம் நகர் (வார் 1) , 2.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
ளாட்) (வார் 4) , 3.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
ெதற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட - நடராஜ் நகர் (அன்பர
ெஜேயந் ரர் ஆ ர்ேவத கல்
ரி
ப் (வார் 4
600 123.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

343

343

1.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) ய னா நகர் (வார் 1) , 2.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
அ ஞர் அண்ணா ெத , 3.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) காந் நகர் ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
4.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) ஈ. ெவ. ர. ெபரியார் ெத , 5.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
ெதற்
கவாசல் , நசரத்ேபட்ைட ேந
ெத , 6.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) வரதப்ப
த யார் ெத ,
600 123.
7.நசரத்ேபட்ைட ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத , 8. ந்தமல்
(ேப) . ஆர். ஆர்.
ெத , 9.நசரத்ேபட்ைட (ஊ) தனபால் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

344

344

ந்தரம் அர னர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
1.
கவாசல் ),
ம ைச - 600 124.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

340

ம

ைச (ேப)

வள்

வர் ெத

(வார் -4)

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

345

346

347

348

349

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

345

ந்தரம்
அர னர்ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ),
ம ைச 600 124.

1.
ம ைச (ேப) வ.ஊ. . ெத (வார் -4) , 2.
ம ைச (ேப) டாக்டர்
அம் ேபத்கார் ெத (வார் -4) , 3.
ம ைச (ேப)
ப் ர் மரன் ெத
(வார் -4) , 4.
ம ைச (ேப)
ம ைச (ேப) உைடயவர் ேகா ல்
அம் மன் ேகா ல் ெத , 5.
ம ைச (ேப)
ம ைச (ேப)
ெஜகன்னாத ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

346

ந்தரம்
அர னர்ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ),
ம ைச 600 124.

1.
ம ைச (ேப)
ம ைச ெந ஞ் சாைல(வார் 8,14) , 2.
ம
(ேப) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் 3) , 3.
ம ைச (ேப) அம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

347

ந்தரம்
அர னர்ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ),
ம ைச 600 124.

1.
(ேப)
3வ
5.
6.

348

ந்தரம்
அர னர்ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ),
ம ைச 600 124.

349

ஊராட் ஒன் ய ந
ேமற்
கவாசல் ,
600 124.

1.

6.

ம ைச (ேப) சண்
கா ரம்
தல் ெத (வார் 8) , 2.
ம ைச
சண்
க ரம் 2வ ெத (வார் 8) , 3.
ம ைச (ேப) சண்
க ரம்
ெத (வார் 8) , 4.
ம ைச (ேப) ம
எ ர் சந் (வார் 1) ,
ம ைச (ேப) ெந ஞ் ேசரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 10) ,
ம ைச (ேப)
ம ைச ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத

ம ைச (ேப) சபாப ெத (வார் -3) , 2.
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 3)

1.
ெப
நிைலபள் ளி
4.
ம ைச -

ைச

ம

ைச (ேப)

ம ைச (ேப) ராமத் ெத (வார் -10) , 2.
ம ைச (ேப)
மாள் ேகா ல் ெத (வார் -9) , 3.
ம ைச (ேப) சன்ன ெத
ம ைச (ேப) காவச்ேசரி ேரா பார நகர் , 5.
ம ைச
ம ைச ேப ராட் எல் எம் ட் நகர் காவல் ேசரி சாைல ,
ம ைச
ம ைச ேப ராட் பார நகர் , 7.
ம ைச
ம ைச ேப ராட்
ஆதவன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

350

350

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
1.
கவாசல் ),
ம ைச - 600 124.

ம

ைச (ேப) ெதற்

351

351

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
1.
கவாசல் ),
ம ைச - 600 124.

ம

ைச (ேப) ஜவாகர் ெத

352

352

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
1.
(ேமற்
கவாசல் ), ராயம் பத் ெத
600 124.

ம ைச (ேப) பேடல் ெத
(வார் -13)

353

353

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
1.
ம ைச (ேப) லகர் ெத (வார் -13) , 2.
(ேமற்
கவாசல் ), ராயம் பத் ராயம் பத் காலனி (வார் -15)
600 124.

354

354

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
ராயம் பத் - 600 124.

355

355

ஊராட் ஒன் ய ந
ழக்
கவாசல் ,
- 600 124.

356

ந்தரம்
அர னர்ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ),
ம ைச 600 124.

356

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
மாட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -13)

(வார் -13) , 2.

ம

ைச (ேப) காந்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம

ைச (ேப)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம ைச (ேப) மட ளாகம் காலனி (வார் 6) , 2.
ம ைச (ேப) எம்
ஆர் நகர் ராயம் பத் (வார் -15) , 3.
ம ைச (ேப) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -11)
1.

ம ைச (ேப)
. .ேகா ல் ெத (வார் -11) , 2.
நிைலபள் ளி 1.
ம ைச (ேப)
ராயம் பத்
நாலத்ெதாண்
ெத (வார் -11) , 3.
ம ைச (ேப) M.G.R. நகர்
ம ைச (வார் -5)
1.
ம ைச (ேப)
தல்
த் ராஜ் ெத (வார் 1 , 2.
ம ைச (ேப)
இரண்டாவ
த் ராஜ் ெத (வார் 2 , 3.
ம ைச (ேப) 3வ
த் ராஜ் ெத (வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

357

1.
ம ைச (ேப) ேமட் த்தாங் கல் (வார் 1) , 2.
ம ைச (ேப)
ளக்கைர
ேமட் த்தாங் கல் (வார் 1 , 3.
ம ைச (ேப)
ந்தரம் அர னர்
இளங் காளியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 4.
ம ைச (ேப)
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
ந்ேதாட்டம் ெத (வார் 1) , 5.
ம ைச (ேப) இளங் காளிஅம் மன் நகர்
கவாசல் ),
ம ைச - 600 124.
1வ வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

358

1.
ம ைச (ேப) மந்தெவளி ெத (வார் -2) , 2.
ம ைச ேப ராட்
ந்தரம் அர னர்
கங் ைக ெகாண்டான் ெத (வார் -9) , 3.
ம ைச ேப ராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
ஒத்தாண் ஸ்வரர் ெத (வார் -3) , 4.
ம ைச ேப ராட் ேமற்
கவாசல் ),
ம ைச - 600 124.
மாட
(வார் -12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

359

359

ந்தரம்
அர னர்ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ),
ம ைச 600 124.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

360

360

ஊராட்
,
ம

ஒன் ய ந நிைலபள் ளி 1.
ைச - 600 124.

361

361

ஊராட்
,
ம

ஒன் ய ந நிைலபள் ளி 1.
ம ைச (ேப)
வள் ர் ெந ஞ் சாைல(வார் -8) , 2.
ைச - 600 124.
(ேப) எட் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -5)

362

ந்தரம்
அர னர்ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ),
ம ைச 600 124.

1.
ம ைச (ேப) ளிர்ந்த நாய ெத (வார் -5) , 2.
ம ைச (ேப)
அ வாத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 3.
ம ைச (ேப)
ஆத் க்கால் ெத (வார் -13) , 4.
ம ைச (ேப) ெஜகநாத ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

363

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெவள் ளேவ
124.

1.ெவள் ளேவ (ஊ) T.H.ேரா (வார் -1) , 2.ெவள் ளேவ
(வார் -1) , 3.ெவள் ளேவ (ஊ) அண்ணாநகர் (வார் -2)
(ஊ) V.P.K.ெத (வார் -2) , 5.ெவள் ளேவ (ஊ) பால் வா
, 6.ெவள் ளேவ (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

357

358

362

363

- 600

1.
சக்
ெத

ம ைச (ேப) காமராஜர் ெத (வார் -1) , 2.
ம ைச (ேப)
ப்பாைளயம் (வார் -2) , 3.
ம ைச (ேப) கஸ்
ரிபாய்
(வார் -2)
ம ைச (ேப) ண்
வட்டாரம் (வார் -6)

ேம

காலனி(வார்

-6) , 2.

ம

ைச (ேப)

ம

ைச

(ஊ) N.S.R.ெத
, 4.ெவள் ளேவ
ெத (வார் -1)
-2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

364

365

366

367

368

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெவள் ளேவ (ஊ) ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ெவள் ளேவ (ஊ) ஆற் றங் கால் ெத (வார் -3,4) , 3.ெவள் ளேவ (ஊ)
நேடசன் நகர் பால் வா ெத (வார் -3) , 4.ெவள் ளேவ (ஊ) நேடசன்
நகர் அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.ெவள் ளேவ (ஊ) நேடசன் நகர்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

364

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெவள் ளேவ
124.

365

ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள் ளி
ேமற்
கவாசல் , ெவள் ளேவ 600 124.

1.நர ங் க ரம் நர ங் க ரம் ராமம் , 2.பர்வதராஜ ரம் காலனி
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.பர்வதராஜ ரம் ராமம்
தர்மராஜாேகா ல் ெத (வார் -4) , 4.பர்வதராஜ ரம் ராமம்
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.நர ங் க ரம் ராமம்
நர ங் க ரம் ராமம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

366

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெபரிய ெத
(
ய கட் டம் ), த்தம் பாக்கம் 600 124.

1. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ேதர ெத (வார் -1) , 4. த்தம் பாக்கம் (ஊ)
அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ெபரிய ெத
(வார் -1) , 6. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ம
ெத (வார் -2) ,
7. த்தம் பாக்கம் (ஊ) யாதவர் ெத (வார் -2) , 8. த்தம் பாக்கம் (ஊ)
ெசட் ெத (வார் -2) , 9. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ெதற் மாட
(வார் -2)
, 10. த்தம் பாக்கம் (ஊ) வன் ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

367

1. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
2. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
(ெதற் பக்கம் ) , த்தம் பாக்கம் 3. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ப ர் ேரா (வார் -4) , 4. த்தம் பாக்கம் (ஊ)
600 124.
பள் ளிக் டத் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

368

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெபரிய ெத
(
ய கட் டம் ), த்தம் பாக்கம் 600 124.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

- 600

1. த்தம் பாக்கம் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2. த்தம் பாக்கம்
(ஊ) ேர ேயா ெத (வார் -3) , 3. த்தம் பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்
ெத (வார் -3) , 4. த்தம் பாக்கம் (ஊ) அ மார் ேகா ல் ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 5. த்தம் பாக்கம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
த்தம் பாக்கம் (ஊ) உட்ேகாட்ைட (வார் -5) , 2. த்தம் பாக்கம் (ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 3. த் ம் பாக்கம் (ஊ)
ெசட் ப்ேப சாைல (வார் -5) , 4. த் ம் பாக்கம் (ஊ) ப ர் ெம ன்
ேரா (வார் -5) , 5. த் ம் பாக்கம் (ஊ) நமக் நாேம
(வார் -5) ,
6. த் ம் பாக்கம் (ஊ) மாைல
(வார் -5) , 7. த் ம் பாக்கம் (ஊ)
வ
ன் காப்ேபாம்
(வார் -5) , 8. த் ம் பாக்கம் (ஊ) வாழ் ந்
காட் ேவாம்
(வார் -5) , 9. த்தம் பாக்கம் (ஊ) வாழ் ெவாளி
(வார் -5) , 10. த் ம் பாக்கம் (ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -5) ,
11. த் ம் பாக்கம் (ஊ) இ ளப்பாைளயம் (வார் -5) , 12. த்தம் பாக்கம்
(ஊ) ேமட் த் ெத (வார் -5) , 13. த்தம் பாக்கம் (ஊ) C.M.I. கம் ெபனி
(வார் -5) , 14. த்தம் பாக்கம் (ஊ) கன்னடபாைளயம் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.

369

370

369

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ) , த்தம் பாக்கம் 600 124.

370

1.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ழ் ெசம் பரம் பாக்கம்
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ளக்கைர
ெதற்
கவாசல் ,
ெத (வார் -1) , 3.ெசம் பரம் பாக்கம் ெதற் பாடசாைலெத (வார் -1) ,
ெசம் பரம் பாக்கம் - 600 123.
4.ெசம் பரம் பாக்கம் கற் பக
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) இ ளர்
ப் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

371

371

1.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ேமல் ெசம் பரம் பாக்கம் ேமற் பாடசாைல ெத
(வார் -2 , 2.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ழக் பாடசாைல ெத (வார் -2) ,
3.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) வடக் பாடசாைல ெத (வார் -2) ,
4.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ஆச்சாரிெத (வார் -2) ,
5.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ெபரியாண்டவர் ேகா ல் 1வ ெத (வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி
6.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ெபரியாண்டவர் ேகா ல் 2வ ெத (வார் -2) ,
ெதற்
கவாசல் ,
7.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ெசம் பரம் பாக்கம் - 600 123.
8.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) க ஞர் கண்ணதாசன் ெத (வார் -2) ,
9.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) படவட்டம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
10.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ெசல் வ
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
11.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ர்ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2 ,
12.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)
ஷ்ணா நகர் (வார் -2)

372

372

அர உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , ெசம் பரம் பாக்கம் 600 123.

1.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா

373

373

அர உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , ெசம் பரம் பாக்கம் 600 123.

1.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) காமராஜர் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

374

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் , ெசம் பரம் பாக்கம் 600 123.

1.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) எண்டர் ைரசஸ்
ப் (வார் -3) ,
2.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ெபங் க ர் ெந ங் சாைல (வார் -3) ,
3.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) சாண்ேரா ட் (வார் -3) , 4.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ) லஷ்
ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ் ஐ வக்கப்பள் ளி (ேமற்
கவாசல் ), ெசம் பரம் பாக்கம் 600 123.

1.ெசம் பரம் பாக்கம்
2.ெசம் பரம் பாக்கம்
3.ெசம் பரம் பாக்கம்
4.ெசம் பரம் பாக்கம்
5.ெசம் பரம் பாக்கம்
6.ெசம் பரம் பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

374

375

375

(ஊ)பழஞ்
(ஊ)பழஞ்
(ஊ)பழஞ்
(ஊ)பழஞ்
(ஊ)பழஞ்
(ஊ)பழஞ்

ல் ெத

(வார் -3)

ர் அன்ைன இந் ரா ெத (வார் -4) ,
ர் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -4) ,
ர் காமராஜர் ெத (வார் -5) ,
ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
ர் அண்ணா ெத (வார் -5) ,
ர் M.G.R.ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

376

377

376

377

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எஸ் ஐ வக்கப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ெசம் பரம் பாக்கம் 600 123.

1.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் பழஞ் ர் சாைல (வார் -5) ,
2.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் ெபரியபாைளயத்தம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -5) , 3.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத (வார் -5) , 4.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் சத்யா ெத (வார் -5)
, 5.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் கன்னடபாைளயம் ெத ,
6.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் னித ைசயப்பா இல் லம் ,
7.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் தாஜ் மகால் அக்ேரா கம் ெபனி ,
8.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் ெச ன்ஜான்ஸ் பள் ளி ,
9.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர் ெசௗத் ரி ெத , 10.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பழஞ் ர் னாயகர்ேகா ல் ெத , 11.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பழஞ் ர் வா உ
ெத , 12.பாப்பான் சத் ரம் (ஊ) ெபரிய
பாைளயத்தம் மன் ெத (வார் -5) , 13.பாப்பான் சத் ரம் (ஊ)
ெச ன்ஜான்ஸ் பள் ளி (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
பாப்பான்சத் ரம் -602 107.

1.ெசம் மபரம் பாக்கம் (ஊ)
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ,
2.ெசம் மபரம் பாக்கம் (ஊ) எ ம் ஸ்நகர்பாப்பான்சத் ரம் ,
3.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ) ஜான்சன்ெத , 4.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)
ேவகானந்தர் ெத வார் 4 , 5.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம்
இராமர் ேகா ல் ெத வார் 4 , 6.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான்
சத் ரம் ேந ெத (வார் -4) , 7.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான்
சத் ரம் ேத ய ெந ஞ் சாைல (வார் -4) , 8.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் மயான சாைல (வார் -4) , 9.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் காமராஜர் ெத (வார் -4) , 10.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் அன்ைன இந் ரா ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

378

1.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் ஆச்சாரி ெத (வார் -4) ,
2.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம்
த் மாரியம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -4) , 3.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் பார யார்
ெத (வார் -4) , 4.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் கா
ஸ்வநாதர் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான்
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலபள் ளி சத் ரம் பாடசாைல ெத (வார் -4) , 6.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான்
சத் ரம் ஜான்சன் ெத (வார் -4) , 7.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான்
ெதற்
கவாசல் ,
பாப்பான்சத் ரம் -602 107.
சத் ரம் கண்ண ெத (வார் -4) , 8.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான்
சத் ரம் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -4) , 9.ெசம் பரம் பாக்கம் (ஊ)பாப்பான்
சத் ரம்
வள் வர் ெத (வார் -4) , 10.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் M.G.R. ெத (வார் -4) , 11.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் கம் பர் ெத (வார் -4) , 12.ெசம் பரம் பாக்கம்
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் ளக்கைர ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

379

379

அர ஆ
ரா
பள் ளி ெதற்
- 600 056.

டர் நல வக்கப்
கவாசல் , ேமப் ர்

1.ேமப் ர் (ஊ) யாதவா ெத (வார் -1) , 2.ேமப் ர் (ஊ) சம் பத்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ேமப் ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் 1) , 4.ேமப் ர் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ேமப் ர் (ஊ) ன்னசா நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

380

380

அர ஆ
ரா
பள் ளி ெதற்
- 600 056.

டர் நல வக்கப் 1.ேமப் ர் (ஊ) ேமப் ர் ெம ன் ேரா (வார் -1) , 2.ேமப் ர் (ஊ) இந்நிரா
கவாசல் , ேமப் ர் காந் ெத (வார் -2) , 3.ேமப் ர் (ஊ) அண்ணாசாைல (வார் -2) ,
4.ேமப் ர் (ஊ) ராஜா ெத (வார் -2) , 5.ேமப் ர் (ஊ)
ஷ்ணா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

381

1.ேமப் ர் டாக்டர்அம் ேபத்கார்ெத , 2.ேமப் ர் (ஊ) கக்கன்
ெத
அர ஆ
ரா டர் நல வக்கப்
(வார் 2) , 3.ேமப் ர் (ஊ) காலனி பஜைனேகா ல் ெத (வார் 2) ,
பள் ளி ேமற்
கவாசல் , ேமப் ர்
4.ேமப் ர் (ஊ) மண்ண யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 3) , 5.ேமப் ர் (ஊ)
- 600 056.
ேந ெத (வார் 3)

378

381

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ந் தவல்

1

வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
(SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

382

382

1.ேமப் ர் (ஊ) வ.உ. . ெத (வார் 3) , 2.ேமப் ர் (ஊ) எம் . . ஆர். ெத
அர ஆ
ரா டர் நல வக்கப்
(வார் 3) , 3.ேமப் ர் (ஊ) கங் ைக அம் மன் ேகா ல் ெத , 4.ேமப் ர் (ஊ)
பள் ளி ேமற்
கவாசல் , ேமப் ர்
பாண் ரங் கன் நகர் (வார் 3 , 5.ேமப் ர் (ஊ) ராஜா ெத ,
- 600 056.
6.நசரத்ேபட்ைட (ஊ)
பாலா நகர்

383

383

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), அகரேமல் - 602 123.

1.அகரேமல் (ஊ) பச்ைச வண்ண ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.அகரேமல் (ஊ) சன்ன ெத (வார் -2) , 3.அகரேமல் (ஊ) ேந ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

384

384

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), அகரேமல் - 602 123.

1.அகரேமல் (ஊ) காமராஜ் சாைல (வார் -2) , 2.அகரேமல் (ஊ)
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.அகரேமல் (ஊ) இந் ரா
காந் ெத (வார் -3) , 4.அகரேமல் (ஊ) வடக் மாட
(வார் -3) ,
5.அகரேமல் (ஊ) க ணாநி ெத (வார் -3) , 6.அகரேமல் (ஊ)
ேகா ந்ேதசா ெத (வார் -3) , 7.அகரேமல் (ஊ) ேகாபால் ெத
(வார் -3) , 8.அகரேமல் (ஊ) ெதற் மாட
(வார் -3)

385

385

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), அகரேமல் - 602 103.

1.அகரேமல் (ஊ) எம் . . ஆர். சாைல(வார் -4) , 2.அகரேமல் (ஊ)
பாண் ரங் கன் நகர்(வார் -4) , 3.அகரேமல் (ஊ) கணப நகர்(வார் -4)
, 4.அகரேமல் (ஊ) சம் பத் நகர்(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

386

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), அகரேமல் - 602 103.

1.அகரேமல் (ஊ) சாரதாம் பாள் நகர்(வார் -4) , 2.அகரேமல் (ஊ)
அண்ணா ெத (வார் -4) , 3.அகரேமல் (ஊ) அண்ணா
க்
ெத (வார் -3) , 4.அகரேமல் (ஊ)
த யாண்டான் நகர்(வார் -4) ,
5.அகரேமல் (ஊ)
த் ரங் கன் ெத (வார் -3) , 6.அகரேமல் (ஊ) வரதன்
ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

386

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1

1.ந க் த்தைக(ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 2) ,
2.ந க் த்தைக(ஊ) ெபரியத் ெத வார் 2 , 3.ந க் த்தைக(ஊ)
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
ட்ைடத் ெத வார் 2 , 4.ந
த்தைக(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
பள் ளி வடக்
ரி
ழக்
வார் 2 , 5.ந
த்தைக(ஊ) உைடயார் ெத வார் 2 ,
கட் டம் , ந க் த்தைக - 602 024.
6.ந
த்தைக(ஊ) ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத வார் 2 ,
7.ந
த்தைக(ஊ) தாங் கல் ெத வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

2

1.ந
த்தைக(ஊ)
வள் வர் ெத வார் 2 , 2.ந
த்தைக(ஊ)
அ ஞர் அண்ணா ெத வார் 2 , 3.ந
த்தைக(ஊ) னாட் நகர்
வார் 2 , 4.ந
த்தைக(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 2 ,
5.ந
த்தைக(ஊ) னாட் நகர் ெம ன் சாைல வார் 2 ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
6.ந
த்தைக (ஊ) னாட் நகர் 2வ
க் சாைல வார் 2 ,
பள் ளி ெதற்
ரி
ழக்
7.ந
த்தைக (ஊ)
பன் நகர் ெம ன் சாைல வார் 2 ,
கட் டம் , ந க் த்தைக - 602 024. 8.ந
த்தைக(ஊ)
பன் நகர் 1வ
க் த் ெத வார் 2 ,
9.ந
த்தைக(ஊ)
பன் நகர் 3வ
க் த் ெத வார் 2 ,
10.ந
த்தைக(ஊ)
பன் நகர் 2வ
க் த் ெத ,
11.ந
த்தைக(ஊ)
பன் நகர் 5வ
க் த் ெத , 12.ந
த்தைக
(ஊ) அ ந்த யர்பாைளயம் , 13. ந்தர ேசாழவரம் எல் ேக
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

3

ேவகானந்தா
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி வடக்
கப் , ந க் த்தைக - 602 024.

1.ந

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

ேவகானந்தா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி வடக்
கப் ெதற் பக்கம் கட் டம் ,
ந க் த்தைக - 602 024.

1.ந
த்தைக(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2.ந
த்தைக(ஊ) இராமதாஸ் ரம் வார் - 4 , 3.ந
த்தைக(ஊ)
காயத் ரி நகர்(வார் -4)

1

4

த்தைக(ஊ) நாச் யார் சத்

ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

5

6

7

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

5

ேவகானந்தா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி வடக்
கப்
ேக
பா வ ப்
அைற, ந க் த்தைக - 602 024.

1.ந
த்தைக (ஊ)
ராகேவந் ரா நகர்(வார் -4) , 2.ந
த்தைக (ஊ)
ெதன்றல் நகர்(வார் -4) , 3.ந
த்தைக(ஊ) வசந்தா நகர்(வார் -4) ,
4.ந
த்தைக(ஊ) அ ர்தா நகர்(வார் -4) , 5.ந
த்தைக(ஊ)
ேகாதண்டராம நகர்(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

ேவகானந்தா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி வடக்
கப் நர்மதா வ ப் அைற,
ந க் த்தைக - 602 024.

1.ந
த்தைக(ஊ)
ேவந்தர் நகர்(வார் -4) , 2.ந
த்தைக(ஊ)
தனபால் ெத , 3.ந
த்தைக(ஊ) ஏரிக்கைர ெத , 4.ந
த்தைக(ஊ)
ராமசா ெத , 5.ந
த்தைக(ஊ)
.ேக நகர் , 6.ந
த்தைக(ஊ)
ேவந்தர் நகர் தல் ெத , 7.ந
த்தைக(ஊ) ெபரியகாலனி ேரா
ராமதாஸ் ரம் , 8.ந
த்தைக(ஊ) 2வ
க் ெத ெதன்றல் நகர் ,
9.ந
த்தைக(ஊ) பார ெத , 10.ந
த்தைக(ஊ) ேத
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ழக் பக்க கட் டம் ,
ந க் த்தைக - 602 024.

1.ந
த்தைக(ஊ) பாடசாைல ெத (வார் -1) , 2.ந
த்தைக(ஊ)
ேகா லம் ெத (வார் -1) , 3.ந
த்தைக(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத (வார் 1) , 4.ந
த்தைக(ஊ)
யசாைல (வார் -1) ,
5.ந
த்தைக(ஊ) ெபரியார் ெத (வார் -1) , 6.ந
த்தைக(ஊ)
ஏரித்ெத (வார் -1) , 7.ந
த்தைக(ஊ)
சா ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 8.ந
த்தைக(ஊ)
த்யா நகர் (வார் -1) ,
9.ந
த்தைக(ஊ) ேநதா ெத (வார் -1) , 10.ந
த்தைக(ஊ)
ேக
ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7

கப்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

8

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ந
த்தைக(ஊ) 1வ ெம ன் ெத (வார் -1) , 2.ந
த்தைக(ஊ)
1வ
க் ெத (வார் -1) , 3.ந
த்தைக(ஊ) 2வ
க் ெத
(வார் -1) , 4.ந
த்தைக(ஊ) 4வ
க் ெத (வார் -1) ,
5.ந
த்தைக(ஊ) 5வ
க் ெத (வார் -1) , 6.ந
த்தைக(ஊ)
2வ ெம ன் ெத (வார் -1) , 7.ந
த்தைக(ஊ) ராம ங் கம் ெத
(வார் -1) , 8.ந
த்தைக(ஊ)
ேவகானந்தர் ெத வார் -1) ,
9.ந
த்தைக(ஊ) 3வ ெம ன் ெத (வார் -1) , 10.ந
த்தைக(ஊ)
ப்பாைவ நகர் (வார் -1) , 11.ந
த்தைக(ஊ) வடக்
னிவாச ரம்
(வார் -1) , 12.ந
த்தைக(ஊ) ெச ன் ேமரீஸ் நகர் (வார் -1) ,
13.ந
த்தைக(ஊ) ேமற்
ரகாஷ் நகர் (வார் -1)

8

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ெதற் பக்க கட் டம் ,
ந க் த்தைக - 602 024.

9

த்தைக(ஊ) ைகலாஷ் நகர் (வார் -1) , 2.ந
த்தைக(ஊ)
மைல நகர் (வார் -1) , 3.ந
த்தைக(ஊ) ெபான்னம் மாள் நகர்
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
(வார் -1) , 4.ந
த்தைக(ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2) ,
பள் ளி வடக்
ரி
ழக் பக்க
5.ந
த்தைக(ஊ) கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
கட் டம் , ந க் த்தைக - 602 024.
6.ந
த்தைக(ஊ) பால் வா ெத (வார் -2) , 7.ந
த்தைக(ஊ)
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2)

ரி

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ந

9

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

10

த்தைக(ஊ) சச் ன்பா சாைல (வார் -2) , 2.ந
த்தைக(ஊ)
வள் வர் ெத (வார் -2) , 3.ந
த்தைக(ஊ) பார யார் ெத
(வார் -2) , 4.ந
த்தைக(ஊ) இரா
வ சாைல (வார் -2) ,
5.ந
த்தைக(ஊ) ேநதா சாைல (வார் -2) , 6.ந
த்தைக(ஊ)
அரிச்சந் ரா சாைல (வார் -2) , 7.ந
த்தைக(ஊ) ஒேமகா சர்ச் சாைல
(வார் -2) , 8.ந
த்தைக(ஊ) பாஷா ெத (வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
த்தைக(ஊ) கன்னியப்பன் ெத (வார் -2) , 10.ந
த்தைக(ஊ)
பள் ளி வடக்
ரி
ழக் பக்க 9.ந
த்தைக(ஊ) கண்ணதாசன் சாைல
கட் டம் , ந க் த்தைக - 602 024. ப் எச் ேரா (வார் -2) , 11.ந
(வார் -2) , 12.ந
த்தைக(ஊ) பார தாசன் ெத (வார் -2) ,
13.ந
த்தைக(ஊ) கைலவாணர் ெத (வார் -2) , 14.ந
த்தைக(ஊ)
எம்
ஆர் ெத (வார் -2) , 15.ந
த்தைக(ஊ) நி காந் நகர் ,
16.ந
த்தைக(ஊ)
ப்பாைவ நகர் , 17.ந
த்தைக (ஊ) ஓம் சக்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

11

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
வடக் பக்க கட் டம் ,
ெந
ச்ேசரி - 602 024.

1.ெந
ச்ேசரி(ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
ரக் ட்ைட (வார் -2) , 3.ெந
ச்ேசரி(ஊ) ரா வ் நகர் (வார் -5) ,
4.ெந
ச்ேசரி(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
ேத
நகர் (வார் -1) , 2.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
நாத்
நகர் (வார் -1,5) , 3.ெந
ச்ேசரி(ஊ) இந் ரா நகர் (வார் -5) ,
4.ெந
ச்ேசரி(ஊ) ெபான்னியம் மன் ெத (வார் -1) ,
5.ெந
ச்ேசரி(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
6.ெந
ச்ேசரி(ஊ) ரா வ் நகர் வார் 1 , 7.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
மகாேதவன் நகர் , 8.ெந
ச்ேசரி(ஊ) பத்மாவ நகர் , 9.ெந
ச்ேசரி
(ஊ) ெசல் அம் மன் ேகா ல் ெத
, 10.ேஜா நகர் ெந
ச்ேசரி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ந

10

11

12

12

கப்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக்
கப் வடக் கட் டம் ,
ெந
ச்ேசரி - 602 024.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

13

14

15

16

13

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
ெதற் பக்கம் கட் டம் ,
ெந
ச்ேசரி - 602 024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
கப்

1.ெந
ச்ேசரி(ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
காமராஜர் ெத (வார் -1)

(வார் -1) , 2.ெந

ச்ேசரி(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

14

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் ெதற் கட் டம்
ய கட் டம் , ெந
ச்ேசரி 602 024.

1.ெந
ச்ேசரி(ஊ) பள் ளி
டத் ெத (வார் -1) , 2.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
எம்
ஆர் ெத (வார் -1) , 3.ெந
ச்ேசரி(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4.ெந
ச்ேசரி(ஊ) அண்ணா ெத (வார் -1) ,
5.ெந
ச்ேசரி(ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -1) , 6.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
பாலா நகர் (வார் -1) , 7.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
தல்
க் ெத
(வார் -1) , 8.ெந
ச்ேசரி(ஊ) 3வ
க் ெத (வார் -1) ,
9.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
தல் ெத (வார் -1) , 10.ெந
ச்ேசரி (ஊ) எம்
எச் ேரா (வார் -1) , 11.ெந
ச்ேசரி மா லாமணி ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

15

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் ெதற் கட் டம்
ய கட் டம் , ெந
ச்ேசரி 602 024.

1.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
ல் ைல நகர் (வார் -5) , 2.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
ளக்கைர ெத (வார் -5) , 3.ெந
ச்ேசரி(ஊ) எம்
எச் ேரா (வார் 5) , 4.ெந
ச்ேசரி(ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
5.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
எஸ் ஐ சர்ச் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

16

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக்
கப் வடக் கட் டம்
10ம் வ ப்
ரி ,
ெந
ச்ேசரி - 602 024.

1.ெந
ச்ேசரி(ஊ) நாகாத்தம் மன் நகர் (வார் -5) , 2.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
ரா வ் காந் நகர் (வார் -5) , 3.ெந
ச்ேசரி(ஊ) நாகத்தம் மன் தல்
க் ெத (வார் -5) , 4.ெந
ச்ேசரி(ஊ) காந்
ெத (வார் -5) ,
5.ெந
ச்ேசரி (ஊ) ஈ ெவ ரா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

17

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
ேவகானந்தர் ெத (வார் -5) , 2.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
கணப ெத (வார் -5) , 3.ெந
ச்ேசரி(ஊ) அம் மன்ெத (வார் -5) ,
4.ெந
ச்ேசரி(ஊ) அண்ணா நகர் (வார் -5) , 5.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
வள்
வர் ெத (வார் -5) , 6.ெந
ச்ேசரி(ஊ)
ெசல் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -5) , 7.ெந
ச்ேசரி(ஊ) பார யார்
ெத (வார் -5) , 8.ெந
ச்ேசரி(ஊ) ேசாழன் நகர் (வார் -5) ,
9.ெந
ச்ேசரி நாகாத்தம் மன் நகர் இந் ராகாந் ெத ,
10.ெந
ச்ேசரி நாகாத்தம் மன் நகர் ெம ன் ேரா , 11.ெந
ச்ேசரி
ல் ைல நகர் நாயகர் ேகா ல் ெத , 12.ெந
ச்ேசரி பாண் யன்
நகர் , 13.ெந
ச்ேசரி பாண் யன் நகர் அண்ணா ெத ,
14.ெந
ச்ேசரி (ஊ) காந்
ெத

17

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
ெதற் பக்க கட் டம் ,
ெந
ச்ேசரி - 602 024.

18

நின்ற ர் ேப ராட் ேந
நகர் வார் 10 , 2.
நின்ற ர்(ேப)
ந் ெத
ேத நகர்(வார் -10) , 3.
நின்ற ர்(ேப) பவானி ெத
ேத நகர்(வார் -11) , 4.
நின்ற ர்(ேப) ய னா ெத
ேத நகர்(வார் -11) , 5.
நின்ற ர்(ேப)
ேவணி ெத
ேத
நகர்(வார் -11) , 6.
நின்ற ர்(ேப)
ஷ்ணா ெத
ேத
ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலபள் ளி
நகர்(வார் -11) , 7.
நின்ற ர்(ேப) தா ரபரணி ெத
வடக்
கப்
ைணக் கட் டம் ,
ேத நகர்(வார் -10) , 8.
நின்ற ர்(ேப) கல் லைன ெத
ேத
நின்ற ர் - 602 024.
நகர்(வார் -10) , 9.
நின்ற ர்(ேப) பாலா ெத
ேத நகர்(வார் 11) , 10.
நின்ற ர்(ேப) கன்னிகா ரம் ேத நகர்(வார் -10) ,
11.
நின்ற ர்(ேப) கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத
ேத நகர்(வார் 11) , 12.
நின்ற ர்(ேப) காேவரி ெத
ேத நகர் (வார் -11) ,
13.
நின்ற ர்(ேப) ேத நகர் கங் ைக ெத

கப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

19

20

19

1.
2.
3.
4.
5.
ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலபள் ளி 6.
7.
ழக்
கப்
ைணக்
கட் டம் ,
நின்ற ர் - 602 024. 8.
, 9.
11) ,
11) ,
11) ,
11)

20

1.
2.
3.
4.
5.
ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலபள் ளி 6.
ெதற்
கப்
றப் வ ப்பைற, 7.
8.
நின்ற ர் - 602 024.
9.
10.
11.
12.
13.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 2வ
க் ெத (வார் -11) ,
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 2வ ெம ன் ெத (வார் -11) ,
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 8வ
க் ெத (வார் -11) ,
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 9வ
க் ெத (வார் -11) ,
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 1வ ெம ன் ெத (வார் -11) ,
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 6வ
க் ெத (வார் -11) ,
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 7வ
க் ெத (வார் -11) ,
நின்ற ர் (ேப)
ேவங் கட நகர் 10 வ
க் த் ெத (வார் -11)
நின்ற ர் (ேப)
ேவங் கட நகர் வ
க் 2வ ெத (வார் 10.
நின்ற ர் (ேப)
ேவங் கடநகர் 5 வ
க் ெத (வார் 11.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கடநகர் 3 வ
க் ெத (வார் 12.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 4வ
க் ெத (வார் -

நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற

ர்(ேப) ேக
நகர் ெம ன் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) ேக
நகர் 1வ
க் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) ேக
நகர் 2வ
க் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) அம் கா ரம்
தல் ெம ன் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) அம் கா ரம் 2வ ெம ன் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) அம் கா ரம்
தல்
க் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) அம் கா ரம் 2வ
க் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) அம் கா ரம் 3வ
க் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) ஞானப்பன் நகர் தல் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) ெசல் வராஜ் நகர் 3வ
க் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) அந்ேதானி நகர் 2வ ெம ன் ெத (வார் -15) ,
ர்(ேப) அந்ேதானி நகர் 2வ
க் ெத (வார் -15) ,
ர் (ேப) 1வ ெத சம் பங் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

21

நின்ற ர்(ேப) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -12) , 2.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர்1வ ெம ன் ேரா (வார் -11) , 3.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர்2வ ெம ன் ேரா (வார் -11) , 4.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 4வ
க் த் ெத (வார் -11) , 5.
நின்ற ர்(ேப)
ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலபள் ளி
ேவங் கட நகர் 7வ
க் த் ெத (வார் -11) , 6.
நின்ற ர்(ேப)
ெதற்
கப் 12வ ஆ
ேவங் கட நகர் 3வ
க் த் ெத (வார் -11) , 7.
நின்ற ர்(ேப)
வ ப்பைற கட் டம் ,
ெபரியார் ெத (வார் -12) , 8.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 5வ
நின்ற ர் - 602 024.
க் த் ெத (வார் -11) , 9.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 9
க் த் ெத (வார் -11) , 10.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 11
க் த் ெத (வார் -11) , 11.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர் 6வ
க் 1வ ெத (வார் -11) , 12.
நின்ற ர்(ேப)
ேவங் கட நகர்
6வ
க் 2வ ெத (வார் -11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

22

1.
நின்ற ர்(ேப) அ ஞர் அண்ணா ெத (வார் -12) ,
2.
நின்ற ர்(ேப) காமராஜர் ெத (வார் -12) , 3.
நின்ற ர்(ேப)
சர்வ சக்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -12) , 4.
நின்ற ர்(ேப)
நின்ற ர்(ேப) இராஜராஜ ேசாழன்
ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலபள் ளி கரிகாலன் ெத (வார் -12) , 5.
ெதற்
கப் 12வ
ெத (வார் -12) , 6.
நின்ற ர்(ேப) பாரி ெத (வார் -12) ,
வ ப்பைற கட் டம் ,
7.
நின்ற ர்(ேப) ேசரன் ெத வார் -12 , 8.
நின்ற ர்(ேப) ேசாழன்
நின்ற ர் - 602 024.
ெத (வார் -12) , 9.
நின்ற ர்(ேப) ெசங் ட் வன் ெத (வார் -12) ,
10.
நின்ற ர்(ேப) ேலாத் ங் கன் ெத (வார் -12) ,
11.
நின்ற ர்(ேப) ெசல் வராஜ் நகர் , 12.
நின்ற ர்(ேப)
பாண் யன் நகர் அண்ணா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

21

22

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

23

23

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.
2.
3.
4.
ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலபள் ளி
5.
தன்ைம கட் டம் ழக்
6.
கப்
ைணக் கட் டம் 9ம்
7.
வ ப்
,
நின்ற ர் - 602 024.
ெத
13) ,
11.
12.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் தல்
க் த் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 2வ
க் த் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 3வ
க் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 5வ
க் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 6வ
க் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 7வ
க் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப) ஆர்
நகர் (வார் -13) , 8.
நின்ற ர்(ேப) கம் பர்
(வார் -13) , 9.
நின்ற ர்(ேப) அம் ைக அம் மன் ெத (வார் 10.
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 4வ
க் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 8வ
க் ெத (வார் -13) ,
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் தல் ெம ன் ேரா வார் -13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

24

24

தாசர் வக்கபள் ளி ேமற்
ரி
ய கட் டம் ழக்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 2வ ெம ன் ேரா (வார் -13) ,
2.
நின்ற ர்(ேப)
வள் வர் 3வ
ெம ன் ேரா வார் -13) ,
3.
நின்ற ர்(ேப) அம் ைகயம் மன் நகர் 1வ ெத (வார் -13) ,
4.
நின்ற ர்(ேப) அம் ைகயம் மன் நகர் 2வ ெத (வார் -13) ,
5.
நின்ற ர்(ேப) அம் ைகயம் மன் நகர் 3வ ெத (வார் -13) ,
6.
நின்ற ர்(ேப) பார தாசன் ெத (வார் -13) , 7.
நின்ற ர்(ேப)
காமராஜர் ெத (வார் -13) , 8.
நின்ற ர் (ேப)
ேவங் கடம் நகர் ,
9.
நின்ற ர் (ேப) பார யார் ெத , 10.
நின்ற ர்(ேப)
அம் ைகஅம் மன் 2வ
க் த் ெத , 11.
நின்ற ர்(ேப)
அம் ைகஅம் மன் 1வ
க் த் ெத

25

25

தாசர் வக்கபள் ளி ேமற்
ரி
ய கட் டம் ழக்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப)
ட் எச் ேரா (வார் -14) , 2.
நின்ற ர்(ேப)
ேந நகர் (வார் -14) , 3.
நின்ற ர்(ேப) ன்சாரவாரிய காலனி
(வார் -14) , 4.
நின்ற ர்(ேப) இர ல் ேவ
ப் (வார் -14)

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

26

27

26

27

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

தாசர் வக்கபள் ளி ேமற் பக்க
ய கட் டம் ழக்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர் (ேப) சா நகர் 1வ ெத (வார் -18) , 2.
நின்ற ர்
(ேப) சா நகர் 2வ ெத (வார் -18) , 3.
நின்ற ர் (ேப) சா நகர்
3வ ெத (வார் -18) , 4.
நின்ற ர்(ேப)
ஷ்ணா ரம் 1வ
ரதான சாைல (வார் -17) , 5.
நின்ற ர்(ேப)
ஷ்ணா ரம் 2வ
ரதான சாைல (வார் -17) , 6.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா ரம் 3வ
ரதான சாைல (வார் -17) , 7.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா ரம் 4வ
ரதான சாைல (வார் -17) , 8.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா ரம் 1வ
க் ெத (வார் -17) , 9.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா ரம் 2வ
க் ெத (வார் -17) , 10.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா ரம் 3வ
க் ெத (வார் -17) , 11.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா ரம் 4வ
க் ெத (வார் -17) , 12.
நின்ற ர் (ேப) ெபரியபாைளயம் ேரா
(வார் -18) , 13.
நின்ற ர் (ேப) 2வ
க் த் ெத சா நகர் ,
14.
நின்ற ர்(ேப)
ஷ்ணா ரம் 5வ
க் த் ெத

தாசர் வக்கபள் ளி ேமற் பக்க
ய கட் டம் ழக்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

1.
, 2.
3.
4.
5.
6.
7.

நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற

ர் (ேப) அந்ேதாணியர் நகர் 1வ
ரதான சாைல (வார் 15)
ர்(ேப) அந்ேதானிநகர் 2வ
ரதான சாைல (வார் -15) ,
ர்(ேப) அந்ேதானி நகர் 3வ
ரதான சாைல (வார் -15) ,
ர் (ேப) அந்ேதானி நகர் 1வ
க் ெத
(வார் 15) ,
ர் (ேப) அந்ேதானி நகர் 2வ
க் ெத
(வார் 15) ,
ர் (ேப) அந்ேதானி நகர் 3வ
க் ெத
(வார் 15) ,
ர் (ேப) அந்ேதானி நகர் 5வ
க் ெத
(வார் 15)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

28

28

தாசர் வக்கபள் ளி ேமற் பக்க
ய கட் டம் ழக்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.
நின்ற ர் (ேப) வச்சலா ரம் 4வ ெத (வார் -18 , 2.
நின்ற ர்
(ேப) வச்சலா ரம் 5வ ெத (வார் -18) , 3.
நின்ற ர் (ேப)
ேகசன் நகர் , 4.
நின்ற ர் ேப ராட் 1வ
க் த் ெத
அந்ேதாணி நகர் , 5.
நின்ற ர் ேப ராட் ெபரியபாைளயம் ேரா
வச்சலா ரம் , 6.
நின்ற ர் (ேப)
ேகசன் நகர் 1வ ெம ன்ேரா ,
7.
நின்ற ர் (ேப)
ேகசன் நகர் 4வ
க் த் ெத ,
8.
நின்ற ர் (ேப)
ேகசன் நகர் 3வ ெத , 9.
நின்ற ர் (ேப)
ேகசன் நகர் 7வ
க் த் ெத , 10.
நின்ற ர்
நின்ற ர்
ேப ராட் வச்சலா ரம் 6வ ெத , 11.
நின்ற ர் (ேப)
ேகசன்
நகர் 6வ
க் த் ெத , 12.
நின்ற ர் (ேப) 5வ ெத
ேகச
நகர் , 13.
நின்ற ர் (ேப) வச்சலா ரம் 6வ
க் த் ெத ,
14.
நின்ற ர்(ேப) வச்சலா ரம் 1வ ெத (வார் -18) ,
15.
நின்ற ர் (ேப) வச்சலா ரம் 2வ ெத (வார் -18) ,
16.
நின்ற ர் (ேப) வச்சலா ரம் 3வ ெத (வார் -18)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

29

30

29

30

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

தாசர் வக்கபள் ளி ேமற்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப) லட்
ரம் 3வ ெம ன் ெத (வார் -16) ,
2.
நின்ற ர்(ேப) லட்
ரம் 4வ ெம ன் ெத (வார் -16) ,
3.
நின்ற ர்(ேப) லட்
ரம் 5வ ெம ன் ெத (வார் -16) ,
4.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 6 ெம ன் ெத (வார் -16) ,
5.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 7வ ெம ன் ெத (வார் -16) ,
6.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 8வ ெம ன் ெத (வார் -16) ,
7.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 9வ ெம ன் ெத (வார் -16) ,
8.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 2வ
க் ெத (வார் -16) ,
9.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 4வ
க் ெத (வார் -16) ,
10.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 5வ
க் ெத (வார் -16) ,
11.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 6வ
க் ெத (வார் -16) ,
12.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 7வ
க் ெத (வார் -16) ,
13.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம் 8வ
க் ெத (வார் -16) ,
14.
நின்ற ர்(ேப)
த்த ழ் நகர் வார் 16 , 15.
நின்ற ர்(ேப)
.ஓ. . ெம ன்ெத வார் 16 , 16.
நின்ற ர் (ேப) ெசல் வராஜ் நகர்
2வ ெம ன் ேரா லஷ்
ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தாசர் வக்கபள் ளி ழக் பக்க
ேமற்
கப் ,
நின்ற ர் 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப) ராஜராஜ ேசாழன் ெத (வார் -12) ,
2.
நின்ற ர்(ேப) கரிகாலன் ெத (வார் -12) , 3.
நின்ற ர்(ேப)
ேசரன் ெத (வார் -12) , 4.
நின்ற ர்(ேப) பாரி வள் ளல் ெத
(வார் 12) , 5.
நின்ற ர்(ேப) சர்வ சக்
னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் -12) , 6.
நின்ற ர்(ேப) ெசங் ட் வன் ெத (வார் -12) ,
7.
நின்ற ர்(ேப)
த்த ழ் நகர் , 8.
நின்ற ர் (ேப) பாண் யன்
ெத
த்த ழ் நகர் , 9.
நின்ற ர் ேப ராட்
த்த ழ் நகர்
ராஜ ம் மன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

31

32

31

32

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

தாசர் ேமல் நிைல பள் ளி ழக்
ப
ேமற்
கப் 12ம் வ ப்
ரி ,
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர் (ேப) லட்
ரம்
தல் ெத (வார் -16) , 2.
நின்ற
(ேப) லட்
ரம் 9வ
க் ெத (வார் -16) , 3.
நின்ற ர் (ேப)
லட்
ரம் 10வ
க் ெத (வார் -16) , 4.
நின்ற ர் (ேப)
லட்
ரம் 11வ
க் ெத (வார் -16) , 5.
நின்ற ர் (ேப)
லட்
ரம் 12வ
க் ெத (வார் -16) , 6.
நின்ற ர் (ேப)
லட்
ரம் 13வ
க் ெத (வார் -16) , 7.
நின்ற ர் (ேப)
தாசர் ரம் 1வ ெம ன் ேரா (வார் -17) , 8.
நின்ற ர் (ேப)
தாசர் ரம் 2வ ெம ன் ேரா (வார் -17) , 9.
நின்ற ர் (ேப)
தாசர் ரம் 3வ ெம ன் ேரா வார் -17)

ர்

தாசர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
ப
ேமற்
கப் 12ம் வ ப்
ரி ,
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர் (ேப) தாசர் ரம் 3வ
க் ெத (வார் -17) ,
நின்ற ர் (ேப)
2.
நின்ற ர் (ேப) ஐ
ஒய் நகர் (வார் -17) , 3.
தாேமாதரன் நகர் (வார் -17) , 4.
நின்ற ர் (ஊ) லட்
ரம் 8வ
ெம ன் ெத வார் 18 , 5.
நின்ற ர் (ேப) 3வ ெம ன் ெத
தாேமாதரன் நகர் , 6.
நின்ற ர் (ேப) 2வ
க் த் ெத தாசர் ரம் ,
7.
நின்ற ர் ேப ராட்
என்
ஓ நகர் 2வ ெம ன் ேரா
,
8.
நின்ற ர் ேப ராட் லஷ்
ரம் 1வ ெம ன் ேரா ,
9.
நின்ற ர் ேப ராட்
என்
ஓ நகர் 2வ
க் த் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

33

33

தாசர் ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் ழக் பக்க ேமற்
கப் 12ம் வ ப்
ரி ,
நின்ற ர் - 602 024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.
நின்ற ர் (ேப)
தல் ெம ன் ேரா
(வார் -16 , 2.
நின்ற ர்
(ேப)
தல்
க் ெத வார் -16 , 3.
நின்ற ர் (ேப) 2வ ெம ன்
ேரா வார் -16 , 4.
நின்ற ர்(ேப) 2வ
க் ெத ( வார் -16) ,
5.
நின்ற ர்(ேப) 3வ ெம ன் ேரா (வார் -16) , 6.
நின்ற ர்(ேப)
3வ
க் ெத (வார் -16) , 7.
நின்ற ர்(ேப) 4வ
க் ெத
(வார் -16) , 8.
நின்ற ர்(ேப) 5வ ெம ன் ேரா வார் 16 ,
9.
நின்ற ர்(ேப) 6வ ெம ன் ேரா (வார் -16) ,
10.
நின்ற ர்(ேப) 6வ
க் ெத (வார் -16) ,
11.
நின்ற ர்(ேப) 8வ ெம ன் ெத (வார் -16) ,
12.
நின்ற ர்(ேப) 8வ
க் ெத (வார் -16) , 13.
நின்ற ர்
(ேப) 9வ ெம ன் ேரா (வார் -16) , 14.
நின்ற ர் (ேப) 9வ
க் ெத (வார் -16) , 15.
நின்ற ர் (ேப) 10வ ெம ன் ேரா
(வார் -16) , 16.
நின்ற ர் (ேப) 10வ
க் ெத (வார் -16) ,
17.
நின்ற ர் (ேப) 11வ
க் ெத (வார் -16) , 18.
நின்ற ர்
(ேப) 13வ
க் ெத (வார் -16) , 19.
நின்ற ர் (ஊ) சம் பங்
நகர்2வ
க் ெத வார் 16 , 20.
நின்ற ர் (ேப) சம் பங் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

34

34

ெஜயா ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ழ் க்
எச் சாைல ,
நின்ற
024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

கப்
ர் - 602

1.
நின்ற ர்(ேப) ரகாஷ் நகர் 1-வ
க் ெத (வார் -1) ,
2.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 2வ ெத (வார் -1) , 3.
நின்ற ர்
(ேப) ரகாஷ் நகர் 2வ ெம ன் ேரா வார் -1) , 4.
நின்ற ர் (ேப)
ரகாஷ் நகர் 3வ
ெத (வார் -1) , 5.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர்
3வ
க் ெத (வார் -1) , 6.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 4வ
க் ெத (வார் -1) , 7.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 5வ
க் ெத (வார் -1) , 8.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 6வ
க் ெத (வார் -1) , 9.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 7வ
க் ெத (வார் -1) , 10.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 8வ
க் ெத (வார் -1) , 11.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 9வ
க் ெத (வார் -1) , 12.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 10வ
க் ெத (வார் -1) , 13.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 11வ
க் ெத (வார் -1) , 14.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 12வ
க் ெத (வார் -1) , 15.
நின்ற ர்(ேப) ரகாஷ் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

35

36

35

ெஜயா ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ழ் க்
எச் சாைல,
நின்ற
024.

36

ெஜயா ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ழ் க்
எச் சாைல,
நின்ற
024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

கப்
ர் - 602

1.
நின்ற ர்(ேப) ரகாஷ் நகர் 13-வ
க் ெத (வார் -1) ,
2.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 14வ
க் ெத (வார் -1) ,
3.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 15வ
க் ெத (வார் -1) ,
4.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் 16வ
க் ெத (வார் -1) ,
5.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் ல் ைல ெத (வார் -1) ,
6.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் டவர் ெத (வார் -1) , 7.
நின்ற ர்
(ேப) ரகாஷ் நகர் ேநதா ெத (வார் -1) ) , 8.
நின்ற ர் (ேப)
ரகாஷ் நகர் அன்ைன ெதரசா ெத (வார் -1) , 9.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் தல் ெத வார் -1) , 10.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர்
2வ ெத வார் -1 , 11.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 2வ
க்
ெத வார் -1 , 12.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர்
வள் வர் ெத
வார் -1 , 13.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 5வ ெத வார் -1) ,
14.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர்
க் ெத வார் -1) ,
15.
நின்ற ர் (ேப) கணப நகர் வார் -1 , 16.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா நகர் ெஜயா பள் ளி எ ரில் (வார் -1) , 17.
நின்ற ர் (ேப)
லட்
நகர், அஞ் சனா நகர் எ ரில் (வார் -1) , 18.
நின்ற ர் (ேப)
ெஜயராம் நகர் (வார் -1) , 19.
நின்ற ர் வ ரகாஷ் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கப்
ர் - 602

1.
நின்ற ர் (ேப) வ ரகாஷ் நகர் (வார் -1) , 2.
நின்ற ர் (ேப)
சாமந் அெவன்
நகர் (வார் -1) , 3.
நின்ற ர் (ேப) அஞ் சனா நகர் ,
4.
நின்ற ர் (ேப) அம் மன் நகர் , 5.
நின்ற ர் (ேப) ரத்தம் மன்
ேகா ல் ெத , 6.
நின்ற ர் (ேப) ேத
நகர் , 7.
நின்ற ர் (ேப)
ல தாஞ் ச நகர் , 8.
நின்ற ர் (ேப) கவரப்பாைளயம் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 4வ
க் ெத வார் -1 ,
நின்ற ர் (ேப) நாராயணசா அெவன்
, 3.
நின்ற ர் (ேப)
வகா நகர் , 4.
நின்ற ர் (ேப) ேகா ந்தசா ெத , ஆண்டாள் நகர்
, 5.
நின்ற ர்(ேப)
ஷ்ணா நகர் , 6.
நின்ற ர் (ேப)
இந் ராகாந் ெத ேத
நகர் , 7.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 3வ
ெத , 8.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 6வ ெத , 9.
நின்ற ர்
ேப ராட்
அெலக்ஸாண்டர் ெத , 10.
நின்ற ர் ேப ராட்
ஷ்ணா காலனி , 11.
நின்ற ர் (ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் (வார்
1) , 12.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 7வ ெத , 13.
நின்ற ர் (ேப)
வடக்
ரகாஷ் நகர்
வள் வர் ெத (வார் 1) , 14.
நின்ற ர்
(ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் ேநதா சாைல (வார் 1) , 15.
நின்ற ர்
(ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் பாண் யன் ெத (வார் 1) , 16.
நின்ற ர்
(ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் ேசாழன் ெத (வார் 1) , 17.
நின்ற ர்
(ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் ேசரன் சாைல(வார் 1) , 18.
நின்ற ர் (ேப)
வடக்
ரகாஷ் நகர் வ ஊ
ெத (வார் 1) , 19.
நின்ற ர் (ேப)
வடக்
ரகாஷ் நகர் கம் பர் ெத (வார் 1) , 20.
நின்ற ர் (ேப)
வடக்
ரகாஷ் நகர் இளங் ேகா ெத (வார் 1) , 21.
நின்ற ர் (ேப)
வடக்
ரகாஷ் நகர் மகாத்மா காந் சாைல(வார் 1) ,
22.
நின்ற ர் (ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் ஒளைவ ெத (வார் 1) ,
23.
நின்ற ர் (ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் பார யார் ெத (வார் 1) ,
24.
நின்ற ர் (ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் லகர் ெத (வார் 1) ,
25.
நின்ற ர் (ேப) வடக்
ரகாஷ் நகர் ேந ெத (வார் 1) ,
26.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 3வ
க் த் ெத ,
27.
நின்ற ர் (ேப)
ராம் நகர் 4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.
2.

37

37

ெஜயா ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ழ் க்
எச் சாைல,
நின்ற
024.

கப்
ர் - 602

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

கப்
ர் - 602

நின்ற ர் (ேப) சத் யா ெத (வார் -2) , 2.
நின்ற ர் (ேப)
ஸ்
ல் லா ெத (வார் -2) , 3.
நின்ற ர் (ேப) ேந
4வ
ெத (வார் -2) , 4.
நின்ற ர் (ேப) எம்
ஆர் நகர் ெகங் ெரட்
ப்பம் வார் - 2 , 5.
நின்ற ர் (ேப) எம்
ஆர் நகர் 5வ ெத
(வார் -2) , 6.
நின்ற ர் (ேப) எம்
ஆர் நகர் 10வ ெத (வார் -2) ,
7.
நின்ற ர் (ேப) எம்
ஆர் நகர் 9வ ெத (வார் -2) ,
8.
நின்ற ர் (ேப) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 9.
நின்ற ர்
(ேப) ெகங் ெரட்
ப்பம் ராஜா ெத (வார் -2) , 10.
நின்ற ர்
(ேப)
க்னராஜன் நகர் (வார் -2) , 11.
நின்ற ர் (ேப) அம் ேபத்கார்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கப்
ர் - 602

1.
நின்ற ர்(ேப) எம்
ஆர் நகர் தல் ெத (வார் -2) ,
2.
நின்ற ர்(ேப) இந் ரா ெத (வார் -2) , 3.
நின்ற ர் (ேப)
எம் . .ஆர் நகர் 2 வ ெத வார் 2 , 4.
நின்ற ர் (ேப) எம் . .ஆர்
நகர் 8வ
ெத வார் 2 , 5.
நின்ற ர் (ேப) எம் . .ஆர் நகர் 3 வ
ெத வார் 2 , 6.
நின்ற ர் (ேப) ெஜயராமன் நகர் (வார் -2) ,
7.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணா ரம் 4-வ ெம ன்ேரா (வார் -2) ,
8.
நின்ற ர் (ேப) லட்
நகர் தல் ெத ெகங் ெரட்
ப்பம்
(வார் 2) , 9.
நின்ற ர் (ேப)
க் றள் சாைல (வார் -2) ,
10.
நின்ற ர் (ேப) ரகாஷ் நகர் (வார் -2) , 11.
நின்ற ர் (ேப)
ேவந்தர் ெத (வார் -2) , 12.
நின்ற ர் (ேப) நி இந் ராநகர்
ரதானசாைல வார் 2 , 13.
நின்ற ர் (ேப) சஞ்
ெரட் ெத
வார் 2 , 14.
நின்ற ர் ேப ராட்
ட்
எஸ் நகர் ெகங் ெரட்
ப்பம் , 15.
நின்ற ர் ேப ராட்
ெஜயராம் நகர் அெலக்ஸாண்டர்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

38

39

38

39

ெஜயா ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ழ் க்
எச் சாைல,
நின்ற
024.

ெஜயா ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ழ் க்
எச் சாைல,
நின்ற
024.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

40

41

43

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

40

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி வடக் கட் டம்
ேமற்
கப் ,
நின்ற ர் 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப)
நின்ற ர் காலனி பள் ளத்ெத (வார் -4,5) ,
2.
நின்ற ர்(ேப) ெபரியகாலனி
தல் ேமட் த்ெத (வார் -4,5) ,
3.
நின்ற ர் (ேப)
நின்ற ர் காலனி 2வ ேமட் த் ெத (வார் 4,5 , 4.
நின்ற ர் (ேப) ெபரிய காலனி 3வ ேமட் ெத (வார் -4,5) ,
5.
நின்ற ர் (ேப) ெபரிய காலனி ேமட் ெத (வார் -4,5) ,
6.
நின்ற ர் (ேப) ெபரிய காலனி ேமட் ெத (வார் -4,5) ,
7.
நின்ற ர் (ேப) கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4,5) ,
8.
நின்ற ர் (ேப) ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4,5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

41

ஊராட் ஒன் ய
ேமற் கட் டம் ,
602 024.

1.
நின்ற
ேகாம
ரம்
ேகாம
ரம்
ேகாம
ரம்
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர
42

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

வக்க பள் ளி
நின்ற ர் -

42

னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ய கட் டம் ேமற்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

43

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி ேமற்
கப்
ய கட் டம் ,
நின்ற ர் 602 024.

ர் (ேப) ேகாம
ரம் (வார்
2வ
க் ெத (வார்
3வ
க் ெத (வார்
4வ
க் ெத (வார்
(வார் 6)

-3) , 2.
-3) , 3.
-3) , 4.
-3) , 5.

நின்ற ர் (ேப)
நின்ற ர் (ேப)
நின்ற ர் (ேப)
நின்ற ர் (ேப) வன்

1.
நின்ற ர் (ேப) பள் ளத் ெத (வார் -6) , 2.
நின்ற ர் (ேப)
அ ண் நகர் பள் ளக்கழனி (வார் -6) , 3.
நின்ற ர் (ேப) மகாசக்
நகர் (வார் -6) , 4.
நின்ற ர் (ேப) சரஸ்வ நகர் (வார் -6) ,
5.
நின்ற ர் (ேப) சரஸ்வ நகர் 1வ ெத (வார் -6) ,
6.
நின்ற ர் (ேப) சரஸ்வ நகர் 2வ ெத (வார் -6) ,
7.
நின்ற ர் (ேப) சரஸ்வ நகர் 1வ ெம ன் ேரா (வார் -6) ,
8.
நின்ற ர் (ேப)
. .க. நகர் (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
நின்ற ர் (ேப) கேணச ரம் (வார் -6) , 2.
தர்மராஜாேகா ல் ெத (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நின்ற

ர் (ேப)

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

44

45

44

45

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
கட் டம் ேமற்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

ஊராட் ய ஒன்
வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கப் ,
602 024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
ய

ய
ய கட் டம்
நின்ற ர் -

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.
நின்ற ர் (ேப)
கன் ேகா ல் ெத (வார் -9) , 2.
நின்ற ர்
(ேப) ெபரியார் ெத (வார் -9) , 3.
நின்ற ர் (ேப)
கன் நகர்
(வார் -9) , 4.
நின்ற ர் (ேப) ஏரிக்கைர (வார் -9) ,
5.
நின்ற ர்(ேப)
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
நின்ற ர்(ேப) ேகாம
ரம் 5வ
க் ெத (வார் -3) ,
2.
நின்ற ர் (ேப) க ணீகர் ெத (வார் -6) , 3.
நின்ற ர் (ேப)
மண்டபத் ெத (வார் -6) , 4.
நின்ற ர் (ேப)
வாரி கார்டன்
சரஸ்வ நகர் வார் 6 , 5.
நின்ற ர் (ேப) வசந்தம் நகர் வார் 6 ,
6.
நின்ற ர் (ேப) அ ள் நகர் வார் 6 , 7.
நின்ற ர் (ேப) பாலா
நகர் வார் 6 , 8.
நின்ற ர் (ேப) பஜைனேகா ல் ெத ,
9.
நின்ற ர் (ேப) அன்ைன வசக் நகர் , 10.
நின்ற ர் (ேப)
பஜைனேகா ல் ெத , 11.
ன்ற ர் (ேப)
ராகேவந் ரா நகர் ,
12.
நின்ற ர் (ேப) 7வ ெம ன் ேரா ேகாம
ரம் ,
13.
நின்ற ர் ேப ராட்
வ நகர் நாராயணி அம் மன் ேகா ல்
ெத , 14.
நின்ற ர் ேப ராட்
ேகாம
ரம் 6வ ெம ன்ேரா ,
15.
நின்ற ர் (ேப) ஆ பராசக் நகர் , 16.
நின்ற ர் பவானி நகர்
5வ ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

46

47

46

47

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி வடக் பக்க
ேமற்
கப் ,
நின்ற ர் 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப) 7வ ெம ன்ேரா பா
நகர் வார் 3 ,
2.
நின்ற ர்(ேப) ேகாம
ரம் 11வ ெம ன் ேரா வார் 3 ,
3.
நின்ற ர்(ேப)
நகர் காலனி2வ ெம ன் ேரா வார் 3 ,
4.
நின்ற ர்(ேப)
நகர் காலனி
தல்
க் த் ெத வார் 3 ,
5.
நின்ற ர்(ேப) பா
நகர் தல் ெத வார் 3 ,
6.
நின்ற ர்(ேப) ேகாம
ரம் 1வ
க் ெத வார் 3 ,
7.
நின்ற ர்(ேப) பா
நகர் 3வ ெத வார் 3 , 8.
நின்ற ர்(ேப)
பா
நகர் 4வ ெத வார் 3 , 9.
நின்ற ர்(ேப) பா
நகர் 5வ
ெத வார் 3 , 10.
நின்ற ர்(ேப) பா
நகர் 6வ ெத வார் 3 ,
11.
நின்ற ர்(ேப) ெபரிய காலனி ேரா வார் 3 ,
12.
நின்ற ர்(ேப) இந் ரா நகர் தல் ெத வார் 3 ,
13.
நின்ற ர்(ேப) காவலர்
ப் வார் 3 , 14.
நின்ற ர்(ேப)
பா
நகர் 8வ ெத வார் 3 , 15.
நின்ற ர்(ேப) ேகாம
ரம்
தல்
க் த்ெத வார் 3 , 16.
நின்ற ர் (ேப) ேகாம
ரம் 3வ
ெம ன் ேரா வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி ேமற்
கப்
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர் (ேப) ேகாம
ரம் 4வ ெம ன் ேரா
வார் 3 ,
2.
நின்ற ர் (ேப) ேகாம
ரம் 5வ ெம ன் ேரா வார் 3 ,
3.
நின்ற ர்(ேப) கேணச ரம் வார் 3 , 4.
நின்ற ர்(ேப)
மகாலட்
நகர் வார் 3 , 5.
நின்ற ர்(ேப) தணிைகேவல் நகர் 2வ
ெத வார் 3 , 6.
நின்ற ர்(ேப) அ ரா நகர் வார் 3 ,
7.
நின்ற ர்(ேப) ஓம் சக் நகர் வார் 3 , 8.
நின்ற ர்(ேப)
அம் பாள் நகர் வார் 3 , 9.
நின்ற ர்(ேப)
கன் நகர் வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

48

49

50

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேகாம
ரம்
நின்ற ர்
(வடக்
ரி ெதற்
கப் ),
நின்ற ர் - 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப) 8வ ெம ன்ேரா பா
நகர் வார் 3 ,
2.
நின்ற ர்(ேப) ெபரியகாலனி ேரா வார் 3 , 3.
நின்ற ர்(ேப)
7வ
க் ெத வார் 3 , 4.
நின்ற ர் (ேப) இந் ராநகர் வார் 3 ,
5.
நின்ற ர் (ேப) சக் ேவல் நகர் வார் 3 , 6.
நின்ற ர் (ேப)
கண்ணன் ளம் வார் 3 , 7.
நின்ற ர் (ேப) ேக எம் அெவன் வார்
3 , 8.
நின்ற ர் (ேப) பால
ஷ்ணன் நகர் 2வ
க் ெத வார்
3 , 9.
நின்ற ர் ேப ராட்
பா
நகர் 2வ ெம ன்ேரா ,
10.
நின்ற ர் ேப ராட்
அம் பாள் நகர் ராம் நகர் , 11.
நின்ற ர்
(ேப)
நகர் காலனி 2வ
க் த் ெத , 12.
நின்ற ர் (ேப)
வ ேவலன் நகர் , 13.ேகாம
ரம் அன்ைன வசக் நகர்

49

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேகாம
ரம்
நின்ற ர்
(வடக்
ரி ெதற்
கப் ),
நின்ற ர் - 602 024.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

50

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேகாம
ரம்
நின்ற ர்
(வடக்
ரி ெதற்
கப் 10ம்
வ ப் அைற),
நின்ற ர் 602 024.

1.
நின்ற ர்(ேப) பழனியப்பா நகர்(வார் -3) , 2.
நின்ற ர்(ேப)
அன்ைன இந் ரா காந் நகர் ெம ன் ேரா (வார் -3) , 3.
நின்ற ர்
(ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ் (வார் -3) , 4.
நின்ற ர் (ேப)
அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-1 2வார் -3) , 5.
நின்ற ர் (ேப) அன்ைன
இந் ரா அெனக்ஸ்-1 3வார் -3)

48

நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற

ர் (ேப) ேகாம
ரம் 2வ ெம ன் ேரா
வார் 3 ,
ர் (ேப) ேகாம
ரம் 9வ
க் ெத வார் 3 ,
ர் (ேப) ேகாம
ரம் 9வ ெம ன் ேரா வார் 3 ,
ர் (ேப) ேகாம
ரம் 2வ
க் ெத வார் 3 ,
ர் (ேப) ேகாம
ரம் 4வ
க் ெத வார் 3 ,
ர் ேப ராட்
ேகாம
ரம் 8வ ெம ன் ேரா ,
ர் ேப ராட்
ேகாம
ரம் 1வ ெம ன் ேரா ,
ர் ேப ராட்
ேகாம
ரம் 6வ ெம ன்ேரா ,
ர் ேப ராட்
ேகாம
ரம் 7வ ெம ன்ேரா ,
ர் (ேப) ேகாம
ரம் 10வ ெம ன்ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

51

51

52

52

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
ேகாம
ரம்
நின்ற ர்
(வடக்
ரி ெதற்
கப்
வ ப் அ வ ப் அைற),
நின்ற ர் - 602 024.

அர

53

53

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

10ம்

னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ய கட் டம் ெதற்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
ரி 3வ கட் டம்
ேமற் பக்க ெதற்
கப் ,
நின்ற ர் - 602 024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.
நின்ற ர்(ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-5 (வார் -3) ,
2.
நின்ற ர்(ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-6 (வார் -3) ,
3.
நின்ற ர்(ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-7 (வார் -3) ,
4.
நின்ற ர் (ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-8 (வார் -3) ,
5.
நின்ற ர் (ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-1 9வார் -3) ,
6.
நின்ற ர் (ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-11 (வார் -3) ,
7.
நின்ற ர் (ேப) அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ் 14 வார் 3 ,
8.
நின்ற ர் (ஊ)
ஷ்ண ேகா ல் ெத வார் 3 , 9.
நின்ற ர்
(ஊ) ஏரிக்கைர தர்மராஜ் ேகா ல் ெத
வார் 3 , 10.
நின்ற ர்
ேப ராட் அங் காளம் மன்ேகா ல் ெத , 11.
நின்ற ர் ேப ராட்
அன்ைன வசக் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நின்ற ர் (ேப) ேமட் ெத (வார் -7) , 2.
நின்ற ர் (ேப)
ரான்ஸ்பார்மர் ெத (வார் -7) , 3.
நின்ற ர் (ேப) பாலா ெத
(வார் -7) , 4.
நின்ற ர் (ேப) ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
நின்ற ர்(ேப) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -7) ,
2.
நின்ற ர் (ேப) ேதர த் ெத (வார் -8) , 3.
நின்ற ர் (ேப)
வடக் மாட
(வார் -8) , 4.
நின்ற ர் (ேப) ெதற் மாட
(வார் 8) , 5.
நின்ற ர் (ேப)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -7) ,
6.
நின்ற ர் (ேப) கன்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -10) ,
7.
நின்ற ர் (ேப) ராமதாச ரம் 2-வ ெத (வார் -10) ,
8.
நின்ற ர் (ேப)
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத (வார் 8) ,
9.
நின்ற ர் (ேப) ேகாட்ைடத் ெத (வார் 8) , 10.
நின்ற ர் (ேப)
லஷ்
நகர்(வார் 7) , 11.
நின்ற ர் (ேப) பாலா
ண ெத
(வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

அர

54

54

னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ய கட் டம் வடக்
ரி
ெதற்
கப் ,
நின்ற ர் 602 024.

அர
55

55

னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ய கட் டம் வடக்
ரி
ெதற்
கப்
நின்ற ர் (9ம்
வ ப் அைற),
நின்ற ர் 602 024.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற
நின்ற

ர் (ேப) ராமதாஸ்
ர்(ேப) ராமதாஸ்
ர் (ேப) ராமதாஸ்
ர் (ேப) ராமதாஸ்
ர் (ேப) ராமதாஸ்
ர் (ேப) ராமதாஸ்
ர் (ேப) ராமதாஸ்

ரம் ெம
ரம் 4-வ
ரம் 5வ
ரம் 6வ
ரம் 7வ
ரம் 8வ
ரம் 9வ

ன் ேரா (வார் 10) ,
ெத (வார் -10) ,
ெத (வார் -10) ,
ெத (வார் -10) ,
ெத (வார் -10) ,
ெத (வார் -10) ,
ெத (வார் -10)

1.
நின்ற ர் (ேப) ப்
பள் ளி ெம ன் ேரா (வார் -10) ,
2.
நின்ற ர் (ேப) இர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா வார் 10 ,
3.
நின்ற ர் (ேப) கன்னிகா ரம் 1வ ெத (வார் -10) ,
4.
நின்ற ர் (ேப) கன்னிகா ரம் 2வ ெத (வார் -10) ,
5.
நின்ற ர்(ேப) கன்னிகா ரம் வார் 10 , 6.
நின்ற ர்(ேப)
கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 10 , 7.
நின்ற ர்(ேப) கங் ைக
ெத
ேத நகர் வார் 10 , 8.
நின்ற ர்(ேப) ேத நகர் வார் 10 ,
9.
நின்ற ர்(ேப) கல் லைன ெத வார் 10 , 10.
நின்ற ர்(ேப)
தாமைரபரணி ெத வார் 10 , 11.
நின்ற ர்(ேப)
அங் காளபரேமஷ்வரி வார் 10 , 12.
நின்ற ர்(ேப) ேத நகர் தல்
ெத
வார் 10 , 13.
நின்ற ர்(ேப) ேத நகர்தா ரபரணிெத
வார் 10 , 14.
நின்ற ர் (ேப) க தாநகர் வார் 10 , 15.
நின்ற ர்
(ேப) ராமதாஸ் ரம் வள் வர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

56

56

1.க ணாகரச்ேசரி (வ. ) மற் ம் அன்னம் ேப (ஊ) ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.க ணாகரச்ேசரி (வ. ) மற் ம்
அன்னம் ேப (ஊ) க ணாகரச்ேசரி ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
3.க ணாகரச்ேசரி (வ. ) மற் ம் அன்னம் ேப (ஊ) சர்ச் ெத (வார் 1) ,
மகளிர் ய உத க்
கட் டம்
ெதற்
கப் , க ணாகரச்ேசரி - 4.க ணாகரச்ேசரி (வ. ) மற் ம் அன்னம் ேப (ஊ) சார நகர்(வார் 1)
, 5.க ணாகரச்ேசரி (வ. ) மற் ம் அன்னம் ேப (ஊ) இந் யன் வங்
602 024.
ஊ யர்கள்
ப் (வார் 1) , 6.க ணாகரச்ேசரி (வ. ) மற் ம்
அன்னம் ேப (ஊ)
த்ெத (வார் 1) , 7.க ணாகரச்ேசரி (வ. ) மற் ம்
அன்னம் ேப (ஊ) ராமா ரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1)

57

57

ஆவ நகராட் ெத
பாடசாைல ந நிைலப்பள் ளி,
க்தாப்
ப்ேபட்ைட - 600 055.

1.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட சந் ெத (வார் -48) , 2.ஆவ
த்தா
ேபட்ைட பஜார் ெத (வார் -48) , 3.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட ெத ங் கர் காலனி (வார் 48)

58

58

ஆவ நகராட் ெத
பாடசாைல ந நிைலப்பள் ளி ,
க்தா
ப்ேபட்ைட- 600 055.

1.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட ேபா ஸ்ஸ்ேடசன் ெத (வார் -48) ,
2.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட பன்ஸ் என் ேலவ் (வார் 48) , 3.ஆவ
(ந)
த்தா
ேபட்ைட காவல் நிைலயம் ேரா வார் 48 , 4.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ேயான் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

59

59

பட்டர் ைள ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி ழக்
கப் ,
க்தா
ப்ேபட்ைட- 600 055.

1.ஆவ (ந)
த்தா
நகர்(வார் 48)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

60

60

பட்டர் ைள ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி ழக்
கப் ,
க்தா
ப்ேபட்ைட - 600 055.

1.ஆவ
2.ஆவ

(ந)
(ந)

த்தா
த்தா

ேபட்ைட ரா வ் நகர்(வார் -48) , 2.ஆவ

(ந)

(ந) ச

ேபட்ைட ெவங் கேடஸ்வரா ெத (வார் -48) ,
ேபட்ைட ெபரியார் நகர் (வார் -48)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

61

62

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

61

1.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட ெம ன் ேரா -(வார் -48) , 2.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட கண்ைனயா
ப் வார் -48) , 3.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட ஐ ஏ எப் ேரா (வார் -48) , 4.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட கார்மல் பள் ளி ேரா (வார் -48) , 5.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட னிவாசா நகர் (வார் -48) , 6.ஆவ (ந)
பட்டர் ைள ெமட்ரி ேலசன்
த்தா
ேபட்ைட 4வ ெத (வார் -48) , 7.ஆவ (ந)
பள் ளி ழக்
கப் 1வ அைற
த்தா
ேபட்ைட ம
ெத (வார் -48) , 8.ஆவ (ந)
, ட்னமல்
- 600 055.
த்தா
ேபட்ைட எம் ஈ எஸ் ேரா (வார் -48) , 9.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட பார நகர் வார் 48 , 10.ஆவ நகராட்
த்தா
ேபட்ைட
பன்ஸ் காலனி , 11.ஆவ நகராட்
த்தா
ேபட்ைட எல் ைலயம் மன் நகர் , 12.ஆவ
(ந) த்தா
ேபட்ைட எம் இ எஸ் ேரா
பன்ஸ் என்க்ேளவ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

62

1.ஆவ (ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட பன்ஸ்என் ேலவ் (வார் -48) ,
2.ஆவ (ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட
4
ப் (வார் -48) , 3.ஆவ
(ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட ளக்கைர ெத (வார் -48) , 4.ஆவ
(ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட ேகந் ைய ஆ ரியர்
ப் (வார் -48) ,
5.ஆவ (ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட . .2
ல் ேகாட்ரஸ்(வார் -48) ,
6.ஆவ (ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட
4
ல்
ப் (வார் -48) ,
7.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட ச நகர் எக்ஸ்டன்ஷன் வார் 48 ,
8.ஆவ நகராட்
த்தா
ப்ேபட்ைட
4 ெடாமஸ் க்
ப்
(வார் 48)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பட்டர் ைள ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி ழக்
கப் 3வ
வ ப் அைற,
த்தாப்
ப்ேபட்ைட - 600 055.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

63

64

65

63

64

65

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

பட்டர் ைள ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி ழக்
கப் 4வ
வ ப் அைற ,
த்தாப்
ப்ேபட்ைட - 600 055.

1.ஆவ (ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட அண்ணாகாம் ளக்ஸ் வார் -48 ,
2.ஆவ (ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட ஐ.ஏ.எப் ேரா (வார் -48) , 3.ஆவ
நகராட்
த்தா
ப்ேபட்ைட ம
ெத (வார் -48) , 4.ஆவ
(ந) த்தாப்
ப்ேபட்ைட ஐ. .எப்.காலனி(வார் -48) , 5.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட ம
ெத வார் 48 , 6.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட . .எம் .எஸ்.
ப் (வார் 48) , 7.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட பாலேவ ெம ன் ேரா வார் 48 , 8.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட அங் கப்பன்
க் ெத வார் 48 , 9.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட 3வ
க் த் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பட்டர் ைள ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி பைழய கட் டம் ,
த்தாப்
ப்ேபட்ைட - 600 055.

1.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட பாஞ் அம் மன் நகர் வார் 48 ,
2.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட ேதவர் நகர் தல்
க் த் ெத வார்
48 , 3.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட இரண்டாவ
க் த் ெத ேதவர்
நகர் வார் 48 , 4.ஆவ நகராட்
த்தா
ப்ேபட்ைட ேமலப்ேப
ேரா வார் 48 , 5.ஆவ நகராட்
த்தா
ப்ேபட்ைட எம் .ஆர். ராதா
நகர் வார் 48 , 6.ஆவ நகராட்
த்தா
ப்ேபட்ைட அங் கப்பன் ெத
வார் 48 , 7.ஆவ (ந)
த்தா
ேபட்ைட சரவணா நகர் பாலேவ ,
8.ஆவ நகராட்
பாலேவ நா க் நகர் ெபரியபாைளயம் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப்
தன்ைம
கட் டம் வல பக்க அைற,
ட்டனமல்
- 600 055.

1.ஆவ (ந) ட்னமல்
க் யம் மன் ேகா ல் ெத வார் 1 ,
2.ஆவ (ந) ட்னமல்
பாைளயக்காரர் ெத வார் 1 , 3.ஆவ (ந)
ட்னமல்
1வ
க் த் ெத காந் ேரா வார் 1 , 4.ஆவ (ந)
ட்னமல்
பள் ளி டத் ெத வார் 1 , 5.ஆவ (ந) ட்னமல்
ராமணர் ெத வார் 1 , 6.ஆவ (ந) ட்னமல்
உதய ரியன்
க் ெத வார் 1 , 7.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
தம் பரம் நகர்
வார் 1 , 8.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
உதய ரியன் ெத வார் 1 ,
9.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
ெரௗப அம் மன் ெத வார் 1 ,
10.ஆவ (ந) ட்னமல்
ேவ
ேகாபால் சா ெத வார் 1 , 11.ஆவ
(ந) ட்னமல்
நகர் ரிவாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

66

67

68

69

70

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

66

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப்
தன்ைம
கட் டம் இட பக்க அைற,
ட்டனமல்
- 600 055.

1.ஆவ (ந) ட்னமல்
கற் பகம் பாள் ெத (வார் -1) , 2.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெத (வார் -1) , 3.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.ஆவ (ந) ட்னமல்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

67

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப்
தன்ைம
கட் டம் இட பக்க அைற
ட்டனமல்
(6- வ ப் அைற),
ட்டனமல்
- 600 055.

1.ஆவ (ந) ட்னமல்
சா ெத (வார் -1) , 2.ஆவ (ந)
ட்னமல்
களத் ேமட் த் ெத (வார் -1) , 3.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
க் யர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ஆவ நகராட்
ட்னமல்
காந் ேரா (வார் -1) , 6.ஆவ (ந) ம் னமல்
கம் மாளார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

68

ஆ
ரா டர் உயர்நிைலப்பள் ளி
1.ஆவ (ந) ட்னமல்
டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத
ேமற் கட் டம் ெதற்
கப்
7வ வ ப் அைற ,
(ந) ட்னமல்
வள் வர் ெத (வார் -2)
ட்டனமல்
- 600 055.

69

ஆ
ரா டர் உயர்நிைலப்பள் ளி
1.ஆவ (ந) ட்னமல்
ஆர்
எப்
ப் (வார் -2) , 2.ஆவ
ேமற் கட் டம் ெதற்
கப்
ட்னமல்
கண் ைக ெத (வார் -1) , 3.ஆவ (ந) ட்னமல்
வடக்
ரி கைட வ ப்
ேமட் க் கண் ைக(வார் -1)
அைற , ட்டனமல்
- 600 055.

70

1.ஆவ (ந) ட்னமல்
பாடசாைல ெத (வார் -2) , 2.ஆவ நகராட்
ஆ
ரா டர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ட்னமல்
ட்னமல்
ரதானசாைல (வார் -2) , 3.ஆவ நகராட்
ேமற் கட் டம் ெதற்
கப்
ட்னமல்
ஆ ரியர்
ப் (வார் -2) , 4.ஆவ நகராட்
வடக்
ரி கைட வ ப்
ட்னமல்
ட்டனமல்
ேகாட்ரஸ் வார் 2 , 5.ஆவ (ந) ட்னமல்
அைற (ஏ
எல் வ ப் அைற),
3வ ெத ெச ன்ட் ைமேகல் ஸ் நகர் , 6.ஆவ (ந) ட்னமல்
எம்
ட்டனமல்
- 600 055.
ராஜா ெத

(வார் -2) , 2.ஆவ

(ந)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 3) , 2.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக பஜைனேகா ல் 2வ ெத
(வார் 3) , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக பஜைனேகா ல் 3வ ெத (வார் 3) , 4.ஆவ
நகராட்
ேயான் நகர் கன்னடபாைளயம் , 5.ேகா ல் பதாைக ேயான்
நகர் ராம
ஷ்ணா நகர்

71

71

ேவல் ெடக் ெமட்ரிக் பள் ளி
கண்ணடபாைளயம் ,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

72

72

ேவல் ெடக் ெமட்ரிக் பள் ளி
1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ெம ன் ேரா (வார் 3) , 2.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 3) , 3.ஆவ (ந)
கண்ணடபாைளயம் (8வ வ ப்
அைற), ேகா ல் பதாைக - 600 062. ேகா ல் பதாைக ெசௗத் ரி ெத (வார் 3)

73

74

75

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

73

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக கம் மாளர் ெத
(வார் -3) , 2.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக வடக் மாட
(வார் -3) , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக சந் ெத (வார் 3) , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
நண்பர் காலனி வார் 3 , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக வடக்
க்
ெத , ந் ெத வார் 3 , 6.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ைவ ண்டநாதர் ெத வார் 3 , 7.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ஏரிக்கைர
ெத வார் 3

74

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கப் ), ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந)கண்ணடபாைளயம்
ந்தரெப மாள் ேகா ல் ெத (வார்
3) , 2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக வா நகர் (வார் 3) , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக பார நகர் (வார் -3) , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
இந் ராநகர் (வார் -3) , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ராம
ஷ்ணா
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ஐ.ஏ.எப். ேரா ரா வ் காந்
தல் ெத
வார் 3 , 2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ரா வ் காந் நகர் 6வ ெத
(வார் -3) , 3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ரா வ் காந் நகர் 7வ
க்
ெத
வார் 3 , 4.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக ரா வ் காந் நகர் 8வ
க் ெத (வார் 3) , 5.ஆவ ரா வ் காந் நகர்
ஆர்
எப் ேகம் ப்
ேபாஸ்ட் , 6. ஆர்
எப் ேகம் ப் ைடப் 2 , 7.ேகா ல் பதாைக ைடப் 4
ஆ ர்
எப் ேகம் ப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

75

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

76

77

78

79

80

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

76

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ரா வ் காந் நகர் 1வ 2வ ெத (வார்
3) , 2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ரா வ் காந் நகர் 2வ 3வ ெத
(வார் -3) , 3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ரா வ் காந் நகர் 3வ 4வ
ெத (வார் -3) , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ரா வ் காந் நகர் 4வ
5வ ெத (வார் 3) , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ந்தாவன் நகர்
1வ ெத (வார் -3)

77

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ
2.ஆவ
3.ஆவ
4.ஆவ

78

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ெம ன் ேரா (வார் -3) , 2.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக கம் பர் ெத (வார் -3) , 3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ேமற் மாட
வார் 3 , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ழக் மாட
(வார் 3) , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக வசந்தம் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

79

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ழக்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் 5)
, 2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக யாதவர் ெத (வார் -5) , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக வன்னிய ெத (வார் -5) , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
கர்ணன் ெத (வார் -5) , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ப ண்
ெத
(வார் -5) , 6.ஆவ நகராட் ேகா ல் பதாைக ஈஸ்வரி அ ன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக நா தர் ெத (வார் 5) , 2.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக சா
ள் ைள ெத வார் 5 , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ளக்கைர ெத வார் 5 , 4.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக வண்ணார் ளம் வார் 5 , 5.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக அம் மன்ேகா ல் ெத வார் 5 , 6.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ேடங் க் ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

80

(ந)
(ந)
(ந)
(ந)

ேகா
ேகா
ேகா
ேகா

ல் பதாைக
ல் பதாைக
ல் பதாைக
ல் பதாைக

ந்தாவன் நகர் 2வ
ந்தாவன் நகர் 3வ
ந்தாவன் நகர் 4வ
ந்தாவன் நகர் 5வ

ெத
ெத
ெத
ெத

(வார்
(வார்
(வார்
(வார்

-3) ,
-3) ,
-3) ,
-3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

81

81

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற் கட் டம் வடக்
கப் எல் ேக
,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக 4வ
க் ெத (வார் -6) , 2.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக
வள் வர் ெத (வார் -6) , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ெசம் ப த் ெத (வார் 6) , 4.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக அண்ணா ெத (வார் -6) , 5.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர்
தல் ெதற் ெத (வார் 6) ,
6.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ெதற்
தல்
ெத (வார் 6) , 7.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர்
ப்பம் மாள் ெத (அேசாக் நகர்) (வார் 6) , 8.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல் நகர் ஆனந்த
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் 6) , 9.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் மல் ைகெத (வார் 6) ,
10.ஆவ (ந) ம் ெபா ல் நகர்
ஷ்ணா ெத (வார் 6) , 11.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ெதற் ெத (வார் 6) , 12.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் பவானி ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

82

82

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற் கட் டம் வடக்
கப் எல் ேக ,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் அரி
ஷ்ணா நகர் (வார் 6)
, 2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் ஜாஸ்
ன் கார்டன் (வார்
6) , 3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் பாலா ெத (வார் 6) ,
4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அேசாக்நகர் ெவங் கேடஸ்வரன்ெத வார்
6 , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அேசாக்நகர் இளங் ேகாஅ கள் ெத
வார் 6 , 6.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக கற் பகவள் ளி ெத அேசாக் நகர் ,
7.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக கனகாம் பரம் ெத அேசாக் நகர் , 8.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக அன்ைனெதரசாெம ன்ேரா
ஸ்
காலனி ,
9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
பா நகர் , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாய் பாபா ெத , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேஜாஸ்வா ெத , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எஸ் ட் அந்ேதானி
நகர் , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் தர்சன் நகர் அேசாக் நகர்
ரிவாக்ககம் , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசன் ட்டர்ஸ் நகர்
அேசாக் நகர் ரிவாக்கம் , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெச ன்ட்
ரான் ஸ் நகர் அேசாக் நகர் ரிவாக்கம் , 16.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக மகாலட்
நகர் , 17.ேகா ல் பதாைக மேனாகரன்
ெத அேசாக் நகர் , 18.ேகா ல் பதாைக ராமர் ெத அேசாக் நகர் ,
19.ேகா ல் பதாைக மம் ம ெத அேசாக் நகர் , 20.ேகா ல் பதாைக
ெஜனிலா நகர் அேசாக் நகர் , 21.ேகா ல் பதாைக ஆகாஷ் ெத
ெஜனி யா நகர் அேசாக் நகர் , 22.ேகா ல் பதாைக ைரக்கண்
ெத
வேனஷ் நகர் அேசாக் நகர் , 23.ேகா ல் பதாைக ெச ன்ட்
ேஜாசப் நகர் அேசாக் நகர் ரி , 24.ேகா ல் பதாைக ெச ன்ட் ஜார்ஜ்
நகர் அேசாக் நகர் ரி , 25.ேகா ல் பதாைக கண்ணப்பன் ெத
அேசாக் நகர் , 26.ேகா ல் பதாைக ெச ன்ட் தாமஸ் பள் ளி ெத
அேசாக் நகர் , 27.ேகா ல் பதாைக இந் ரா ெத அேசாக் நகர் ,
28.ேகா ல் பதாைக சா ெத அேசாக் நகர் , 29.ேகா ல் பதாைக
ரசார் பார நகர் அேசாக் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

83

84

85

86

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

83

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக கைலஞர் நகர் ( கத
வைர ) (வார் -4)

84

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ
400

85

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக கைலஞர் நகர் 2வ ெத வார் 4 ,
2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக கைலஞர் நகர் 3 வ ெத வார் 4 ,
3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக கைலஞர் நகர் 5வ ெத வார் 4 ,
4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம
ெத
ன் றம் (வார் -5) , 5.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக கைலஞர் நகர் ெம ன்ேரா 4வ ெத , 6.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக கைலஞர் நகர் 10வ ெத , 7.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக கைலஞர் நகர் 6வ ெத , 8.ேகா ல் பதாைக 20வ
ெத கைலஞர் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

86

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற் கட் டம் வடக்
கப் எல் ேக ,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அண்ணாெத (வார் 6) , 2.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக
ல் ைலவாயல் சாைல 1(வார் 6) , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக
ல் ைலவாயல் சாைல (வார் 6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ந) கைலஞர் ேகா

எண் 1

ல் பதாைக கைலஞர் நகர் கத

தல் 150

எண் (151 -

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

87

87

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற் கட் டம் வடக்
கப் எல் ேக
எப்,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் (வார் 6) ,
2.ஆவ (ந)ேகா ல் பதாைக ந்தரரா ெத வார் 6 , 3.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர்
ஷ்ண ர்த் ெத (வார் 6) ,
4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
கா
கங் ைக ெத வார் 6 ,
5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அன்ைன ெதரசா 2வ
க் த் ெத
ைரஸ்ட் காலனி , 6.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ஸ்ட் காலனி
ேநதா ெத , 7.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அன்ைன ெதரசா 4வ
க் த் ெத
ஸ்ட் காலனி , 8.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அன்ைன
ெதரசா 3வ
க் த் ெத
ைரஸ்ட் காலனி , 9.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக வா ெத
, 10.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக டாக்டர்
வ ெத
ல் ைலவாயல் சாைல , 11.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
அன்ைன ெதரசா ெம ன் ேரா
ைரஸ்ட் காலனி , 12.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக வசந்தம் நகர் , 13.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ரான் ஸ் நகர் , 14.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக அன்ைன ெதரசா 1வ
க் த் ெத
ைரஸ்ட் காலனி , 15.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ஆர்
ஆர் நகர் , 16.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
வள் வர் நகர் , 17.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக
பா நகர் , 18.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
சா ெத அேசாக் நகர் , 19.ஆவ ( ஊ) ேகா ல் பதாைக அன்ைன
ேமரி அெவன்
, 20.ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் ைநனியப்பா ெத ,
21.ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் ெபான்னப் ள் ைள ெத ,
22.அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் ,
23.ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் அப்பர் ெத , 24.ேகா ல் பதாைக
அேசாக் நகர் இந் ரா ெத , 25.ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் பழனி
ெத , 26.ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் எட் அம் மன் நகர் ,
27.ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர் என் எஸ்
ேபாஸ் ெத , 28.ேகா ல்
பதாைக அேசாக் நகர் அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

88

88

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற் கட் டம் வடக்
கப் எல் ேக
அைற
எண்.10, ேகா ல் பதாைக - 600
062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -6) ,
2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் வடக் 5வ
க்
ெத (வார் 6) , 3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் 4வ
ெத (வார் 6) , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் 30அ
ேரா (வார் 6) , 5.ஆவ நகராட்
ம் ெபா ல் நகர் சர்ச் ெத (வார்
6) , 6.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ேவப்பங் ளம் வார் 6 , 7.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ெதற் ெத (வார் 6) , 8.ஆவ
நகராட்
ம் ெபா ல் நகர் வடக்
தல் ெத (வார் 6) , 9.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ெதற் 4வ ெத (வார் 6) ,
10.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் வடக் 3வ ெத
(வார் 6) , 11.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் 2வ
க்
ெத (வார் 6) , 12.ஆவ நகராட் ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர்
2வ ெத (வார் 6) , 13.ஆவ நகராட் ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல்
நகர் 1வ
ெத (வார் 6) , 14.ஆவ (ந)ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல்
நகர் வடக் 4வ ெத (வார் 6) , 15.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல் நகர் 3வ
க் ெத (வார் 6) , 16.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் தாமைரெத வார் 6 , 17.ஆவ
நகராட் ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர்
வள் வர்ெத வார்
6 , 18.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ல் ைலெத வார்
6 , 19.ேகா ல் பதாைக ெசவ் வந் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

89

90

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

89

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற் கட் டம் வடக்
கப் எல் ேக
ஐ அைற
எண்.10, ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ேராஜா ெத வார் 6 ,
2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் கங் ைக ெத வார் 6 ,
3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் பவானி ெத வார் 6 ,
4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் அண்ணாெத வார் 6 ,
5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர்
ஞ் ெத வார் 6 ,
6.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ர்யகாந் ெத வார்
6 , 7.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக தாழம் ெத , 8.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக ைவைக ெத , 9.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல் நகர் ய ைன ெத , 10.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல் நகர் நர்மைத ெத , 11.ேகா ல் பதாைக அல்
ெத
ம் ெபா ல் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

90

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ேமற்
கப்
ழக்
கட் டம் இட பக்க அைற,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ேகாதாவரிெத (வார்
6) , 2.ஆவ (ந)ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ந் ெத (வார் 6) ,
3.ஆவ நகராட் ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ம் ெபா ல் நகர்
ங் காெத (வார் 6) , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ய ைன ெத
ம் ெபா ல் நகர் வார் 6 , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக நர்மதா ெத
ம் ெபா ல் நகர் வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

91

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ேமற்
கப்
ழக்
கட் டம் இட பக்க அைற,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம் ெபா ல் நகர் ெசம் ப த் ெத
வார் 6 , 2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக தாழம் ெத
ம் ெபா ல் நகர்
வார் 6 , 3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ம ழம் ெத
ம் ெபா ல்
நகர் வார் 6 , 4.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல் நகர் சம் பங்
ெத வார் 6 , 5.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல் நகர்
மல் ைக ெத வார் 6 , 6.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல்
நகர் தாமைர ெத வார் 6 , 7.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ெபான்னப் ள் ைள ெத வார் 6 , 8.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
எக்ஸ்ேமரி கல் லைர ெத வார் 6 , 9.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ம் ெபா ல் நகர் சாமந் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

92

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் , ேகா ல் பதாைக - 600
062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக ேமட்
ேகா ல் பதாைக ம
ெத வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

93

93

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் (வடக்
கப் ),
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ஸ் ம் ெத (வார் -4) , 2.ஆவ (ந)
ேகா ல் பதாைக இந் ராநகர் (வார் -4) , 3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
யேமட் த்ெத (வார் 4)

94

94

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற்
கப்
ேக
எப், 1.ஆவ
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

(ந)ேகா

95

95

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற்
கப்
ேக
எப், 1.ஆவ
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

(ந) ேகா

91

92

த் ெத
5

(வார் -4) , 2.ஆவ

ல் பதாைக ைடப் - 1 (வார் -20)

ல் பதாைக எச்.

.எப். ைடப் 3 (வார் -20)

(ந)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக எச்
தல் 50 வைர) (வார் -20)

எண் (1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எண்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

96

97

97

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி ெதற்
கப்
ேக
,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

98

98

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக எச்
பள் ளி, ேகா ல் பதாைக - 600 062. 51
தல் 110 வைர

ஆவ
,

ம் பரப்

1.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக எச். .எப். பணியாளர்
ப் ,
2.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக எச். .எப். ேக. .ஸ்டாப்
ப் ,
3.ஆவ (ந) ேகா ல் பதாைக
ய ேயாவான் சர்ச் (வார் -20) , 4.ஆவ
(ந) ேகா ல் பதாைக ைடப் 4 எச். .எப். ஸ்ேடட்

96

99

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

4

ஆன் ர் த் யா மந் ர் நர்சரி
பள் ளி
தன்ைம கட் டம் ெதற்
கப்
ேக
,
ேகா ல் பதாைக - 600 062.

99

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

எப்

எப்

ப்

ைடப் - கத

வார்டட
் ர்ஸ் ைடப் 2 கத

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் 10) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப பள் ளிக் ட
ெத (வார் 10) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 10) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேசாழம் ேப ெசந் ல் நகர் ேரா
(வார் 10) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப பார யார் ெத
(வார் -14) , 6.ஆவ
நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
(ந)
ல் ைலவாயல் அன் ைடைம ெத ( னிவாச நகர்) (வார் 10) ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.
7.ஆவ (ந) ேசாழம் ேப சத்யா ெத
யாம் நகர்(வார் 10) , 8.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் கைலஞர்ெத ேசாழம் ேப (வார் 10) , 9.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் கரிகாலன் ெத ேசாழன் நகர் வார் 10 ,
10.ஆவ (ந) ேநதா நகர் ஹரி ளாட்ஸ் , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

100

100

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பார நகர் 3வ ெத கைலஞர் நகர்
(வார் -10 , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப ேவ
ேகாபால்
தல் ெத (வார் -10) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
பார நகர் (வார் -10) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
யாம் நகர் (வார் -10) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
யகட் டம் ழக்
ரி
பார நகர் சத் ய ெத (வார் -10) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேமற்
கப் ேசாழம் ேப ,
ேசாழம் ேப பார நகர் ரதான சாைல (வார் -10) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் - 600 062.
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
நா க்கர ெம ன் க ணாநி
நகர் வார் 10 , 8.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் பார நகர் 1வ
ெத (வார் -10) , 9.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் பார நகர்
2வ ெத (வார் -10) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பார நகர்
8வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

101

102

101

102

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப அ
ைடைம ெத (வார் 10) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப நன்ன ெத (வார் 10) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப ேரா (வார் -10) ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -10) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
னிவாசநகர்
(வார் -10) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
னிவாச நகர்
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
வார் 10 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப வாஞ் நாதன்
யகட் டம் ழக்
ரி
ெத வார் 10 , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கைல 2வ ெத
ேமற்
கப் ேசாழம் ேப ,
வார் 10 , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் னிவாச நகர் அன் ைடைம
ல் ைலவாயல் - 600 062.
ெத வார் 10 , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ன ெத
காளிகாம் பாள் நகர் , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் காேவரி ெத
காளிகாம் பாள் நகர் , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவைக ெத
காளிகாம் பாள் நகர் , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
ெம ன் ேரா இந் ரா நகர் , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
காளிகாம் பாள் நகர் 11வ ெத

ரங் கசா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
றப் வ ப் அைற ெசந் ல்
நகர் ,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர்
வள் வர் ெத
(வார் -11) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் க லர் ெத
(வார் -11) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர்
ெசங் ட் வன்ெத (வார் -11) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெசந் ல் நகர் ேவகானந்தர்ெத (வார் -11) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் காமராஜர் சாைல (வார் -11) ,
6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் த்தாத்தர் ெத (வார் 11) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் ேந ெத (வார் -11)
, 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் ேநத்தா ெத (வார் 11) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் நம் மாழ் வார் ெத
(வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

103

104

103

104

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ரங் கசா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
றப் வ ப் அைற ெசந் ல்
நகர் (இ ப் அைற),
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் ரபாண் யன் ெத
(வார் -11) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் பட்ேடல் ெத
(வார் -11) , 3.ஆவ (ந) ெசந் ல் நகர் ராஜா ெத (வார் 11) , 4.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் அப்பர் ெத (வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரங் கசா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
ேக
வ ப் அைற ெசந் ல்
நகர்,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் ரகாசம் ெத (வார் -11)
, 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் வாஞ் நாதன் ெத
(வார் -11) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் மகாத்மா
காந் ெத
வார்
11 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர்
அண்ணா ெத
வார் 11 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல்
நகர் கண்ணதாசன் சாைல வார் 11 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெசந் ல் நகர்
. .க ெத
வார் 11 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெசந் ல் நகர் மகாத்மா காந் ெத வார் 11 , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வஊ
ெத ெசந் ல் நகர் , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அம் ேபத்கர் ெத ெசந் ல் நகர் , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் தர்ம ங் கம் ெத ெசந் ல் நகர் , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மஹா ர் ெத ெசந் ல் நகர் , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பல் லவன் ெத ெசந் ல் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

105

105

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)(
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர்
ப் ர் மரன்
ெத (வார் -11) , 2.ஆவ (ந) ெசந் ல் நகர் காலேமகம் ெத (வார் -11) ,
3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் த் ராம ங் கம்
ெத (வார் -11) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் கம் பர்
ெத (வார் -11) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர்
ந்தாமணி ெத (வார் -11) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல்
நகர் பார யார் ெத (வார் -11) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெசந் ல் நகர் வா ெத (வார் -11) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெசந் ல் நகர் ராஜராஜன் ெத (வார் -11) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் அகத் யர் ெத (வார் -11) , 10.ஆவ
ரங் கசா
எட் ப ற் கல்
ரி
(ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் கரிகாலன் ெத (வார் -11) ,
வடக்
கப் ெந.1வ அைற
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் இந் ராகாந் ெத
ெசந் ல் நகர்,
ல் ைலவாயல் 11.ஆவ (ந)
(வார் -11) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலணி
கன்
- 600 062.
ேகா ல் ெத (வார் 11) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர்
காலனி தர்மசாஸ்தா ெத (வார் 11) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி டாக்டர்
ேகசன் ெத (வார் 11) , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் லகர் ெத (வார் -11) , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் பார தாசனார் சாைல (வார் -11) ,
17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் தா ர் ெத (வார் -11) ,
18.ஆவ (ந) ெசந் ல் நகர் ேசக் ழார் ெத (வார் -11) , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் இளங் ேகாவ கள் ெத (வார் -11) ,
20.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் த் ைர ெத (வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

106

106

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, ெச ன்ட் ேமரிஸ் ெத
(வார் 11) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் வல் லளார்
ெத (வார் -11) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் ஆசாத்
ெத (வார் -11) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர்
ராகேவந்தர் ெத (வார் -11) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல்
நகர் பார தாசன் சாைல(வார் -11) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெசந் ல் நகர் ெபரியார் ெத (வார் -11) , 7.ஆவ (ந)
ரங் கசா
எட் ப ற் கல்
ரி
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, ஜான் ராணி ெத (வார் 11) ,
வடக்
கப் ெந.2வ அைற
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலணி, அன்னிெபசன்ட் ெத
ெசந் ல் நகர்,
ல் ைலவாயல்
(வார் 11) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி,
- 600 062.
ஹரிநிவாஸ் அன்னிெபசன்ட்
தல்
க் த்ெத (வார் 11) , 10.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, ைவைக ெத (வார் 11) ,
11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, வா
ரபாத ெத
(வார் 11) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலணி,
ஜான் ராணி ெத
க் (வார் 11) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, காேவரி ெத (வார் -11) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, ல் ேமாஹர் ெத (வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

107

108

107

108

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி,
ற் றாண்
ெத
(வார் -11) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி,
ஆ சங் கரர் ெத (வார் -11) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர்
காலனி, ெதரசா ெத (வார் 11) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ரபாண் யன் ெத ெசந் ல் நகர்(வார் -11) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் காமராஜர் சாைல(வார் -11) , 6.ஆவ
ரங் கசா
எட் ப ற் கல்
ரி
(ந)
ல் ைலவாயல் ெசந் ல் நகர் கணப ெத (வார் -11) , 7.ஆவ
வடக்
கப் ெந.3வ அைற
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி,
ந்தாவன் அ ன்
(வார்
ெசந் ல் நகர்,
ல் ைலவாயல் (ந)
11) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, (வார் 11) ,
- 600 062.
9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, ெகன்ன ெத (வார்
11) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, சா பாபா ெத
வார் 11 , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நகர் காலனி, ெநல் சன்
மண்ேடலா ெத வார் 11 , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ரா
நகர் 3வ ெத

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக் கட் டம் அண்ண
ர்,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ஸ்ேடசன் ேரா (வார் -15) , 2.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் ேநதா ெத (வார் -15) , 3.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
ெபரியார் நகர் ெவங் கேடசன் ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) அண்ண
ெபரியார் நகர் ெவங் கேடசன் ெத (வார் -15) , 5.ஆவ (ந) அண்ண
ய அண்ணாநகர் ேநதா ெத (என்.எஸ். ேபாஸ்) , 6.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் ெவங் கேடசன் ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்
ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

109

110

109

110

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேகாணாம் ேப ,
ல் ைலவாயல் - 600 109.

1.ஆவ (ந) அண்ண
ர் காமராஜர் ெத (வார் -15) , 2.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் ெகன்ன ெத (வார் -15) , 3.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
ெஜயல தா ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) அண்ண
ர் இந் ரா ெத
(வார் -15) , 5.ஆவ (ந) அண்ண
ர் என்.எஸ்.ேக. ெத (வார் -15) ,
6.ஆவ (ந) அண்ண
ர் வா ெத (வார் -15) , 7.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் வ.உ. . ெத (வார் -15) , 8.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
பார யார் ெத (வார் -15) , 9.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ெவங் கேடசன்
ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேகாணாம் ேப ,
ல் ைலவாயல் - 600 109.

1.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ேந ெத (வார் -15) , 2.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
தந்ைதெபரியார் நகர் இந் ரா ெத
(வார் -15 , 3.ஆவ (ந)
அண்ண
ர்
யஅண்ணாநகர் (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
தந்ைதெபரியார் ேநதா நகர் (வார் -15) , 5.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
ய அண்ணாநகர் பார யார்ெத (வார் -15) , 6.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் ேந ெத ெபரியார்நகர் (வார் -15) , 7.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் என் .எஸ் .ேக .ெத
ய அண்ணாநகர் (வார் -15) ,
8.ஆவ (ந)அண்ண
ர் ெஜயல தா ெபரியார் ெத (வார் -15) ,
9.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ேஜா நகர் ரம் மநாயகம் நிவாஷ் (வார் -15)
, 10.ஆவ (ந)அண்ண
ர் 4வ
க் ெத ேஜா நகர்(வார் -15) ,
11.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
யஅண்ணாநகர் வ.உ. நகர் (வார் -15) ,
12.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
யஅண்ணாநகர் ேநதா
பாஷ்சந் ரேபாஸ்ெத , 13.ஆவ (ந) அண்ண
ர் தந்ைத
ெபரியார்நகர் பார
க் த் ெத (வார் -15) , 14.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் வசக் நகர் 44வ ெத ( . ளாக்) (வார் -14) ,
15.அவ (ந)அண்ண
ர் பாடசாைல ெத
(வார் -15) , 16.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் அன்ைன சத் யா நகர் (வாஞ் நாதன் ெத ) (வார் -15) ,
17.ஆவ (ந) அண்ண
ர் பாலா நகர் (வார் -15) , 18.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் கைலஞர் ெத (வார் -15) , 19.ஆவ (ந) கண்ணதாசன்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

111

112

113

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) அண்ண
ர் இளங் ேகா ெத (வார் -15) , 2.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் ேஜா நகர் 1வ 2வ ெம ன் ேரா (வார் -1) , 3.ஆவ
(ந) அண்ண
ர் ஏரிக்கைர ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) அன்ன
ர்
3வ ெம ன் ேரா ேஜா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

111

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ய கட் டம் வடக் பக்கம்
ேமற்
கப் அண்ண
ர்,
ல் ைலவாயல் - 600 109.

112

1.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ேந ெத (வார் -15) , 2.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -15) , 3.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
ெதற்
ரி ேமற்
கப்
அண்ண
ர்,
ல் ைலவாயல் - ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
600 109.
பள் ளிக் ட ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

113

1.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
ப் ர் மரன் ெத (வார் -15) , 2.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் பார யார் ெத (வார் -15) , 3.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
2வ இந் ரா காந் ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) அண்ண
ர் 3வ
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -15) , 5.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
ராகேவந் ரா ெத (வார் -15) , 6.ஆவ (ந) அண்ண
ர் மகாத்மா
ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
காந் ெத (வார் -15) , 7.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ேநதா ெத (வார் பால் வா ைமயம் ேமற்
கப்
15) , 8.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ஸ்டா ன் ெத (வார் -15) , 9.ஆவ (ந)
அண்ண
ர்,
ல் ைலவாயல் - அண்ண
ர்
ெத (வார் -15) , 10.ஆவ (ந) அண்ண
ர் 9வ
600 109.
ெத (வார் -15) , 11.ஆவ (ந) அண்ண
ர் சத் யா நகர் ெந ஞ் சாைல
(வார் -15) , 12.ஆவ (ந) அண்ண
ர் சத் யா நகர் ெம ன்ேரா
(வார் -15) , 13.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ெலனின் 9வ ெத (வார் -15) ,
14.ஆவ (ந) அண்ண
ர் 7வ ெத (வார் -15) , 15.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் சக்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -15) , 16.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் இந் ராகாந் 2வ ெத சத்யாநகர் (வார் 15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

114

114

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ெம ன்ேரா (வார் -15) , 2.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் பகத் ங் ெத (வார் -15) , 3.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
6வ ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) அண்ண
ர் காமராஜ் ெத (வார் 15) , 5.ஆவ நகராட்
அண்ண
ர் சத்யா நகர் ெம ன் ேரா (வார் 15) , 6.ஆவ நகராட் அண்ண
ர் சத்யா நகர் 3வ ெத (வார் -15) ,
7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெஜயலஷ்
நகர் (வார் -15) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம் . .ஆர்.ெத (வார் -15) , 9.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் சத்யாநகர் 4வ ெத (வார் -15) , 10.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் ெகன்ன ெத (வார் -15) , 11.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
சத்யா நகர் ெம ன்ேரா (வார் -15) , 12.ஆவ (ந) அண்ண
ர்
கைலஞர் ெத (வார் -15) , 13.ஆவ (ந) அண்ண
ர் ெஜயல தா ெத
(வார் -15) , 14.ஆவ (ந) அண்ண
ர் சத்யா நகர் ெம ன்ேரா (வார் ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
15) , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கண்ணதாசன் ெத (வார் -15) ,
பால் வா ைமயம் ேமற்
கப்
அண்ண
ர்,
ல் ைலவாயல் - 16.ஆவ (ந) அண்ண
ர் கண்ணதாசன் ெத வார் 15 , 17.ஆவ (ந)
600 109.
அண்ண
ர் காந் ெத 9வ ெத வார் 15 , 18.ஆவ (ந)
அண்ண
ர் சத் யா நகர் 1 வ ெத
தல் 9 வ ெத வைர வார்
15 , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெஜயலட்
நகர் 2வ
ரதான
சாைல (வார் - 15) , 20.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெஜயலட்
நகர்
4வ
க் ெத (வார் - 15) , 21.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெஜயலட்
நகர் 1வ
ரதான சாைல (வார் - 15) , 22.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 3வ
ரதான சாைல ெஜயலட்
நகர் , 23.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ெஜயலட்
நகர் 4வ
ரதான சாைல (வார் 15) , 24.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெஜயலட்
நகர் 1வ
க்
ெத (வார் - 15) , 25.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெஜயலட்
நகர்
2வ
க் ெத (வார் - 15) , 26.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெஜயலட்
நகர் 3வ
க் ெத (வார் - 15)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

115

116

117

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

115

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழ ரம் இப்ரா
ம் ெத (வார் -9) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழ ரம் கங் ைகயம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -9) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழ ரம் சரஸ்வ
ெத (வார் -9) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழ ரம் ெம ன்
ேரா (வார் -9) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கைலஞர் ெத
(வார் -9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

116

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கைலஞர் நகர் 2வ
க் ெத
(வார் -9) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கைலஞர் நகர் 3வ
ெத
(வார் -9) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கைலஞர் நகர் 3வ
க் த் ெத (வார் -9) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கைலஞர்
க ணாநி நகர் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழ ரம் லட்
த் ெத (வார் 9) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ ெத 4வ
க் ெத
இந் ராநகர் வார் 9 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
. .க.ெத
(வார் 9) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் ேக ேக நகர்
2வ ெத வார் 9 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் தர்சனம் ெத ேக
ேக நகர் வார் 9 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
. .க.ெத வார்
9 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவைக ெத காளிகாம் பாள் நகர் ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வா
ஷ்
அப்பார்டெ
் மண்ட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

117

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ம சாந்தா ெசட்
ளாக் 3
சத் ய ர்த் நகர்,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

118

119

118

119

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் தாமைர நகர் தல் ெத (வார் -9) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் தாமைர நகர் 2வ ெத (வார் -9) ,
3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் தாமைர நகர் 3வ ெத (வார் -9) ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ராகேவந் ரா ெத கணப நகர்
.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
(வார் -9) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்டன் ெத கணப
ழக்
கப்
ேக எஸ்
ளாக், நகர் (வார் -9) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ரசண்ண
ல் ைலவாயல் - 600 062.
ெவங் கேடஸ்வரா ெத கணப நகர் (வார் -9) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கணப ெத (வார் -9) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ரா நகர் 2வ ெத 5வ
க் ெத (வார்
9)

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ழக்
கப்
ேக எஸ்
ளாக்
,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

(ந)
ல் ைலவாயல் ேசாபா நகர் (வார் -9) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் ெத ேசாழ ரம் (வார் -9) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கன்னி
ல மகா கணப ெத கணப நகர்
(வார் -9) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஆஸ் ட்டல் ேரா ேசாழ ரம்
பர்ச் ன் கார்டன் (வார் 9) , 5.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
இந் ராநகர் 2வ ெத 2வ
க் ேசாழ ரம் (வார் 9)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

120

121

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

120

1.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் இந் ரா நகர் தல் ெத
ேசாழ ரம் (வார் -9) , 2.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
இந் ராநகர்
ல் ெத ேசாழ ரம் (வார் -9) , 3.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் இந் ரா நகர் 2வ ெத ேசாழ ரம் (வார் -9) ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 3வ ெத இந் ராகாந் நகர் வார் 9 ,
.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கணப நகர் ேசாழம் ேப (வார் 9) ,
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ரா நகர் 2வ ெத 4வ
் த் ,
ழக்
கப்
ேக எஸ்
ளாக்,
7.
ேவற் கா )ேப) சரஸ்வ நகர் , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ல் ைலவாயல் - 600 062.
இந் ரா நகர் 2வ ெத 4வ
க் ெத , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ ெத 1வ
க் ெத , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ரா நகர் 2வ
க் ெத , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பால
னாயகர் ெத
கணப நகர் , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கணப நகர் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

121

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம்
ஸ்தரிப்
.ஆர்.ஆர்.ெத (வார் -12) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம்
2வ
ராஸ் ேரா (வார் -12) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சாந்
ரம் 1வ
ராஸ் ெத (வார் -12) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம் 2வ
ராஸ் ேரா (வார் -12) , 5.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம் 3வ
ராஸ் ேரா (வார் -12) ,
6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம் 3வ ெத (வார் -12) ,
7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம் 4வ
ராஸ் ேரா (வார் 12) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம் 4வ ெத (வார் -12) ,
9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம் இந் ராகாந் ெத
ழக்
(வார் 12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

(ந)
ல் ைலவாயல் ஞானஒளி ரம் , வார் 12 , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் நரிக் றவர் காலனி, வார் 12 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஞானஒளி ரம் ,
தல் ெத , வார் 12 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஞானஒளி ரம் , 2வ ெத , வார் 12 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ரா காந் நகர் 2வ ெத சாந்
ரம் (வார்
12) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஆ ரியர் அ ணாச்சலம் 1வ ெத
, 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஆ ரியர் அ ணாச்சலம் 2வ ெத ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ஆர் ஆர் 1வ ெத , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந்
ரம் 2வ ெத , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ராகாந் நகர் எம் . .ஆர்.ெத , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ராகாந் நகர் அண்ணா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 3வ இட ெத
(வார் -9) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 5வ இட
ெத (வார் -9) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம்
1வ ெத (வார் -9) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம்
3மற் ம் 4வ ெத (வார் -9) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மணிகண்ட ரம் மரன்ெத (வார் -9) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மணிகண்ட ரம் 3வ
ைள (வார் -9) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மணிகண்ட ரம் 5வ இட 1வ
க் த்ெத (வார் 9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ

122

123

122

123

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ம சாந்தா ெசட்
ளாக் 3
சத் ய ர்த் நகர்,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

124

124

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ழக்
கப் (3வ
வ ப்
அைற),
ல் ைலவாயல் - 600
062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 5வ வல ெத
(வார் -9) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 6வ
வல
ரம் (வார் -9) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 6வ வல ெத
சரவணன் நகர் (வார் 9) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 7வ
வல ெத சரவணன் நகர் (வார் 9) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
9வ
தல்
க் த்ெத சரவணன் நகர் வார் 9 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 9வ 2வ
க் த்ெத சரவணன் நகர் (வார் - 9)
, 7.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் சரவணன் நகர் (வார் 9) ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 8வ வல ெத
(வார் 9) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 8வ இட ெத
மணிகண்ட ரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

125

125

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
லைலவாயல மணிகணட ரம 9வ வல ெத
(வார் 9) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 9வ
இட ெத (வார் 9) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஆசனி நகர் 3வ
ெத (வார் 9) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேராஜா ெத
ேவகானந்தா நகர் (வார் 9) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ல் த்ெத
ேவகானந்தா நகர் (வார் 9) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாமந் ெத
ேவகானந்தர் நகர் (வார் 9) ,
7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேவகானந்தர் நகர்
ஞ் ெத
(வார் 9) , 8.ஆவ நாகராட்
ல் ைலவாயல் பாரிஜாதம் ெத
ேவகானந்தர் நகர் (வார் 9) , 9.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
ல் ைல ெத
ேவகானந்தர் நகர் (வார் 9) , 10.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் கனகாம் பரம் ெத
ேவகானந்தர் நகர் வார் 9 ,
11.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 7வ ெத
(வார் 9) , 12.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 9வ
ெத (வார் 9) , 13.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
மணிகண்ட ரம் 2வ ெத (வார் 9) , 14.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
ேவகானந்தா நகர் தாமைர ெத (வார் 9) ,
15.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
ேவகானந்தா நகர் மல் ைக
ெத (வார் 9) , 16.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
ேவகானந்தா
நகர்
ரியகாந் ெத (வார் 9) , 17.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ஆ னி நகர் 2வ ெத (வார் 9) , 18.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் ஆ னி நகர்
க் த் ெத (வார் 9) ,
19.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
ேவகானந்தா நகர்
மேனாரஞ் தம் ெத
வார் 9 , 20.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
சரவண நகர் ேபதனி ேரா (வார் -9) , 21.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் சரவண நகர் 9வ இட ெத (வார் -9) , 22.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் சரவண நகர் 16வ ெத (வார் -9) ,
23.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 15வ ெத
(வார் -9) , 24.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 1வ ெத
வார் 9 , 25.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் , 2வ ெத ,
வார் 9 , 26.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் , 4வ ெத ,
வார் 9 27 ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மணிகண்ட ரம் 4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

126

127

126

127

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஆவ நகராட் உயர்நிைலப்
பள் ளி
தன்ைம கட் டம் வடக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேவ
ேகாபால் நகர் தல்
ெம ன்ேரா (வார் -10) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேவ
ேகாபால் நகர் 1 2 3 வ
க் ெத வார் 10 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப ெம ன்ேரா வார் 10 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கேணஷ் நகர் வார் 10

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட் உயர்நிைலப்
பள் ளி
தன்ைம கட் டம் வடக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் 10) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் ஆ யபாதம்
ெத (வார் 10) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 11வ
க் ெத
வார் 10 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 14வ
க் ெத வார் 10
, 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ராகாந் ெத வார் 10 , 6.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் கேணஷ் நகர் தல் ெத வார் 10 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கேணஷ் நகர் 2வ ெத வார் 10

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

128

128

.ேக.ெசட்
ேவகானந்தா
த் யாலயா னியர் காேலஜ்
ேக எஸ்
ளாக் அைற ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் பல் லவன் 6வ ெத
(வார் 12) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் கரிகாலன்
ெத (வார் 12) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர்
வாஞ் நாதன் ெத (வார் 12) , 4.ஆவ (ந) ேசாழன் நகர் பல் லவன்
ெத (வார் 12) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர்
பல் லவன் 1வ
க் ெத (வார் 12) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் பல் லவன் 2வ
க் ெத (வார்
12) , 7.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் பல் லவன் 3வ
க் ெத (வார் 12) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர்
பல் லவன் 4வ
க் ெத (வார் 12) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் பல் லவன் 5வ
க் ெத (வார்
12) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் பார யார் ெத
(வார் 12) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் வ.உ. ெத
(வார் 12) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர்
ேவகானந்தர் ெத (வார் 12) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேசாழன் நகர் பல் லவன் ெத (வார் 12)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

129

129

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப் பள் ளி வடக்
கப்
ேக
ஏ அைற ெந.35,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேசாழன்நகர்(மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 12) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் (தர்கா ெத )(வார் 12) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
மைலயப்பன் 2வ ெத (வார்
12) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
. .க. ெத
(வார் 12) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் அண்ணா
ெத (வார் 12) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர், ர ல் ேவ
ஸ்ேடசன் ேரா வார் 12 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன்
நகர், ஆ யபாதம் ெத , பல் லவன் ெத வார் 12 , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழன் நகர் தர்கா ெத வார் 12 , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப வ.ஊ. . நகர் ெம ன்ேரா (வார் 12)
, 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப கைலஞர்ெத (வார் 12) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப வ.ஊ. நகர் வார்
12 , 12.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப வ.ஊ. நகர்
தல் ெத வார் 12 , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப
வ.ஊ. நகர் ெம ன் ெத வார் 12 , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேசாழம் ேப வ.ஊ. நகர் 3வ
க் ெத வார் 12 , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப வ.ஊ. நகர்2வ ெத வார் 12 ,
16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாழம் ேப வ.ஊ. நகர்4வ ெத
வார் 12 , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 10வ ெத
தர்சனம்
ெம ன்ேரா
மைலவாசன் நகர் , 18.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேநதா நகர் 2வ ெம ன்ேரா , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேநதா நகர் 1வ ெம ன்ேரா , 20.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மைலயப்பன் 1வ ெத ேநதா நகர் , 21.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஸ்ேடசன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

130

131

130

131

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

கைலமகள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெசந் ல் நகர்
ழக்
கப் ேமற் கட் டம்
1வ அைற,
ல் ைலவாயல் 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர் ெதால் காப் யம் ெத
வார் 14 , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர்
க் றள்
ெத (வார் 14) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர்,
ேதம் பாவனி ெத (வார் 14) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
ந்ெதாைக ெத
சக் நகர் (வார் -14) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர், றநா
ெத (வார் -14) , 6.ஆவ
(ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர், நாராயணியம் ெத (வார் -14) ,
7.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர், மணிேமகைல ெத
(வார் -14) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர்,
லப்ப காரம் ெத (வார் -14) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர், ேதம் பாவாணி ெத (வார் -14) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர், ெதால் காப் யம் ெத (வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கைலமகள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெசந் ல் நகர்
ழக்
கப் ேமற் கட் டம்
2வ அைற,
ல் ைலவாயல் 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர், அகநா
ெத (வார் 14) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர், நன்
ல் ெத
(வார் -14) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல்
சக் நகர், மா லாமணி
ெத (வார் -14) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர்,
ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா (வார் 14) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர், ராமாயணம் ெத , வார் 14 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர், மகாபாரதம் ெத , வார் 14 , 7.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர், நாலா யார் ெத , வார் 14 ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக்
நகர்,
ல் பாட் ெத , வார்
14 , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக்
நகர், நன்
ல்
தல்
ெம ன் ேரா , வார் 14

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

132

133

134

135

132

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பக்கம்
3வ கட் டம் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

133

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பக்கம்
3வ கட் டம் (அ வலர் அைற),
ல் ைலவாயல் - 600 062.

134

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் வடக் கட் டம்
ேமற் பக்கம் 1வ அைற ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

135

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் வடக் கட் டம்
ேமற் பக்கம் 1வ அைற
(கணினி அைற),
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ஆவ

1.ஆவ

1.ஆவ
2.ஆவ

1.ஆவ

(ந)
ல் ைலவாயல் வடக் மாட
(வார் -7) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பாப்பார ட்ைட (வார் -7) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வாணி
னாயகர் ெத (வார் -7) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வாணி
னாயகர் ேமற் ெத (வார் - , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வாணி
னாயகர் ன் றம் (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ந)
ல் ைலவாயல் ேமற் மாட
(வார் -7) , 2.ஆவ
ல் ைலவாயல் ெதற் மாட
(வார் -7) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சன்ன ெத (வார் -7) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ழக் மாட
(வார் -7) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எட் யம் மன் ேகா ல் ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ந)
(ந)

ல் ைலவாயல் மா
ல் ைலவாயல் மா

லாமணிஸ்வர் நகர் வார்
லாமணீஸ்வர் நகர் வார்

7,
7

(ந)
ல் ைலவாயல் கமலம் நகர் வார் 7 , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 16 வ ெத ெவங் கடாஜலம் நகர் வார் 7

(ந)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

136

137

136

137

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் வடக் கட் டம்
ேமற் பக்கம் 1வ அைற 4வ
கட் டம் ேமற் அைற,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மதர்ெதேரசா ெத ேஜக் நகர் வார் 7 ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மைலவாசன் நகர் வார் 7 , 3.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் வடக் மாட
க் ெத வார் 7 ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வடக் மாட
2வ
க் ெத
வார் 7 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஜாக் நகர், காமராஜர் ெத
வார் 7 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேந ெத , ஜாக் நகர் வார் 7
, 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கக்கன் நகர் ஜாக் நகர் வார் 7 ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வ.உ. ெத , ஜாக் நகர் வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
அைற எண் 1 வடக்
கப்
ெதற் பக்கம் 4வ கட் டம் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வசங் கர ரம் , 2வ ெத , வார் 7 ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத் ய ர்த் ேர ேயா காலனி, வார்
7 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வசங் கர ரம் , 1வ ெத , வார் 7 ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எஸ் எஸ் நகர் வார் 7 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேசாம ந்தர அ ன்
, 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மைலவாசன் நகர் 10வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

138

139

140

138

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் வடக் கட் டம்
2வ அைற,
ல் ைலவாயல் 600 062.

139

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பக்க
கட் டம் 5வ அைற ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

140

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பக்க
கட் டம் ,
ல் ைலவாயல் 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கட்டெபாம் மன் ெத ஜாக் நகர் வார் 7 ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம்
ஆர் நகர், வார் 7 , 3.ஆவ (ந)
ல தம் பாள் நகர் வார் 7 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 11வ ெத
ெவங் கடாஜலம் நகர் , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பாஷ்
சந் ரேபாஸ் ெத ஜாக் நகர் , 6.
ல் ைலவாயல் ேவலம் மாள் நி
ட ன் , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெவங் கடாஜலம் நகர் 7வ ெத ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளாலார் ெத ஜாக் நகர் , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
பாஷ் சந் ர ேபாஸ் ெத ஜாக் நகர் , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 6வ
க் ெத ேகால் டன் ெத , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 14வ
க் ெத ெவங் கடாசலம் நகர் , 12.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் 2வ
ெத ெவங் கடாசலம் நகர் , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ஜயலட்
ெத ஜாக் நகர் , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெவங் கடாஜலம் நகர் 10வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ந)
ல் ைலவாயல் காந் நகர் (வார் -7) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ அண்ணா ெத (வார் -7) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ளக்கைரத் ெத (வார் -7) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேகசன் ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ

1.ஆவ (ந)
2.ஆவ (ந)
7) , 3.ஆவ (ந)

ல் ைலவாயல் ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -7) ,
ல் ைலவாயல் பள் ளி
நாயகர்
க் த் ெத (வார்
ல் ைலவாயல் எம் . .எச். ேரா (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
(ந)
ல் ைலவாயல்
மைல நகர் (வார் -7) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதற் மாட
(வார் -7) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ங் ன்ற நாய
மைல நகர் வார் 7 , 4.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ப் ரமணிய பார நகர் , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண காலனி, வார் 7 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம்
எச் ேரா , பச்ைசயம் மன் நகர் வார் 7 ,
7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பச்ைசயம் மன் நகர்,
ஜயலட்
அ ன் , வார் 7 , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அண்ணா நகர்
தல் ெத வார் 7 , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 1வ
அண்ணாெத (வார் -7) , 10.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் 3வ
அண்ணாெத (வார் -7) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத அண்ணா நகர் , 12.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் மஹா ர் அ ன் ெத , 13.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் கம் பர் ெத
மைல நகர் , 14.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் காமராஜர் ெத
மைல நகர் , 15.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் க மான்
ட்ைட அண்ணா ெத , 16.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் அண்ணா நகர் 4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ஆவ

141

142

141

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பக்க
கட் டம் 6வ அைற,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

142

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பக்க
கட் டம் 6வ அைற,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ

(ந) எட் யம் மன் நகர் (வார் -7) , 2.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் பச்ைசயம் மன் நகர் (வார் -7) , 3.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் (வார் -7) , 4.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ப் ரமணிய நகர் (வார் -7) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள் வர் நகர் 3வ ெத (வார் -7) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எட் யம் மன் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

143

143

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் வடக் கட் டம்
3வ அைற,
ல் ைலவாயல் 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எட் யம் மன் நகர் காமராஜர் ெத
(வார் -7) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம்
ஆர் நகர்
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -7) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பச்ைசயம் மன் நகர் ஐயப்பன் ேகா ல் ெத வார்
7 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எட் யம் மன் நகர் அண்ணாெத
(வார் -7) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள்
வர் நகர் 7வ
க் த்ெத (வார் -7) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம்
ஏ சர்ச்
ெத (வார் -7) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பச்ைசயம் மன் நகர்
ஜயலஷ்
அ ன்
(வார் -7) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேகாபால் ெத (வார் -7) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ராணி
அன்ைன ெத (வார் -7) , 10.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
வள்
வர் நகர் 8வ ெத (வார் -7) , 11.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
வள் வர் நகர் 1வ ெத (வார் -7) , 12.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல்
வள்
வர் நகர் 2வ ெத (வார் -7) ,
13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள்
வர் நகர் 9வ ெத (வார் 7) , 14.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
வள்
வர் நகர் 12வ
ெத (வார் -7) , 15.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
வள்
வர்
நகர் 13வ ெத (வார் -7) , 16.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
எட் யம் மன் நகர் ெவங் கேடஸ்வரா ெத (வார் -7) , 17.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் எம்
ஆர் நகர் 6வ ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

144

144

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் வடக் கட் டம்
1வ அைற,
ல் ைலவாயல் 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் எம்
எச் ேரா இராம ஜம்
ெத (வார் -7) , 2.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் எம்
ஆர் நகர்
1வ
க் த் ெத (வார் -7) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம்
ஆர் நகர் 5வ
க் த் ெத (வார் -7) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம்
ஆர் நகர் 7வ ெத (வார் -7) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேவளம் மாள் நி ட ன் (வார் -7) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள் வர் நகர் 13வ ெத வார் 7 , 7.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் எட் யம் மன் நகர் ெவங் கேடஸ்வரா ெத வார்
7 , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
ஆல் இண் யாேர யா கைட ேகட் வார் 7 , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேகாபால் ெத
பச்ைசயம் மன் நகர் வார் 7 ,
10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள் வர் நகர் 10 வ ெத வார்
7 , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அன்ைனெதரசா நகர் (வார் 7) ,
12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள்
வர் நகர்
அண்ணாெம ன்ேரா வார் 7 , 13.ஆவ (ந)
வள் வர் நகர் 5வ
ெத வார் 7 , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள்
வர் நகர்
4வ ெத வார் 7 , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள்
வர்
நகர் 6வ ெத வார் 7 , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
இராமா ஜம் ெத , வார் 7 , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வாைழக்
ட்ைடத் ெத , வார் 7 , 18.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 11வ ெத ,
வள் வர் நகர், வார் 7 , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 10 வ
ெத ,
வள் வர் நகர், வார் 7 , 20.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெவங் கேடச ெப மாள் ெத (வார் -7) , 21.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் அண்ணா நகர் வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

145
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ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் 3வ வ ப்
அைற,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

(ந)
ல் ைலவாயல் காலனி ஐயனார் ெத (வார் 8) ,
(ந)
ல் ைலவாயல் ேமட் த் ெத (வார் -8) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -8) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -8) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ரபாவ நகர் (வார் -8) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அ மன்
ட்ைட (வார் -8) , 7.
ல் ைலவாயல்
வசக் நகர் 3வ
க் ெத சரஸ்வ நகர் ரி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற் (வார் -8) ,
ல் ைலவாயல் 7வ
க் ெத , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற்
தல்
க் ெத (வார் -8)
, 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற் 2வ
க்
ெத (வார் -8) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற்
3வ
க் ெத (வார் -8) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல்
நகர் ேமற் 4வ
க் ெத (வார் -8) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற் 5வ
க் ெத (வார் -8) ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற் 6வ
க் ெத
(வார் -8) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற் 7வ
க் ெத (வார் -8) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர்
ேமற் 8வ
க் ெத (வார் -8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ
2.ஆவ

1.ஆவ
2.

146

146

ஆவ (ந) உயர்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் 4வ வ ப்
அைற,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

147

147

ஆவ
ேமற்

நகராட்
வக்கப்பள் ளி
கப் ஏ
எல் ஏ ரி ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் (வார் -8) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர் 6வ ெத , வார் 8 ,
3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர், 1வ ெத வார் 8 ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர், 2வ ெத , வார் 8 ,
5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர், 3வ ெத , வார் 8 ,
6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர், 4வ ெத , வார் 8 ,
7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர், 5வ ெத , வார் 8 ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர், 6வ ெத , வார் 8 ,
9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர், 5வ ெத , வார் 8 ,
10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் 10வ
க் ெத ,
11.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ெஜயராம் நகர் , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெவங் கடாஜலம் 3வ ெம ன் ேரா , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வள் ளலார் நகர் 7வ ெத , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அய் யனார் ேகா ல் ெத
ல் ைலநகர் , 15.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ெஜயராம் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

நகராட்
வக்கப்பள் ளி
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

(ந)
ல் ைலவாயல்
வள் வர் ெத (வார் -8) , 2.ஆவ
ல் ைலவாயல்
வள் வர் ெத காலனி (வார் -8 , 3.ஆவ
ல் ைலவாயல் அன்ைன நகர் (வார் -8) , 4.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ேலாேகஷ் நகர் (வார் -8) , 5.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் (வார் -8) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேலாேகஷ் நகர் வார் 8 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் கம் பர் ெத (வார் 8) ,
8.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் ேந ெத
(வார் 8) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ப்பன் ெத ெதன்றல் நகர்
ழக் (வார் -8) , 10.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ெதன்றல்
நகர் ழக்
ராமசா ெத (வார் 8) , 11.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
வள் வர் ெத ெதன்றல் நகர் வார் -8) ,
12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
க்ேடாரியா அ ன்
(வார் -8) ,
13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
தல் ெம ன் ேரா சரஸ்வ நகர்
வார் 8 , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ந்தாவன சாைல
ெதன்றல் நகர் (வார் -8 , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர்
ேரா (வார் -8) , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ர்த் நகர் தல்
ெத (வார் -8 , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
கப்பன் காலனி
(வார் 8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகராட்
வக்கப்பள் ளி
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ
3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ
5.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
ேகா ல் ெத (வார் 8) , 6.ஆவ (ந)
தல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ
(ந)
(ந)

148

149

148

149

ஆவ
ேமற்

ஆவ
ேமற்

நகர் 2வ ெத (வார் -8) ,
நகர் 8வ ெத (வார் -8) ,
நகர் 9வ ெத (வார் -8) ,
நகர் 7வ ெத (வார் -8) ,
ர்த் நகர் நாகாத்தம் மன்
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

150

151

152

150

151

152

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக் பக்க அைற ெந 8 இ 9
ெதற்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

ஆவ
ேமற்

நகராட்
வக்கப்பள் ளி
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக் பள் ளி
எம்
எச் ேரா ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
நகராட்
நகராட்
நகராட்

ல் ைலவாயல் பத்மாவ நகர் (வார் -8) , 2.ஆவ
ல் ைலவாயல்
ல் ைல நகர் (வார் -8) , 3.ஆவ
ல் ைலவாயல் அ மான் நகர் (வார் -8) , 4.ஆவ
ல் ைலவாயல்
ல் ைல நகர் வார் 8

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வண்ணான்
ட்ைட (வார் -8) , 2.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் ஆஸ்ரம் ெஷல் டர்ஸ் (வார் -8) , 3.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் சாரதாம் பாள் ெத (வார் -8) , 4.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் (வார் -8) , 5.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் ஐயப்பா நகர் (வார் -8) , 6.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் (வார் -8) , 7.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ய னா நகர் (வார் -8) , 8.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் வணராணி ெத ெதன்றல் நகர் வார் 8 , 9.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 10வ ெத வார் 8 ,
10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஆர்த் நகர் , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் 11வ ெத , 12.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் த் ேகா ல் ெத
ர்த் நகர் , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் 4வ ெத , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் 10வ ெத , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் 9வ ெத , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் 5வ ெத , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 6வ ெத சரஸ்வ நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அம் ேபத்கார் நகர்
ர்த் ெத (வார்
8) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக்
(வார் -8) ,
3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம் . ..எச். ேரா (வார் -8) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அண்ணா ெத (ெதன்றல் நகர் ேமற் (வார் 8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

153

153

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
பள் ளி ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ேமற்
தல் ரதான
சாைல வார் 8 , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் க மாரி அம் மன் ெத ,
வார் 8 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர், வார் 8 ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 10வ ெத
காமராஜர் ெத , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக்
1வ ெம ன்ேரா , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர்
ழக் 19வ ெத , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர்
ழக்
ப் ரமணி 20வ ெத , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெதன்றல் நகர் ழக் அம் ேபத்கர் நகர் , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
பார யார் ெத ெதன்றல் நகர் , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ
க் ெத ெதன்றல் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

154

154

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
பள் ளி ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 4வ
க் த்
ெத
, 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் ேத
ஈஸ்வரி நகர் , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக்
காந் ெத , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக்
16வ
க் த் ெத , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பட்டம் மாள் ெத
, 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 7வ
க் த்
ெத , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 3வ
க் த் ெத , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் டாக்டர் அம் ேபத்கர்
நகர் ழக்
தல் ெத ெதன்றல் நகர் ேரா , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 9வ ெம ன் ெத
4வ
க் த் ெத , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர்
ழக் 9வ ெத ரா வ் காந் ெத , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெதன்றல் நகர் ழக் 14வ ெத , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெதன்றல் நகர் ழக்
தல்
க் த் ெத , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 18வ
க் த் ெத ,
14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 17வ ெத ,
15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 10வ
க்
ெத , காமராஜர் ெத , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெபத்தானி
ெத ெதன்றல் நகர் ழக் , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
நாகாத்தம் மன் நகர் ெதன்றல் நகர் ழக் , 18.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ஈஸ்வரி நகர் , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் 13வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

155

156

157

155

156

157

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

(ந)
ல் ைலவாயல் அ மான் நகர் (வார் -8) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
லா ெத (வார் -8) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
கப்பா காலனி (வார் -8) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எம்
ஆர் ெத சரஸ்வ நகர் (வார் 8) , 5.ஆவ
ல் ைலவாயல் மரகதம் சந் ரேசகர் ெத (வார் -8) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ர்த் நகர், வார் 8 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ர்த் நகர் நாகாத்தம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக் பள் ளி
எம்
எச் ேரா அைற எண் 42
ெதற்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அம் ேபத்கார் நகர் மரகதம் சந் ரேசகர்
ெத (வார் 8) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அம் ேபத்கார் நகர்
ர்த் ெத (வார் 8) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அம் ேபத்கார்
நகர் ெம ன் ேரா (வார் -8) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல்
நகர் (வார் 7) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
க்ேனஷ் நகர்
ெதன்றல் நகர் ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
பள் ளி ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக் வ
.ஊ. .ெத (வார் -8) , 2.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல்
ெதன்றல் நகர் ழக் பல் லவன் ெத (வார் -8) , 3.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் ழக்
ரதான சாைல (வ(வார் -8) ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெதன்றல் நகர் வனராணி ெத (வார் -8)
, 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர்
வள் வர் ெத
(வார் 8) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் காந் ெத
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 8) , 7.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் ராஜா ெத (வார் 8) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் . .ேக.ெத ெதன்றல் நகர் (வார் 8) , 9.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் ேந ெத , சரஸ்வ நகர் வார் 8 ,
10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் லஷ்
நகர், வார் 8

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவங் கேடஸ்வரா
ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

1.ஆவ

(ந)

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
பள் ளி ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

(ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் (வார் -8) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் காந் ேரா (வார் -8) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஆர்த் நகர் சரஸ்வ நகர் ரிவாக்கம் (வார் 8) ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சரஸ்வ நகர் ஜய் யப்பன் நகர் 5 வ
ெத (வார் 8) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
கப்பா காலனி
சரஸ்வ நகர் வார் 8

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட்
த ழ் நா
றப்
ப் ,
600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் ெம ன் ேரா (வார் -6) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் தல் ெத (வார் -6) ,
3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் 2வ ெத (வார் -6) ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் இைணப் ெம ன் ேரா
(வார் -6) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் தல் ெத
தல் ராஸ் (வார் -6) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர்
தல் ெத 2வ
ராஸ் (வார் -6) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சாந் நகர் தல் ெத 3வ
ராஸ் (வார் -6) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் 2வ ெத
தல் ராஸ் (வார் -6) ,
9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் 2வ ெத 2வ
ராஸ்
(வார் -6) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் 2வ ெத 3வ
ராஸ் (வார் -6) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர்
இைணப் 1வ ெத (வார் -6) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சாந் நகர் இைணப் 2வ ெத (வார் -6) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் நகர் இைணப் 3வ ெத (வார் -6) ,
14.ஆவ ந எஸ் ஏ
ப் சத் ய ர்த் நகர் (வார் 8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ

158

159

158

159

வக்கப்பள் ளி
காவலர்
ல் ைலவாயல் -

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

160

160

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் சத்ய ர்த் நகர் தல் ெத
(வார் -6) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத்ய ர்த் நகர் 2வ ெத
(வார் -6) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத்ய ர்த் நகர் 3வ ெத
(வார் -6) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத்ய ர்த் நகர் 4வ ெத
(வார் -6) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத்ய ர்த் நகர் 5வ ெத
(வார் -6) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத்ய ர்த் நகர் 6வ ெத
(வார் -6) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத்ய ர்த் நகர் 7வ
ெத (வார் -6) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத் ய ர்த் நகர்
ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக் அைற எண்.3
ய ளாக் 11வ ெம ன் ேரா (வார் -6) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ெதற்
கப் த ழ் நா
றப்
சத் ய ர்த் நகர் 12வ ெம ன் ேரா
(வார் -6) , 10.ஆவ (ந)
காவலர்
ப் ,
ல் ைலவாயல் சத் ய ர்த் நகர் 13வ ெம ன் ேரா
(வார் ல் ைலவாயல் - 600 062.
6) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத் ய ர்த் நகர்
ளாக்
(வார் -6) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத் ய ர்த் நகர் 15வ
ெம ன் ேரா
(வார் -6) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ய
காவலர்
ப் (வார் 6) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சத் ய ர்த் நகர் காவலர்
ப் (வார் 6) , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எஸ் எம் நகர், 8வ ெத , வார் 6 , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எஸ் எம் நகர், 9 வ ெத , வார் 6 , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் எஸ் எம் நகர், 10 வ ெத , வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
(ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் 4வ ெத வார் 13 ,
(ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் 5வ ெத வார் 13 ,
(ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் 6வ ெத வார் 13 ,
(ந)
ல் ைலவாயல் மரன் ெத வார் 13 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பார்டர் ெத
வார் 13 , 6.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் பள் ளி டத் ெத
வார் 13 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ராஜராேஜஸ்வரி ெத
வார் 13 , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் க மாரி ெத
வார் 13 , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் ஏ ெத
வார் 13 ,
10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர்
ெத
வார் 13 , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர்
ெத
வார் 13 , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண
நகர் ெத
வார் 13 , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் ெத
வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ஆவ
2.ஆவ
3.ஆவ
4.ஆவ

161

161

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கப் த ழ் நா
றப்
காவலர்
ப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

162

162

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் ெஜ ெத
வார் 13 , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் ேக
ெத
வார் 13 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேத நகர் பார ெத
வார் 13 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
நகர் மேகஸ்வரி
ெத வார் 13 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் காேவரி ெத வார் 13
, 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ன நகர்
ெத
வார் 13 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் 8 வ ெத
வார் 13 , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அ ரா ெத வார் 13 ,
9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் காந் ெத ,
ெச ண்ட் அந்ேதாணியார்
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் ஈ ெத ,
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் 10.ஆவ (ந)
11.ஆவ (ந)
ேமற்
கப் அைற எண்.2 ,
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் எப் ெத ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.
12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் எச் ெத ,
13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேத
நகர் நாயகர் ெத , 14.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் 8வ ெத 3வ
க் த் ெத , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண
நகர் 8வ ெத 4வ
க் த் ெத
, 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் 8வ ெத 5வ
க் த் ெத , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ண நகர் 8வ ெத 6வ
க் த்
ெத , 18.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேத
ைவஷ்ன நகர் 8வ
ெத
ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

163

163

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் த ழ் நா
றப்
காவலர்
ப்
சத் ய ர்த் நகர்,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

(ந)
ல் ைலவாயல்
ஷ்ணன் ேரா (வார் -13) , 2.ஆவ
ல் ைலவாயல் பச்ைசயம் மன் ெத (வார் -13) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வகா ெத (வார் -13) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈஸ்வரி ெத (வார் -13) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பாஷ் ெத (வார் -13) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சத் ய ர்த் ெத (வார் -13) , 7.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல்
ரி ெத (வார் -13) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ர ல் ேவ கார்ெஷட் காம் பளக்ஸ்
ப் (வார்
13) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பாஷ்யம் ெத (வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் த ழ் நா
றப்
காவலர்
ப்
சத் ய ர்த் நகர்,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

(ந)
ல் ைலவாயல் மேகஸ்வரி ெத (வார் -13) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சக் ெத (வார் -13) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ர ந் ரன் நகர் 2வ ெத (வார் -13) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சாந் ெத (வார் -13) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இளங் ேகா ெத (வார் -13) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அய் யப்பன் ெத (வார் -13) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ய னா ெத (வார் -13) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் க மாரி ெத (வார் -13) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் காேவரி ெத (வார் -13) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் ெம ன்ேரா (வார் -13) ,
11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் காவலர்
ப் வார் 13 ,
12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேத
நகர், வள் வர் ெத , வார் 13 ,
13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இர ந் ரநாத்
தல் ெத (வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆவ
(ந)

1.ஆவ

164

164

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

165

165

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
சத் ய ர்த் நகர் த ழ் நா
றப் காவலர்
ப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ ெத 3வ
க் ெத (வார் 13) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ ெத 4வ
க் ெத
(வார் 13) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மத் ய ெத ைவஷ்ன
நகர் (வார் 13 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ன நகர் 3வ
தல்
க் த் ெத (வார் 13 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ைவஷ்ன நகர் 3வ ெத (வார் 13) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ைவஷ்ன நகர் 7வ
தல்
க் த் ெத (வார் 13 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ன நகர் 7வ ெத (வார் 13) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ன நகர் 7வ ெத 2வ
க் ெத
(வார்
13 , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ன நகர் 8வ ெத
(வார் 13) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் 8வ
ெத
தல்
க் ெத (வார் , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ைவஷ்ண நகர் 8வ ெத 2வ
க் ெத (வார்
13 , 12.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ைவஸ்ண நகர் 9வ ெத (வார் -13) ,
13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஸ்ண நகர் 10வ ெத (வார் 13) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் 2வ ெத
(வார் 13) , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ைவஸ்ண நகர்
2வ ெத 2வ
க் ெத (வார் -13 , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மேகஸ்வரி ெத ேத நகர் (வார் -13) , 17.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் அண்ண
ர் இர ல் ேவ காலனி (வார்
13) , 18.ஆவ நகராட்
ல் ைலவா ல் ேத
நகர்
ஷ்ணா ெத
(வார் 13) , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ர ந் ரன்நகர் 2வ ெத
(வார் 13)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

166

167

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

166

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ேமற் பக்கம்
ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர் அங் காள பரேமஸ்வரி
ேகா ல் ெத
(வார் 12) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
தல் ெத (வார் -12) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
2வ ெத (வார் -12) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
3வ ெத (வார் -12) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
4வ ெத (வார் -12) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
5வ ெத (வார் -12) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்
ெம ன்ேரா (வார் -12) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மைலயப்பன்
தல் ெத (வார் -12) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
மைலயப்பன் 2வ ெத (வார் -12) , 10.ஆவ
நகராட்
ல் ைலவாயல் ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா ேநதா நகர்
வார் 12 , 11.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர், 7வ
ெத , வார் 12 , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர்,
காமராஜர் ெத , வார் 12 , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா
நகர் 6வ ெத
, 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர் தல்
ெம ன் ேரா
, 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேநதா நகர் தல்
ெம ன்ேரா
தல்
க் த் ெத , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேநதா நகர் 2வ ெம ன்ேரா , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ேநதா நகர் இர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா
ழக்
க் த் ெத

167

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
சத் ய ர்த் நகர் த ழ் நா
றப் காவலர்
ப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ
2.ஆவ
(ந)
(ந)

(ந)
ல் ைலவாயல் ேத
நகர் பாஷ் ெத (வார் -13) ,
(ந)
ல் ைலவாயல் இந் ரா ெத (வார் -13) , 3.ஆவ
ல் ைலவாயல் ேத
நகர் வால்
ெத ((வார் -13) , 4.ஆவ
ல் ைலவாயல் ைவஷ்ண நகர் தல் ெத (வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

168

168

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ழக்
கப் ,
ல் ைலவாயல் - 600
062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
லைலவாயல த ழநா
ட வச
வாரியக்
ப்
ளாக்-1 (வார் -12 , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப்
ளாக்-2
(வார் -12 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச
வாரியக்
ப் 3வ
ளாக் (வார் 12) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 4வ
ளாக் (வார் 12) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 6வ
ளாக் (வார் 12) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 7வ
ளாக் (வார் 12) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 8வ
ளாக் (வார் 12) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 9வ
ளாக் (வார் 12) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 10வ
ளாக் (வார் 12) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 11வ
ளாக் (வார் 12) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 12வ
ளாக் (வார் 12) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 13வ
ளாக் (வார் 12) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 14வ
ளாக் (வார் 12) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 15வ
ளாக் (வார் 12) , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 16வ
ளாக் (வார் 12) , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 17வ
ளாக் (வார் 12) , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 18வ
ளாக் (வார் 12) , 18.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் 19வ
ளாக் (வார் 12) , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட்
வச வாரியக்
ப் 20வ
ளாக் (வார் 12) , 20.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த ழ் நா
ட் வச வாரியக்
ப் (வார்
12) , 21.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ல் ைலநகர்,
ல் ைல நகர்
(வார் 12) 22 ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் த
வ வாரியம் ளாக் 10

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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கைலமகள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி பவர் ைலன்
ேரா வடக்
கப் 7வ
வ ப் அ ரி அைற),
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வசக் நகர் 9வ ெத (வார் -14) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வசக் நகர் 19வ ெத (வார் -14) ,
3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வசக் நகர் அ ன் ஏ1 ெசக்டார்
(வார் -14) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ அெவன் ஏ ெசக்டார்
வசக் நகர் (வார் -14) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 3வ
அெவன் ஏ ெசக்டார் வசக் நகர் (வார் -14) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 4வ அெவன் ஏ ெசக்டார் வசக் நகர் (வார் 14) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 30வ ெத
வசக் நகர் (வார் 14) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 26 வ ெத
வசக் நகர் (வார் 14) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 24வ ெத
வசக் நகர் (வார் 14) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 31வ ெத
வசக் நகர் (வார் 14) , 11.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் 45வ ெத
வசக் நகர்
(வார் -14) , 12.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் 51வ ெத
வசக் நகர் (வார் -14) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 8வ
அெவன் ஏ ெசக்டார் (வார் -14) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 6வ
அெவன் ஏ ெசக்டார் (வார் -14) , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
பவர்ைலன் ெத (வார் -14) , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 52வ
ெத (வார் -14) , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 7வ அெவன் ஏ
ெசக்டார் (வார் -14) , 18.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 9வ அெவன்
ஏ ெசக்டார் (வார் -14) , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 53வ ெத
வசக் நகர் (வார் -14) , 20.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 40வ ெத
வசக் நகர் (வார் -14) , 21.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 29வ ெத
வசக் நகர் (வார் -14) , 22.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 41வ ெத
வசக் நகர் (வார் -14) , 23.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 12வ ெத
ஏ ெசக்டார் வசக் நகர் (வார் -14) , 24.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
23வ ெத ஏ ெசக்டார் வசக் நகர் (வார் -14) , 25.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 5வ அெவன் ஏ ெசக்டார் வசக் நகர் (வார் 14) , 26.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 44வ ெத
வசக் நகர் (வார் 14) , 27.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சா ந்தலம் ெத
சக் நகர்
(வார் -14) , 28.
ல் ைலவாயல் 10வ அெவன்
வசக் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
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வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்
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(ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் (வார் 14 ) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜ
நகர், கம் பர் ெத , வார் 14 , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜ
நகர், வள் வர் ெத , வார் 14 , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜ
நகர்,
நாயகர் ேகா ல் ெத , வார் 14 ,
5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜ
நகர், கம் பர் ெத , வார் 14 ,
6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜ
நகர், க மணி ெத , வார் 14 ,
7.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் ேஜ
நகர் பார ெத (வார் -14)
, 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் தா ர் ெத (வார் -14) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பார ெத (வார் -14) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மா லாமணி ெத (வார் -14) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வ சக் நகர் 11வ ெத ஏ ெசக்டார் , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 1வ ெத , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 3வ ெத , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 6வ ெத , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 7வ ெத , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 8வ ெத , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 10வ ெத , 18.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வசக் நகர் 20வ ெத வார் 14 , 19.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் வசக் நகர் 27வ ெத வார் 14 , 20.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 22வ ெத ஏ ெசக்டார் வசக் நகர் வார் 14 ,
21.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 2வ ெத வார் 14 ,
22.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 4வ ெத வார் 14 ,
23.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 9வ ெத வார் 14 ,
24.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ேஜா நகர் 5வ ெத வார் 14

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
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1.ஆவ
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கைலமகள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி பவர் ைலன்
ேரா (வடக்
கப் 7வ
வ ப்
ரி அைற),
ல் ைலவாயல் - 600 062.
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
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ெபண்க க்
மட் மா ?
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1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர்
க் றள் சாைல (வார்
14) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர் 40 அ ேரா (வார்
14) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அண்ணா ெத
சக் நகர்
(வார் -14) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர் தாஞ் ச
கைலமகள் ெமட்ரிக்
ெத (வார் 14) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெசந் ல் நகர்
ப்பாைவ ெத (வார் 14) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக்
ெதற்
கப் வடக் கட் டம்
நகர் சா ந்தலம் ெத (வார் 14) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
2வ அைற ,
ல் ைலவாயல் சக் நகர்
வ ட்பா ெத (வார் 14) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
600 062.
ெசல் வ நாயக ரம் நேடசன் ெத (வார் 14) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர் நலெவண்பா ெத (வார் 14) ,
10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர் ல் ைல ெத (வார் 14)
, 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சக் நகர்
ஞ் ெத (வார் 14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 60 அ ேரா
வசக் நகர் (வார் -14) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 1வ ஏ ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் 14) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 7வ ெத ஏ ெசக்டர் வசக் நகர்
(வார் -14) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 8வ ெத ஏ ெசக்டர்
வசக் நகர் (வார் -14) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 16வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
17வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 19வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) ,
8.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 20வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர்
(வார் -14) , 9.ஆவ (ந) 22வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14)
, 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 23வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர்
(வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கைலமகள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி பவர் ைலன்
ேரா (வடக்
கப் 8வ
வ ப் அ ரி அைற),
ல் ைலவாயல் - 600 062.
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கைலமகள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி பவர் ைலன்
ேரா
(வடக்
கப் 8வ
வ ப்
ரி அைற),
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்
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ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)
லைலவாயல 24வ ெத
ெசகடர வசக நகர
(வார் -14) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 26வ ெத
ெசக்டர்
வசக் நகர் (வார் -14) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 27வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
28வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 29வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) ,
6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 30வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர்
(வார் -14) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 31வ ெத
ெசக்டர்
வசக் நகர் (வார் -14) , 8.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் 39வ
ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 40வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) ,
10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 41வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர்
(வார் -14) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 44வ ெத
ெசக்டர்
வசக் நகர் (வார் -14) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவா ல் 45வ ெத
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
51வ ெத ஈ ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 52வ ெத ஈ ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) ,
15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 53வ ெத ஈ ெசக்டர் வசக் நகர்
(வார் -14) , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் பவர்ைலன் ேரா ஈ
ெசக்டர் வசக் நகர் (வார் -14) , 17.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
தல் அெவன்
வசக் நகர் வார் -14 , 18.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 2வ அெவன்
வசக் நகர் (வார் -14) , 19.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் 3வ அெவன்
வசக் நகர் வார் -14) ,
20.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 4வ அெவன்
வசக் நகர் (வார் 14) , 21.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 5வ அெவன்
வசக் நகர்
(வார் -14) , 22.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 6வ அெவன்
வசக்
நகர் வார் -14) , 23.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 7வ அெவன்
வசக் நகர் வார் -14) , 24.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் 8வ
அெவன்
வசக் நகர் வார் -14) , 25.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
9வ அெவன்
வசக் நகர் வார் -14) , 26.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் மகாபாரத ெத , 27.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
எப் எல்
ேகாவர்தன் காலனி ஸ்ேடசன் ேரா
வசக் நகர் 28 ஆவ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

174

174

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
சத் ய ர்த் நகர் த ழ் நா
றப் காவலர்
ப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ன்சார வாரியம்
ப் (வார் 13)
, 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.ேவ.ரா. நாகம் மன் நகர் 1வ ெத
(வார் -13) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.ேவ.ரா. நாகம் மன் நகர்
2வ ெத (வார் -13) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.ேவ.ரா.
நாகம் மன் நகர் 3வ ெத (வார் -13) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ஈ.ேவ.ரா. நாகம் மன் நகர் 4வ ெத (வார் -13) , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.ேவ.ரா. நாகம் மன் நகர் 5வ ெத (வார் -13) ,
7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.ேவ.ரா. நாகம் மன் நகர் 6வ ெத
(வார் -13) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.ேவ.ரா. நாகம் மன் நகர்
7வ ெத (வார் -13) , 9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.ேவ.ரா.
நாகம் மன் நகர் 8வ ெத (வார் -13) , 10.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
ஈ.ேவ.ரா. நாகம் மன் நகர் 9வ ெத (வார் -13) , 11.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சாலாட் ெத (வார் -13) , 12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ.எஸ்.ஐ. அண்ணா நகர் கார்ெஷட்
காம் ப்ளக்ஸ்(வார் -13 , 13.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் கார்ெஷட்
ேரா வார் 13 , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் நாகம் ைம நகர் தல்
க் ெத வார் 13 , 15.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ எஸ் ஐ
அண்ணா நகர்
வள் வர் ெத வார் 13 , 16.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இ எஸ் ஐ அண்ணா நகர் அம் ேபத்கர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

175

176

175

176

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
சத் ய ர்த் நகர் த ழ் நா
றப் காவலர்
ப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அன்ைன ெதரசா ெத (வார் -13) ,
2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள் வர் ெத (வார் -13) , 3.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் இ. .ஆர் நாகம் ைமநகர் 2வ ெத வார் 13 ,
4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இ. .ஆர் நாகம் ைம நகர் 6வ ெத
வார் 13 , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இ. .ஆர் நாகம் ைம நகர்
7வ ெத வார் 13 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இ. .ஆர்
நாகம் ைம நகர் 8வ ெத வார் 13 , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
இ. .ஆர் நாகம் மன் நகர் 9வ ெத (வார் -13) , 8.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இ. .ஆர் நாகம் மன் நகர் 10வ ெத (வார் -13) ,
9.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
சாலாட் ெத (வார் -13) , 10.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -13) , 11.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் ஈ
ஆர் நாகம் மன் நகர் 3வ ெத (வார் -13) ,
12.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ஈ
ஆர் நாகம் மன் 5வ ெத (வார் 13) , 13.ஆவ நகராட்
ல் ைலவாயல் இ. .ஆர். நாகம் மன் நகர்
4வ ெத (வார் -13) , 14.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் நாகம் மன் நகர்
ெம ன்ேரா (வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
சத் ய ர்த் நகர் த ழ் நா
றப் காவலர்
ப் ,
ல் ைலவாயல் - 600 062.

1.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் காந் ெத (வார் 13) , 2.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் ெபரியார் ெத (வார் 13) , 3.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் இந் ராகாந் ெத (வார் 13) , 4.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் காமராஜ் ெத (வார் 13) , 5.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல்
வள் வர் ெத (வார் 13 , 6.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் சர்ச் சாைல (வார் 13) , 7.ஆவ (ந)
ல் ைலவாயல் அம் ேபத்கார் நகர் (வார் 13) , 8.ஆவ
(ந)
ல் ைலவாயல் அந்ேதாணி நகர் வார் 13 , 9.
ல் ைலவாயல்
ஆவ (ந) அம் ேபத்கார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

177

178

177

178

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஆவ நகராட் பால் வா
ைமயம் ேமற்
கப்
கவரப்பாைளயம் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேஜ.ேஜ. நகர் கவரப்பாைளயம் வார்
35 , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ரஞ்
நகர் கவரப்பாைளயம்
வார் 35 , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் எம் .ஆர்.எப் நகர் வார் 35 ,
4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் சா யார் நகர் வார் 35 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ெபரியார் 7வ
க் ெத வார் 35
, 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ேத
நாகவள் ளியம் மன்
ேகா ல் ெத , வார் 35

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட் பால் வா
ைமயம் ெதற்
கப்
கவரப்பாைளயம் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் தனலட்
நகர் வார் 35 , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ந் நகர் ெம ன்ேரா வார் 35 , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ந் நகர் தல் ெத வார் 35 , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ந் நகர் 2வ ெத வார் 35 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் தனலட்
நகர் ரிவாக்கம் வார் 35 , 6.ஆவ
(ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் தனலட்
நகர் தல் ெத வார் 35 , 7.ஆவ
(ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் தனலட்
நகர் சர்ச்ெத வார் 35 , 8.ஆவ
(ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ந் நகர் வார் 35 , 9.ஆவ (ந)
ளிஞ் சம் பாக்கம் மகாந ெத
ந் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

179

180

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

179

ஆவ நகராட் பால் வா
ைமயம் ேமற்
கப்
கவரப்பாைளயம் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் வள் ளலார் ெத வார் 35 ,
2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ராமா ஜர் ெத வார் 35
, 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ெபரியார் ெத வார் 35 ,
4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் காமராஜர் ெத வார் 35 ,
5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ஜய ெத , வார் 35 ,
6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் கவரப்பாைளயம் ெம ன்ேரா
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
அன்பழகன் 1வ
க் த் ெத , 8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
காந் நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 9.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
எம் . .ஆர்.ெத காந் நகர் , 10.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
கவரப்பாைளயம் கனகேரா நா
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

180

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் அ ஞர் அண்ணா சாைல
(வார் 34) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்
ராம
ஷ்ணபரமஹம் சர் ெத (வார் 34) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் நடராஜன் ெத (வார் 34) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ேவத நாயகர் ெத (வார் 34) ,
5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் பார யார் ெத (வார் 34)
ெச ண்ட் அந்ேதாணியார்
, 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் லவர் ேகா ந்தன் ெத
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம்
(வார் 34) , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ராஜாராம்
அைற எண்.2 ,
(வார் 34) , 8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.
அங் காளபரேமஸ்வரி ெத (வார் 34) , 9.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
காந் நகர் நம் மாழ் வார் ெத (வார் 34) , 10.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் சா ெத (வார் 34) , 11.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் எம் மா ேவல் ெத (வார் 34) ,
12.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ேவகானந்தர் ெத
(வார் 34)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

181

182

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் அன்பழகன் ெம ன் ேரா
(வார் 35) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ட்டல் ெத
எம் . .எச்.ேரா (வார் 35) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந்
நகர் வள் ளலார் தல்
க் ெத (வார் 35) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ஜய நா
ெத (வார் 35) ,
5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் காமராஜ் 2வ
க்
ெத (வார் 35) , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் காமராஜ்
4வ ெத (வார் 35) , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்
காமராஜ் 5வ ெத (வார் 35) , 8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந்
நகர் காமராஜ் 2வ
க் ெத (வார் 35) , 9.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்
ைடப் எம் இ எஸ்
வாட்டர்ஸ் (வார்
35) , 10.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்,
தல் ெம ன்
ேரா , (வார் 35) , 11.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்,
காமராஜ் 6வ
க் ச் சந் , (வார் 35) , 12.காந் நகர் ேமற் 3வ
க் ெத காமராஜர் சாைல , 13.காந் நகர் காமராஜர் ெத
தல்
க் த்ெத , 14.காந் நகர் 2வ
க் த்ெத ெதன்றல் அெவன்

181

அர ெபண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ,ெம ன் ேரா
,காமராஜ் நகர் எஸ் ஏ கட் டம்
ெதற்
கப் , ப த் ப்பட் 600 071.
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1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் சத் யவாணி ெத (வார் 23) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ப.உ.சண்
கம் ெத
(வார் -23) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ஆ த்தனார்
ெச ண்ட் அந்ேதாணியார்
ெத (வார் -23) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ஆர்
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம்
ஆர் ெத (வார் -23) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்
ேமற்
கப் அைற எண்.6,
ெபரியகஸ்
ரிபாய் நகர் (வார் -23 , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.
காந் நகர் ,கஸ்
ரிபாய் நகர், வார் 23 , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் எம்
எச் ேரா வார் 23 ,
8. ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ஒ ப் ராமன் ெத வார் 23

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

183

184

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
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1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ேவகானந்தா ெத
(வார் 34) , 2.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் நாகரத் னம்
ெத (வார் -34) , 3.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் கம் பர்
ெத (வார் -34) , 4.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ேமாசஸ்
ெத (வார் -34) , 5.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் எத் ராஜ்
ெத (வார் -34) , 6.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் மரன்
ெச ண்ட் அந்ேதாணியார்
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் ெத (வார் -34) , 7.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் பாலா
ெத (வார் -34) , 8.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் தா ர்
ேமற்
கப் அைற எண்.3 ,
ெத (வார் -34) , 9.ஆவ (ந) ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் பார
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.
ெத (வார் -34) , 10.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், மாதா
ேகா ல் ெத , வார் 34 , 11.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்
ேலாகம் பாள் ெத , வார் 34 , 12.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந்
நகர் ஏ ேக ேகசவ நா
ெத , 13.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
தல் ெத ெதன்றல் அ ன் நாசர் ெம ன்ேரா காந் நகர் ேமற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் இராம ங் கம் ெத (வார் 22) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் இராம ங் கம்
தல்
ெச ண்ட் அந்ேதாணியார்
க் ெத (வார் -22) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம் இராம ங் கம் 2வ
க் ெத (வார் -22) , 4.ஆவ (ந)
ேமற்
கப் அைற எண்.4 ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் இராம ங் கம் 3வ
க் ெத
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.
(வார் -22) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ராம ங் கம் 3வ ெத ,
6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ராம ங் கம் 4வ
க் த்ெத ,
7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ராம ங் கம் 5வ
க் த் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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186

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
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1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், சர்ச் ெத (வார் -22) ,
2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், ெந ஞ் ெச யன் ெத ,
(வார் -22) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், சா க்
ெச ண்ட் அந்ேதாணியார்
பாட்ஷா (வார் -22) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்,
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம்
ஷ்ணேமனன் ெத , (வார் -22) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேமற்
கப் அைற எண்.4 ,
காந் நகர்,
வள்
வர் ெத , (வார் -22) , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்,
வள்
வர் ெத , (வார் -22) ,
7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், ஓ
எப் ெத , (வார் -22) ,
8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் பட்ேடல் ெத (வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் கவரப்பாைளயம் ேரா (வார் -35) ,
இமா ேலட் ெஹர்ட் ெபண்கள்
2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் கவரப்பாைளயம் எம்
ஆர் ெத
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
(வார் -35) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், இராமா ஜம்
கட் டம் ேமற்
கப் அைற
தல்
க் ெத (வார் -35) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந்
எண். 3,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600
நகர், இராமா ஜம் 2வ
க் ெத (வார் -35) , 5.ஆவ (ந)
054.
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், ெபரியார் ெத (வார் -35)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
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1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், நாகவள் ளியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -35) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
கவரப்பாைளயம் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 35) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் கவரப்பாைளயம் ரஞ்
நகர் (வார் 35) ,
4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர், இராமா ஜம் 4வ
க் ெத (வார் -35) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர்,
இமா ேலட் ெஹர்ட் ெபண்கள்
இராமா ஜம் ெத , (வார் -35) , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
நகர்,
கட் டம் ேமற்
கப் அைற
கா ெத , (வார் -35) , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
எண். 3,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 காந் நகர், இராமா ஜம் 5வ
க் ெத (வார் -35) , 8.ஆவ (ந)
054.
ளிஞ் யம் பாக்கம் கவரப்பாைளயம் ேமற் ேஜா ராம ங் கர் 2வ
ெத , 9.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ரஞ்
நகர் ேத
நாகவள் ளியம் மன் ேகா ல் ெத , 10.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ராமா ஜம் 3வ ெத , 11.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ராம ங் கசா ேகா ல் ெத , 12.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேஜா
ராம ங் கம் ெத

188

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெம ன் ேரா
காமராஜ் நகர் வடக் பக்கம்
ெதற்
கப்
ய கட் டம் ,
ப த் ப்பட் - 600 071.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், க ணாநி ெத
வார் -33) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், மரன்
ெத (வார் -33) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
வா ெத (வார் -33) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன
ேமட் ர், ராஜா ைர ெத (வார் -33) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
நந்தவன ேமட் ர், பட்ேடல் ெத (வார் -33)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

189

190

191

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெம ன் ேரா
காமராஜ் நகர் வடக் பக்கம்
ெதற்
கப்
ய கட் டம் 12
, ப த் ப்பட் - 600 071.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ெகன்ன ெத ,
(வார் -33) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், வ உ
ெத , (வார் -33) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
பார ெத , (வார் -33) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன
ேமட் ர், ேந ெத , (வார் -33) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
நந்தவன ேமட் ர், காதர்பாய் ெத , (வார் -33) , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், கம் பர் ெத (வார் -33)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

190

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 071.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ேவதநாயகம் 2வ
ெத (வார் -33) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
க ணாநி 2வ ெத (வார் -33) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
நந்தவன ேமட் ர், கட்டெபாம் மன் ெத (வார் -33) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ேவதநாயகம்
தல் ெத (வார் 33) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவனேமட் ர் ேவதநாயகம்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

191

ெச ண்ட் ேஜாசப்
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி அைற எண்
எல் ேக
ழக்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 071.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
ேவகானந்தர் ெத
(வார் -33) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், த ழ்
அன்ைன ெத (வார் -33) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன
ேமட் ர், காந் ெத , வார் 33 , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
நந்தவன ேமட் ர், லகர் ெத , வார் 33 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், அம் ேபத்கார் ெத , வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

189

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

192

193

194

192

193

194

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி காமராஜ் நகர்
ஆவ (7- வ ப் அைற),
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், வள் ளலார் ெத
வார் 32 , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், இராஜா
ெத வார் 32 , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன் ெத வார் 32 , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், இர ல் ேவ ன் றம் வார் 32 ,
5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ெஜய ரகாஷ்
நாராயணன் ெத
வார் 32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி காமராஜ் நகர்
ஆவ (6-அ வ ப் அைற),
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், அ ஞர்அண்ணா
ெத வார் 32 , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
சரஸ்வ ெத (வார் - 32) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன
ேமட் ர்,ெசந் ல் சா ெத வார் 32 , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
நந்தவன ேமட் ர், க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 32 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், நாகவல்
அம் மன் ேகா ல்
ெத வார் 32 , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,,
வள்
வர் ெத , வார் 32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெம ன் ேரா
காமராஜ் நகர் எஸ் ஏ கட் டம்
ெதற்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ேவல்
கன்
ெத (வார் -32) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
பாண் யணன் ெத (வார் -32) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
நந்தவன ேமட் ர், லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத வார் 32 , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர நந்தவன ேமட் ர், ம் கார் ெத வார் 32 , 5.ஆவ (ந)
தண் ைர நந்தவன ேமட் ர், ராமன்ெத வார் 32 , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், த்தர் ெத வார் 32 , 7.ஆவ
(ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ந்தராம் பாள் ெத , வார் 32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

195

196

197

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ய கட் டம்
வடக் பக்கம் ெதற்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ெரட் யார் ெத ,
வார் 32 , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், தனலஷ்
ெத , வார் 32 , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
ராஜராமண்ணா ெத , வார் 32 , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
நந்தவன ேமட் ர், பா
ெத , வார் 32 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், ேநதா ெத (வார் -32) ,
6.ஆவ (ந)
ளிஞ் சம் பாக்கம்
னாயகர் ெத , 7.ஆவ (ந)
நந்தவனேமட் ர் மாங் காளியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -32)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

196

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெம ன் ேரா
காமராஜ் நகர் எஸ் ஏ கட் டம்
ெதற்
கப் , ப த் ப்பட் 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேவட்ைடக்காரபாைளயம்
பவானியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 30) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேவட்ைடக்காரபாைளயம் பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் 30) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேவட்ைடக்காரபாைளயம்
பவானியம் மன் ேகா ல்
க் ெத (வார் 30) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், இளங் ேகாவன் ெத (வார் -33) ,
5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர், காமராஜ்
ெத (வார் -33) , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவன ேமட் ர்,
கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -33) , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் நந்தவனேமட் ர்
கன்
ல் ெத (வார் -33) ,
8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேவட்ைடக்காரப்பாைளயம் கலங் கல்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

197

இமா ேலட் ெஹர்ட் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கட் டம் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் 600 054.

1.ஆவ
2.ஆவ
3.ஆவ

195

(ந)
(ந)
(ந)

ளிஞ்
ளிஞ்
ளிஞ்

யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம்
தல் ெத (வார் 21) ,
யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம் 2வ ெத (வார் 21) ,
யம் பாக்கம் பக்தவச்சல ரம் வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

198

199

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

198

இமா ேலட் ெஹர்ட் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கட் டம் (இ ப் அைற),
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம் ஆஷாத்ெத (வார் 21) ,
2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சல ரம் கங் ைகயம் மன்
ேகா ல் ெத வார் 21 , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம்
ச ந்தலா காலனி (வார் 21) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
பக்தவச்சலம் ரகாசம் ெத (வார் 21) , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம் ஐயப்பன் ேகா ல் ெத வார் 21 ,
6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம் நரிக் றவர் காலனி(வர்
21) , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம் இர ல் ேவ காலனி
வார் 21 , 8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சல ரம்
னாயகர்
ேகா ல் ெத வார் 21 , 9.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் எஸ் ஏ
அரிசனகாலனி வார் 21

199

இமா ேலட் ெஹர்ட் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் 600 054.

1.ஆவ
2.ஆவ

(ந)
(ந)

ளிஞ்
ளிஞ்

யம் பாக்கம் ைடப் ஒ. .எப்.
யம் பாக்கம் ைடப் 2 ஓ. .எப்.

ப் வார் 22 ,
ப் வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

200

201

200

201

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

இமா ேலட் ெஹர்ட் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் ெதற்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் காந் நகர் ேஜ. . ஓ.
வார்டட
் ர்ஸ்(வார் 21) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ஆர்
ைடப் 3 (வார் 21) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ஆர் இ
வார்டட
் ர்ஸ் ைடப் 1 (வார் 21) , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ஆர் இ ைடப் 4 பார யார் நகர் வார் 21 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ஆர் இ ைடப் 5 வார் 21 , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் எம் இ எஸ்
ப் ைடப் 1 (வார் 21) , 7.ஆவ
(ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் எம் இ எஸ்
ப் ைடப் 2 (வார் 21) ,
8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் எம் இ எஸ்
ப் ைடப்
(வார் 21) , 9.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சலம் பார யார்
ெத (வார் 21) , 10.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ஆர்
ப் ைடப் 2 (வார் 21) , 11.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
பக்தவச்சலம் ெபரியார் ெத வார் 21 , 12.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஜவகரி நகர் வார் 21 , 13.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் பக்தவச்சல ரம் ேஜா ராம ங் கம் ெத வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெம ன் ேரா காமராஜ் நகர்
ெதற்
ரி வடக்
கப் ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஆவ பஜார் நகர் தல் ெத
(வார் 24) , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஆவ பஜார் நகர் 2வ
ெத வார் 24) , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஆவ பஜார் நகர்
3வ ெத வார் 24 , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஆவ பஜார்
நகர் 4வ ெத வார் 24 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஆவ
பஜார் நகர் 5வ ெத வார் 24 , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ஆவ பஜார் நகர் ஆரம் ப காதார
ப் வார் 24 , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஆவ பஜார் நகர் பால
கன் ெத (வார் 24) ,
8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ஆவ
அண்ணா ச க்கம் வார் 24

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ஆவ (ந) தண் ைர மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -38) , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -38) , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர மாரியம் மன் ேகா ல் ன் றம் (வார் -38) , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர
வசாய ெத - 1 (-வார் -38) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
வசாயெத (வார் -38)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

202

ஆவ
ேமற்
072.

203

203

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப் ,
தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர தந்ைத ெபரியார்சாைல (வார் 38) , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர ஏகாத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 38) , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 38 , 4.ஆவ (ந)தண் ைர
ெஜயராம ெரட் ெத , 5.ஆவ (ந) தண் ைர ேமட் த் ெத , 6.ஆவ
(ந) தண் ைர ேதாட்டக்காரத் ெத

204

204

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப் ,
தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ

(ந) தண்

ைர பள் ளத் ெத

205

205

ஆவ
ேமற்
072.

1.ஆவ

(ந) தண்

ைர ேதவர் ெத

206

206

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
தண் ைர, தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ெவங் கடா ரம் (வார் -38) , 2.ஆவ (ந) தண் ைர
ேமற் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 38 , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
கந்தசா ெத 1 (வார் 38)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

207

207

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப் ,
தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர பஜைனேகா ல் ெத வார் 40 , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத வார் 40 , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர அம் ேபத்கார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

202

நகராட்
வக்கப்பள் ளி
கப் , தண் ைர - 600

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

நகராட்
வக்கப்பள் ளி
கப் , தண் ைர - 600

38)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -38)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

208

209

210

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

தங் கமணி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் ழக்
கப்
பார யார் நகர், தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர நவ வன் நகர் ெம ன் ேரா (வார் 47) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர நவ வன் நகர் 2வ ெத (வார் -47) , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர நவ வன் நகர் தல் ெத (வார் 47) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர
பார யார் நகர் லகர் ெத (வார் 47) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
னதயாளன் நகர் (வார் 47) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர னதயாளன் 6 வ
ெத (வார் 47) , 7.ஆவ (ந) தண் ைர
ட்டரி சாைல
பார யார் நகர் (வார் 47) , 8.ஆவ (ந) தண் ைர ஐ ஏ எப் ேரா
வள் வர் நகர் (வார் -47) , 9.ஆவ (ந) தண் ைர ஐ ஏ எப் ேரா
ெம ன் ேரா (வார் -47) , 10.ஆவ (ந) தண் ைர வ உ
ெத
பார யார் நகர் வார் 47 , 11.ஆவ (ந) தண் ைர கக்கன்
நகர்
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் 47) , 12.ஆவ (ந) தண் ைர அகத் யர்
ெத
வள் வர் வார் 47 , 13.ஆவ (ந) தண் ைர பாக் யம் மாள்
ெத , 14.ஆவ (ந) தண் ைர ெபரியபாைளயத்தம் மன் ேகா ல் ெத
கக்கன்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

209

தங் கமணி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் ழக்
கப்
பார யார் நகர், தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர கக்கன்
நகர் வான ல் ெத (வார் 47) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர கக்கன்
நகர்
வள் வர் ெத (வார் 47) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர ஐ.ஏ.எப்ேரா பார யார்நகர் (வார் -47) ,
4.ஆவ (ந) தண் ைர மரன் ெத பார யார்நகர் (வார் -47) , 5.ஆவ
(ந) தண் ைர கக்கன்
நகர் மாத
ெத (வார் -47) , 6.ஆவ (ந)
தண் ைர கக்கன்
நகர் ேகாவலன் ெத (வார் -47) , 7.ஆவ (ந)
தண் ைர கக்கன்
நகர் தந்ைத ெபரியார் சாைல (வார் -47) , 8.ஆவ
(ந) தண் ைர கக்கன்
நகர் கன்ன ெத (வார் -47) , 9.ஆவ (ந)
தண் ைர கக்கன்
நகர் கண்ண ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

210

இமா ேவல் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (11வ வ
அைற), தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ
2.ஆவ
3.ஆவ
4.ஆவ

208

ப்

(ந)
(ந)
(ந)
(ந)

தண்
தண்
தண்
தண்

ைர பார யார் நகர் ம தம்
தல் ெத (வார் - 47) ,
ைர பார யார் நகர் ம தம் 2வ ெத (வார் 47) ,
ைர கக்கன்
நகர் வள் ளியம் ைம ெத (வார் -47) ,
ைர கக்கன்
நகர் மாடல் ெத (வார் -47)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

211

212

213

214

215

216

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

211

இமா ேவல் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (எல் ேக
வ ப் அைற), தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ நகராட் பார யார் நகர்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -47)
, 2.ஆவ (ந) தண் ைர பார யார் ெத
வள் வர் நகர் (வார் -47) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர பார யார் நகர் கைலவாணர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

212

தங் கமணி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் ெதற்
கப்
பார யார் நகர், தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர கக்கன் நகர் நாவலர் ெத (வார் -47) , 2.ஆவ
(ந) கக்கன்
நகர் ெபரியார்ெத (வார் -47) , 3.ஆவ (ந)ஐ.ஏ.ப். ேரா
தண் ைர கக்கன்
நகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -47) ,
4.ஆவ (ந) தண் ைர கக்கன்
நகர் ஐ.ஏ.ப். ேரா
(வார் 47) ,
5.தண் ைர
ந்தாவனம் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

213

தங் கமணி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் வடக்
கப்
பார யார் நகர், தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ஐ.ஏ.எப் ெம ன் ேரா
தண் ைர கக்கன்
நகர் காந் ெத (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

214

தங் கமணி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் வடக்
கப்
பார யார் நகர் தண் ைர,
தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ
2.ஆவ

215

தங் கமணி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கப் பார யார் நகர்
தண் ைர, தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர னதயாள் நகர் தல் ெத (வார் -47) , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர நவ வன்நகர் இரண்டாவ ெத (வார் -47) , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர கக்கன்
நகர் அண்ணாெத (வார் -47) , 4.பட்டா ராம்
(ஊ) தண் ைர ெபா ைக ெத

216

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக்
கப் ெதற் பஜார்
பார யார் நகர், தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ

(ந) தண்
(ந) தண்

(ந) தண்

ைர கக்கன்
ைர கக்கன்

(வார்
-47)

47) , 2.ஆவ

(ந)

நகர்
வள்
ர் ெத (வார் -47) ,
நகர் கைலஞர் ெத (வார் 47)

ைர ேகாபால ரம் (வார் -39)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

217

218

219

220

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

217

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக்
கப் ெதற் பஜார்
பார யார் நகர் (11வ அ வ ப்
அைற), தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ெம ன்ேரா (வார் -39) , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர ேகாபால ரம் 1வ ெத (வார் -39)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

218

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பஜார்
பார யார் நகர், தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் 2வ ெத (வார் -39) , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர ேகாபால ரம் 3வ ெத (வார் -39) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
ேகாபால ரம் 4வ ெத (வார் -39) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர
ேகாபால ரம் 5வ ெத (வார் -39) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
ேகாபால ரம் 6வ ெத (வார் -39)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

219

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பஜார்
பார யார் நகர் (10ம் வ ப் அ
அைற, தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் 7வ ெத (வார் -39) , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் ெம ன் ேரா (வார் -39) , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் ெத (வார் -39) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர
ேகாபால ரம் ேமற் 1வ ெத (வார் -39) , 5.ஆவ (ந) பட்டா ராம்
8வ ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ெதற் பஜார்
பார யார் நகர் , தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் 2வ ெத (வார் -39) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் 3வ ெத (வார் -39) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் 4வ ெத (வார் -39) ,
4.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் 5வ ெத (வார் -39) ,
5.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் 6வ ெத (வார் -39) ,
6.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் 7வ ெத (வார் -39) ,
7.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ேமற் 9வ ெத (வார் -39) ,
8.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம்
ல் ைல நகர் (வார் -39) , 9.ஆவ
(ந) தண் ைர ேகாபால ரம் 10வ ெத வார் 39 , 10.ஆவ (ந)
தண் ைர ேகாபால ரம் 7வ ெத
ழக் , 11.தண் ைர ஆவ
நகராட் தண் ைர ேகாபால ரம் ழக் , 12.ஆவ (ந) த நா
ன்வாரிய
ப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

220

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

221

221

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் பார யார் நகர்,
தண் ைர - 600 072.

222

1.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர
. .எம் சர்ச் ெத வார் 40 , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர தண் ைர மந்ைதெவளி ெத (வார் 40) , 3.ஆவ (ந)
ெச ன்ட் தாமஸ் ெமட்ரிக்
தண் ைர தண் ைர தண்ணீர ் ணற் ெத வார் 40 , 4.ஆவ (ந)
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கப்
வாட்டர் ெவல் ஸ் ெத , தண் ைர - தண் ைர தண் ைர . .எஸ்.ஐ. சர்ச் ெத (வார் 40) , 5.ஆவ
(ந)தண் ைர
. .எம் .சர்ச் ெத , 6.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர
600 072.
பஜைனேகா ல் ெத வார் 40

அைனத்
வாக்காளர்கள்

223

ெச ன்ட் தாமஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கட் டம் வடக்
கப் வாட்டர்
ெவல் ஸ் ேரா , தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ
2.ஆவ
3.ஆவ

(ந) தண்
(ந) தண்
(ந) தண்

ைர தண்
ைர தண்
ைர தண்

ைர வள் ளலார் நகர் 3வ
ைர வள் ளலார் நகர் 2வ
ைர வள் ளலார் நகர் 4வ

ெத
ெத
ெத

(வார் -40) ,
(வார் -40) ,
(வார் -40)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

224

ெச ன்ட் தாமஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கட் டம் வடக்
கப் வாட்டர்
ெவல் ஸ் ேரா , தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ
2.ஆவ
3.ஆவ

(ந) தண்
(ந) தண்
(ந) தண்

ைர தண்
ைர தண்
ைர தண்

ைர வள் ளலார் நகர் 5வ
ைர வள் ளலார் நகர் 6வ
ைர வள் ளலார் நகர் 7வ

ெத
ெத
ெம

(வார் -40) ,
(வார் -40) ,
ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

225

ெச ன்ட் தாமஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வாட்டர்
ெவல் ஸ் ேரா , தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர வள் ளலார் நகர் 8வ ெத (வார் -40) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர வள் ளலார் நகர் 9வ ெத
(வார் -40)
, 3.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர, வள் ளலார் நகர்,
தல் ெம ன்
ேரா , வார் 40

அைனத்
வாக்காளர்கள்

222

223

224

225

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாபால ரம் ெதன்றல் நகர் (வார் -39) , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர ேகாபால ரம்
ஞ் நகர் (வார் -39)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

226

227

228

226

227

228

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர மந்தெவளி ெத (வார் 40) , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர தண் ைர கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத வார் 40 ,
ெச ன்ட் தாமஸ் ெமட்ரிக்
3.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர நாகம் மன் ேகா ல் ெத வார் 40 ,
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கப்
4.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர
த் மாரியம் மன் ேகா ல்
வாட்டர் ெவல் ஸ் ேரா , தண் ைர
ெத (வார் -40) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர மாங் ளம்
- 600 072.
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -39) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர
தண் ைர பள் ளிக் டத் ெத (வார் -40)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் பட்டா ராம்
சத் ரம் , தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம்
ச்சர்ஸ் ைலன் (வார் 42) , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர பட்டா ராம் பவானி அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 42) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் ந்தரம் மாள் ெத (வார் 42) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் பாக் யம் மாள் ெத
(வார் -42 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் இராஜேகாபால்
ெத (வார் -42) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம்
ேகாபால
ஷ்ணன்ெத (வார் 42) , 7.ஆவ (ந) தண் ைர
பட்டா ராம் சத் ரம் காந் ெத (வார் -42)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கப் பட்டா ராம்
சத் ரம் , தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் பார யார் ெத
வார் 42 ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் பாலா ெத வார் 42 , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர பட்டா ராம் சத் யசா
ெத வார் 42 , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர ெவங் கேடஸ்வரா நகர்,
தல் ெத வார் 42 , 5.ஆவ (ந)
தண் ைர தண் ைர, ெவங் கேடஸ்வரா நகர், 2வ ெத வார் 42 ,
6.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர, பட்டா ராம் சத் ரம் , பார தாசன்
ெத , 7.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் ஈ ெவ ரா ெத , வார் 42 ,
8.தண் ைர ஆவ நகராட் தண் ைர மாராவ் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

229

230

231

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஆவ
ெதற்
தண்

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் ம
ெத வார் 41 , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர ம
ெத பட்டா ராம் வார் 41 , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
பட்டா ராம் சத் ரம் பஜைன ேகா ல் ெத வார் 42 , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர ஐ ஏ எப் ேரா ,சாஸ் ரி நகர் வார் 46 , 5.ஆவ (ந)
நகராட்
வக்கப்பள் ளி
தண் ைர பக்தவச்சலம் நகர்,சஞ் சய் காந் ெத (வார் -46) , 6.ஆவ
கப் சாஸ் ரி நகர்,
(ந) தண் ைர ெப மாள் ேகா ல் ெத ,பக்தவச்சலம் நகர் (வார் -46) ,
ைர பட்டா ராம் - 600 072.
7.ஆவ (ந) தண் ைர சாஸ் ரி நகர்,
.
. க. ெத (வார் -46) ,
8.ஆவ (ந) தண் ைர கம் பர் ெத சாஸ் ரி நகர் (வார் -46) , 9.ஆவ
(ந) தண் ைர காந் ெத , பட்டா
ரம் ,பக்தவச்சலம் நகர் , 10.ஆவ
(ந) தண் ைர காமராஜர் ெத ,பக்தவச்சலம் நகர்(வார் -46)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

230

ஆவ
ெதற்
தண்

1.ஆவ (ந) தண் ைர பக்தவச்சலம் நகர் ஸ்
ல் லா ெத (வார் 46) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர பக்தவச்சலம் நகர்,
எம் எஸ் ேரா , வார்
நகராட்
வக்கப்பள் ளி
46 , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
எம் எஸ் ேரா , சாஸ் ரி நகர், வார் 46
கப் சாஸ் ரி நகர்,
, 4.ஆவ (ந) தண் ைர சாஸ் ரி நகர்
ல் ைலயா வள் ளியம் ைம ெத
ைர பட்டா ராம் - 600 072. வார் 46 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
ராமன் ெத , வார் 46 , 6.ஆவ
(ந) தண் ைர சாஸ் ரி நகர் மகாத்மாகாந் ெத வார் 46 , 7.ஆவ
(ந) தண் ைர சாஸ் ரி நகர்,
வள்
ர் ெத , வார் 46

அைனத்
வாக்காளர்கள்

231

ஆவ நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற் பக்கம்
ழக்
கப் , தண் ைர - 600
072.

229

1.ஆவ

(ந) தண்

ைர தண்

ைர ெதற்

பஜார்(வார்

39)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

232

233

234

235

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

232

ஆவ நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் , தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர தண் ைர மாங் ளம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் 39) , 2.ஆவ (ந)தண் ைர இர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா (வார் 39) , 3.ஆவ (ந)தண் ைர
ல் ைல நகர் (வார் -39) , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர தண் ைர, த்ேதரிகைர, வார் 39 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
தண் ைர, த்ேதரிகைர,
ல் ைலநகர் 2வ ெத , 6.ஆவ (ந)
தண் ைர தண் ைர, த்ேதரிகைர,
ல் ைலநகர் 3வ ெத

233

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
1வ அைற, பட்டா ராம் - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் 42) , 2.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் வ.உ.
ெத (வார் -42) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் ேநதா
ெத (வார் -42) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சந்ைத ெத ,
வார் 42 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் ளக்கைர ெத , வார்
42

அைனத்
வாக்காளர்கள்

234

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
2வ அைற, பட்டா ராம் - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் நர ம் மன் ெத வார்
(ந) தண் ைர பட்டா ராம் எம்
எச் ேரா வார் 42

அைனத்
வாக்காளர்கள்

235

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
2வ அைற, பட்டா ராம் - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண்
2.ஆவ (ந) தண்
3.ஆவ (ந) தண்
(வார் 43)

ைர பட்டா
ைர பட்டா
ைர பட்டா

42 , 2.ஆவ

ராம் 1வ பள் ளி டத் ெத (வார் 43) ,
ராம் 2வ பள் ளி டத் ெத (வார் 43) ,
ராம் பள் ளிக் ட கைட
க் த்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
ழக் பக்கம் 2வ அைற,
பட்டா ராம் - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ேதவராஜ ரம் ,
தல் ெத , வார் 43 , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர ேதவராஜ ரம் 2வ ெத , வார் 43 , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர பட்டா ராம் க ம் பா நாகம் மன் ேகா ல் ெத , வார் 43 ,
4.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் , ேபா ஸ்
வார்டட
் ர்ஸ்
வார் 43 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் , மாராவ் நகர்
வார் 43 , 6.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் இந் ரா காந் சாைல
வார் 43 , 7.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ெபா ெத ேதவராஜ ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

237

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
ழக் பக்கம் 1வ அைற,
பட்டா ராம் - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ேதவராஜ ரம் ,
ன்றாவ ெத வார் 43 ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம்
ஓ
வார் 43 , 3.ஆவ
(ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் , கம் பர் ெத வார் 43 , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர
ேவங் கடம் ெத , ேதவராஜ ரம் வார் 43 , 5.ஆவ (ந)
தண் ைர பட்டா ராம் ெசந் ல் நகர் வார் 43 , 6.ஆவ (ந) தண் ைர
அங் காள பரேமஸ்வரி ேகா ல் ெத வார் 43 , 7.ஆவ (ந) தண் ைர
பட்டா ராம் இந் ராகாந் ெத , வார் 43 , 8.ஆவ (ந) தண் ைர
காவலர்
ப் , 9.அம் பத் ர் பஜைன ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

238

238

ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ேமற்
கப்
அண்ணா நகர், தண் ைர - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர அண்ணாநகர் 1வ ெத (வார் 36) , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர அண்ணாநகர் 2வ ெத (வார் 36) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
அண்ணா நகர் 3வ ெத (வார் 36) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர
அண்ணாநகர் 4வ ெத (வார் 36) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
அண்ணாநகர் 5வ ெத (வார் 36) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர
அண்ணாநகர் 6வ ெத (வார் 36)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

239

239

ஆவ
ேமற்
தண்

236

237

236

நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
1.ஆவ (ந) தண் ைர அண்ணாநகர் 7வ ெத (வார் 36) , 2.ஆவ
கப் அண்ணா நகர்,
தண் ைர அண்ணாநகர் 8வ ெத (வார் 36)
ைர - 600 072.

(ந)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

240

240

ஆவ
ேமற்
தண்

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) தண் ைர அண்ணாநகர் 9வ ெத (வார் 36) , 2.ஆவ (ந)
நகராட் ந நிைலப்பள் ளி தண் ைர அண்ணாநகர் 10வ ெத (வார் 36) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
அண்ணாநகர்11வ ெத (வார் 36) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர லட்
கப் அண்ணா நகர்,
நகர் (வார் -36) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர சம் ர்ண அ ள் ெத லட்
ைர - 600 072.
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

241

241

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் அண்ணா நகர் ,
ேசக்கா - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர கரியப்பா நகர்
வள் வர் ெத வார் 36 ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர ெசந்த ழ் நகர் இம் மா ேவல் ெத வார் 36 ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர
ன்னாள் பைட ரர் காலனி வார் 36 , 4.ஆவ
(ந) தண் ைர அண்ணாநகர் 1வ சர்ச் ெத வார் 36 , 5.ஆவ (ந)
தண் ைர அண்ணாநகர் சர்ச் 2வ ெத வார் 36 , 6.ஆவ (ந)
தண் ைர
ேவகானந்தர் அ ன்
வார் 36

242

242

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் அண்ணா நகர்,
ேசக்கா - 600 072.

1.ஆவ

243

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக் கட் டம் ெதற்
கப்
அண்ணா நகர், ேசக்கா - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர அண்ணாநகர் சர்ச் 3வ ெத வார் 36 , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர அண்ணாநகர் பார தாசன் ெத வார் 36 , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர கரியப்பா நகர் ஜயந்தா ெம ன் ேரா வார் 36 , 4.ஆவ
(ந) தண் ைர ேநதா நகர் வார் 36 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர அசாரிய
ெத அண்ணா நகர் , 6.ஆவ (ந) கரியப்பா நகர் 4வ
க் த் ெத ,
7.ஆவ (ந) கரியப்பா நகர் 1வ ெத , 8.ஆவ (ந) கரியப்பா நகர் 3வ
ெத , 9.ஆவ (ந) கரியப்பா நகர்
கன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

244

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் அண்ணா நகர்,
ேசக்கா - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ெசந்த ழ் நகர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார்
36) , 2.ஆவ (ந) தண் ைர ெம ன் ேரா அண்ணா நகர் (வார் -36) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர பாலம் மாள் ெத ரா வ் காந் நகர் (வார் -36) ,
4.ஆவ (ந) தண் ைர அன்ைன சத்யா நகர் (வார் -36)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

243

244

(ந) தண்

ைர மார்டட
் ன்

ட்

வார்

36

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

4

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் அண்ணா நகர்
(எச்.எம் . அைற), ேசக்கா - 600
072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ெவங் கேடசன் நகர் ைரவர்ஸ் காலனி (வார் -36)
, 2.ஆவ (ந) தண் ைர ெசந்த ழ் நகர் உதய ரியன்ெத (வார் -36)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் அண்ணா நகர்,
ேசக்கா - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ெசந்த ழ் நகர் அம் ேபத்கார் ெத (வார் 36) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர ெசந்த ழ் நகர் பாண் யன் ெத (வார் 36) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர
ேவகானந்தா அ ன்
3வ
க் ெத
(வார் 36) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர மா லாமணி ெத (வார் 36) ,
5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேசாழன் ெத ெசந்த ழ் நகர் (வார் 36) , 6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ேசரன் ெத ெசந்த ழ் நகர்
(வார் -36) , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ெஜக வன்ராம் ெத
ெசந்த ழ் நகர் (வார் -36) , 8.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ெசந்த ழ்
நகர் த்தர் ெத (வார் 36) , 9.ஆவ (ந) தண் ைர ெசந்த ழ் நகர்
இமா ேவல் சாைல வார் 36 , 10.ஆவ (ந) தண் ைர
பாலா நகர்
, 11.ஆவ (ந) தண் ைர 1வ ெத
ைரவர்ஸ் காலனி ெவங் கேடசன்
நகர் , 12.ஆவ (ந) தண் ைர
வாசகம் 5வ
க் த் ெத ,
13.ஆவ (ந) 2வ
க் ெத
ைரவர்ஸ் காலனி அண்ணா நகர் ,
14.ஆவ (ந)
ேவகானந்தா அெவன்
அண்ணா நகர் , 15.ஆவ (ந)
தண் ைர 4வ
க் த் ெத ெவங் கேடஸ்வரா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

246

245

246

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

245

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

247

247

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
அண்ணா நகர், ேசக்கா - 600
072.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) தண் ைர ேகாதண்டநா
ெத ரா வ் காந் நகர் (வார் 36) , 2.ஆவ (ந) தண் ைர எம் .ேக.எம் ெத
ரா வ் காந் நகர்(வார்
36) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர கண்ணதாசன் ெத ,ெசந்த ழ் நகர் (வார் 36) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர பல் லவன் ெத ,ெசந்த ழ் நகர் (வார் -36) ,
5.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் பார யார் ெத (வார் 36) ,
6.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் கார்டன் ெத (வார் -36) ,
7.ஆவ (ந) தண் ைர ெவங் கேடஷ்வரா நகர் (வார் -36) , 8.ஆவ (ந)
தண் ைர ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ரா ெரட் யார் கார்டன் (வார் -36 ,
9.ஆவ (ந) தண் ைர . ஆர். ஆர். நகர் (வார் -36) , 10.ஆவ (ந)
தண் ைர ரா வ் காந் நகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -3 ,
11.ஆவ (ந) தண் ைர கார்டன் ெத
ரா வ் காந் நகர்(வார் 36) ,
12.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் ைவ.ேகா.ெத (வார் -36) ,
13.ஆவ (ந) தண் ைர ேசக்கா ர ல் ேவேகட்ெத (வார் -36) ,
14.ஆவ (ந) தண் ைர எம் . .எச். ேரா ேசக்கா
(வார் 36) ,
15.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் வ.ஊ. .ெத (வார் -36)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

248

248

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் அண்ணா நகர்,
ேசக்கா - 600 072.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் ஸ்
ல் ேரா (வார் 36) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் வள் ளலார் ெத (வார் -36) ,
3.ஆவ நகராட் ெசந்த ழ் நகர் ைவயார் ெத (வார் -36) , 4.ஆவ
(ந) தண் ைர
ஆர் ஆர் நகர்
வள்
வர் ெத (வார் -36) , 5.ஆவ
(ந) தண் ைர
எல்
தனலஷ்
ெத (வார் -36) , 6.ஆவ (ந)
தண் ைர ரா வ் காந் நகர் மரன் ெத (வார் -36) , 7.ஆவ (ந)
தண் ைர
ஆர் ஆர் நகர் மா லாமணி ெத (வார் -36) , 8.ஆவ (ந)
தண் ைர மா லாமணி 2வ ெத (வார் -36) , 9.ஆவ (ந) தண் ைர
ரா வ் காந் நகர் பார ெத (வார் -36) , 10.ஆவ நகராட்
தண் ைர ரா வ் காந் நகர் ேயான் ெத (வார் -36) , 11.ஆவ (ந)
தண் ைர ரா வ் காந் நகர் மரன் ெத வார் 36 , 12.ஆவ (ந)
தண் ைர ரா வ் காந் நகர் ேவகானந்தர் ெத (வார் -36) ,
13.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் ெவங் கேடஸ்வரா ெத
(வார் -36) , 14.ஆவ (ந) தண் ைர பார யார்
க் ெத (வார் 36) , 15.ஆவ (ந) தண் ைர ரா வ் காந் நகர் கம் பர் ெத (வார் -36) ,
16.ஆவ (ந) தண் ைர ஏழாவ
க் ெத (வார் -36) , 17.ஆவ (ந)
தண் ைர காந் ெத (வார் -36) , 18.ஆவ (ந) தண் ைர
அன்ைனெதேரசாெத , ெசந்த ழ் நகர் வார் 36 , 19.ஆவ (ந)
தண் ைர எம் ஆர் எப் நகர் , 20.ஆவ (ந) தண் ைர இந் ராகாந்
ெத
ஜயா நகர் , 21.ஆவ (ந) தண் ைர ேஜா ெத ரா வ் காந்
நகர் , 22.ஆவ (ந) தண் ைர ரா காந் நகர் ேந ெத , 23.ஆவ (ந)
ேசக்கா தனலட்
நகர் 2வ ெம ன்ேரா , 24.ஆவ (ந) தண் ைர
அண்ணா நகர் ெம ன் ேரா ரா வ் காந் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

249

250

251

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

249

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் உைழப்பாளர்நகர் 1வ ெத
(வார் -45) , 2.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் உைழப்பாளர்நகர் 2வ
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ெத (வார் -45) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் உைழப்பாளர்நகர்
உைழப்பாளர் நகர் தண் ைர,
3வ ெத (வார் -45) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம்
தண் ைர - 600 072.
உைழப்பாளர்நகர் 4 ெத (வார் -45) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
பட்டா ராம் உைழப்பாளர்நகர் 5வ ெத (வார் -45)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

250

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி (வார் -45) , 2.ஆவ (ந) தண்
உைழப்பாளர் நகர் ( ழக்
ெத (வார் -45) , 3.ஆவ (ந)
கப் ), தண் ைர - 600 072.
8 ெத (வார் -45) , 4.ஆவ
நகர், 9வ ெத , வார் 45

அைனத்
வாக்காளர்கள்

251

1.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர் ெபரியார் ெத (வார் -45) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர் அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 45) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர் அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -45) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர், பாண் யன் ெத ,
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி வார் 45 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் , அம் ேபத்கார் ேசரன்
உைழப்பாளர் நகர், தண் ைர ெத , வார் 45 , 6.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர் பார தாசன்
ெத , வார் 45 , 7.ஆவ (ந) தண் ைர ேசாழன் ெத , அம் ேபத்கார்
600 072.
நகர், வார் 45 , 8.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர், கண்ண
ெத , வார் 45 , 9.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர், ேகாவலன்
ெத வார் 45 , 10.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர், மாத
ெத , வார் 45

ராம் உைழப்பாளர்நகர் 6வ ெத
ைர பட்டா ராம் உைழப்பாளர்நகர் 7வ
தண் ைர பட்டா ராம் உைழப்பாளர்நகர்
(ந) தண் ைர பட்டா ராம் , உைழப்பாளர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

252

253

254

252

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) தண் ைர இளங் ேகாவன் ெத , அம் ேபத்கார் நகர், வார் 45
, 2.ஆவ (ந) தண் ைர
ல் ரான் ஸ் ெத , அம் ேபத்கார் நகர்,
எம் எஸ் ேரா
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி வார் 45 , 3.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார் நகர்,
வார் 45 , 4.ஆவ (ந) தண் ைர பா நகர் அண்ணாசாைல, வார் 45 ,
உைழப்பாளர் நகர், தண் ைர 600 072.
5.ஆவ (ந) தண் ைர பா நகர், காமராஜ் ெத , வார் 45 , 6.ஆவ (ந)
தண் ைர காமராஜ் ெத , பா நகர்,
க் ெத , வார் 45 ,
7.ஆவ (ந) தண் ைர 3வ
க் த் ெத அண்ணா ெத
1.ஆவ (ந) தண் ைர சாஸ் ரி நகர் வ உ
ெத , வார் 46 , 2.ஆவ
(ந) தண் ைர சாஸ் ரி நகர், அண்ணா ெத , வார் 46 , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர சாஸ் ரி நகர் அம் ேபத்கார் ெத , வார் 46 , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர சாஸ் ரி நகர் பால னாயகர் ெத , வார் 46 , 5.ஆவ (ந)
தண் ைர சாஸ் ரி நகர்
வள்
வர் ெத , வார் 46 , 6.ஆவ (ந)
தண் ைர சாஸ் ரி நகர்
க
க் ெத வார் 46 , 7.ஆவ (ந)
தண் ைர
த்தா
ப்ேபட்ைட, ெத ங் கர் காலணி, 2வ ெத வார்
46

253

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் , தண் ைர - 600
072.

254

1.ஆவ (ந) தண் ைர
த்தா
ப்ேபட்ைட, ெத ங் கர் காலணி, 3வ
ெத வார் 46 , 2.ஆவ (ந) தண் ைர
த்தா
ப்ேபட்ைட, 2வ ெத
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
வார் 46 , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
த்தா
ப்ேபட்ைட, ெத ங்
வடக்
கப் , தண் ைர - 600
காலணி, 1வ ெத , 4.ஆவ (ந) தண் ைர
த்தா
ப்ேபட்ைட,
072.
இைளயாத்தம் மன் நகர், வார் 46 , 5.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர்,
வார் 46

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

255

256

257

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) தண் ைர
ப் , வார் 46 , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர சாஸ் ரி நகர் நாவலர் ெத வார் 46 , 3.ஆவ (ந)
தண் ைர கம் பர் ெத சாஸ் ரி நகர் , 4.ஆவ (ந) தண் ைர பார
நகர் தல் ெத , 5.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர் 2வ ெத ,
6.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர் 3வ ெத , 7.ஆவ (ந) தண் ைர
பார நகர் 4வ ெத , 8.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர் 5வ ெத ,
9.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர் 6வ ெத
, 10.ஆவ (ந) தண் ைர
பார நகர் 7வ ெத , 11.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர் 8வ ெத ,
12.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர் 9வ ெத , 13.ஆவ (ந) தண் ைர
பார நகர் 10வ ெத , 14.ஆவ (ந) தண் ைர பார நகர் 12வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

255

ஆவ நகராட் பால் வா
ைமயம் சாஸ் ரி நகர் (ேமற்
கப் ), தண் ைர - 600 072.

256

1.ஆவ (ந) தண் ைர பார யார் ெத காமராஜ ரம் (வார் -41) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர னிததாமஸ் ெத காமராஜ ரம் (வார் -41) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர ேநத்தா ெத (வார் -41) , 4.ஆவ (ந)
ேஹா இன்ஃபன்ட் இேய
தண் ைர வடக் பஜார் காமராஜ ரம் (வார் -41) , 5.ஆவ (ந)
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
தண் ைர காமராஜ ரம் மகாத்மா காந் ேரா வார் 41 , 6.ஆவ (ந)
காந் ேரா , தண் ைர - 600 072.
தண் ைர என் எஸ்
ேபாஸ் ெத வார் 41 , 7.ஆவ (ந) தண் ைர
ெவங் கேடஸ்வரா ெத , வார் 43 , 8.ஆவ (ந) பட்டா ராம்
காமராஜ ரம் அம் ேபத்கார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

257

1.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் ,மகாத்மா காந் 6வ ெத
வார் 41 , 2.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் , மகாத்மாகாந் 1வ
இன்ஃபன்ட் இேய நர்சரி பள் ளி
ெத . , 3.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் சத் ரம் , மகாத்மா காந்
எம்
ேரா (ெதற்
கப்
ேக 2வ ெத , 4.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் ,காந் நகர் 3வ ெத
- அ வ ப் அைற), தண் ைர - (வார் 41) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் மகாத்மாகாந்
5வ
600 072.
ெத (வார் 41) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம் மகாத்மாகாந்
4வ ெத வார் 41 , 7.ஆவ (ந) தண் ைர பட்டா ராம்
மாகத்மாகாந் 5வ ெத , வார் 41

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

258

259

260

258

259

260

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

இன்ஃபன்ட் இேய நர்சரி பள் ளி
1.ஆவ
எம்
ேரா (ெதற்
கப்
ேக
2.ஆவ
வ ப் அைற), தண் ைர 3.ஆவ
600 072.

(ந) தண்
(ந) தண்
(ந) தண்

ைர காமராச ரம்
வள் வர் ெத (வார் 41) ,
ைர அண்ணாெத , காமராஜ ரம் , வார் 41 ,
ைர பட்டா ராம் மகாத்மாகாந் ெத வார் 41

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட் ெதாடக்கப்பள் ளி
ேமற் பக்க்ம்
ய கட் டம்
ேந நகர், தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர ேந நகர் அம் ேபத்கார் ெத
(வார் -44) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர
வள்
வர் நகர் ேந ெத (வார் -44) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர பள் ளி டத் ெத ,ேந நகர் (வார் -44) , 4.ஆவ
(ந) தண் ைர நக் ரர் ெத ,ேந நகர் (வார் -44) , 5.ஆவ (ந)
தண் ைர வா
ெத ,ேந நகர் (வார் -44) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர
பார ெத ,ேந நகர் (வார் -44) , 7.ஆவ (ந) தண் ைர னித தாமஸ்
ெத ,ேந நகர் (வார் -44) , 8.ஆவ (ந) தண் ைர பல் லவன் ெத
சார்லஸ்நகர் (வார் -44) , 9.ஆவ (ந) தண் ைர சார்லஸ் நகர்
கண்ணதாசன் ெத
(வார் -44) , 10.ஆவ (ந) தண் ைர சார்லஸ் ெத ,
பட்டா ராம் (வார் -44)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட் ெதாடக்கப்பள் ளி
ேந நகர், தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர
. .க நகர் பா ெத (வார் -44) , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர
.
. க. ெத (வார் -44) , 3.ஆவ (ந) தண் ைர
. .க
நகர் ேந ெத (வார் -44) , 4.ஆவ (ந) தண் ைர வ. உ. . ெத
(வார் -44) , 5.ஆவ (ந) தண் ைர
. .க நகர் ைரசா ெத
(வார் -44) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர
. .க நகர் பாண் யன் ெத
(வார் -44) , 7.ஆவ (ந)தண் ைர ேசரன் ெத (வார் -44) , 8.ஆவ
(ந)தண் ைர நாகரத் னம் நா
ெத (வார் -44) , 9.ஆவ
(ந)தண் ைர
. .க நகர் அ ஞர் ெத (வார் -44)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

261

261

ஆவ நகராட் ெதாடக்கப்பள் ளி
ேந நகர், தண் ைர - 600 072.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந)தண் ைர நாகவல் யம் மன் ெத (வார் -44) , 2.ஆவ
(ந)தண் ைர ேவளாங் கண்ணி ெத (வார் -44) , 3.ஆவ (ந)தண் ைர
சார்லஸ் நகர் எம்
எச் ேரா (வார் -44) , 4.ஆவ (ந)தண் ைர
சார்லஸ் நகர் ேசாழன் ெத (வார் -44) , 5.ஆவ (ந)தண் ைர
சார்லஸ்நகர் பாலா ெத (வார் -44) , 6.ஆவ (ந)தண் ைர
சார்லஸ்நகர் ,ஆர்,ஆர் ெத (வார் -44) , 7.ஆவ (ந)தண் ைர டாக்டர்
ராதா
ஷ்ணன் ெத (வார் -44) , 8.ஆவ (ந)தண் ைர ஔைவயார்
ெத (வார் -44) , 9.ஆவ (ந)தண் ைர அந்ேதாணியார் ெத (வார் 44) , 10.ஆவ (ந)தண் ைர ராஜா ெத (வார் -44) , 11.ஆவ (ந)
தண் ைர எம் . . ஆர். ெத ,சார்லஸ்நகர் (வார் -44) , 12.ஆவ (ந)
தண் ைர
ட் எச் ேரா
(வார் -44)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

262

262

ட் ெஷப்பர் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி சார்லஸ் நகர்,
தண் ைர - 600 072.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் இந் ரா காந் ெத (வார் -44) ,
2.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் ேபரா ரியர் ெத (வார் 44) ,
3.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் பாண் யன் ெத (வார் 44) ,
4.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் ேவகானந்தர் ெத (வார் 44) ,
5.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் பாலா ெத (வார் 44) ,
6.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் சரஸ்வ ெத (வார் 44) ,
7.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் சக் ேவல் ெத
(வார் -44) ,
8.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் காமராஜர் ெத (வார் 44) ,
9.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் ரா வ் காந் ெத (வார் - 44) ,
10.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் எஸ்.எம் .ஆர். ெத வார் 44 ,
11.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் ேந
1வ ெத (வார் 44) ,
12.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் ேந
5வ ெத (வார் 44) ,
13.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் ேந
6வ ெத (வார் 44) ,
14.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் பாரதமாதா ெத (வார் 44) ,
15.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் ேந
3வ ெத (வார் 44) ,
16.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் பாரதமாதா ெத (வார் 44) ,
17.ஆவ (ந) பட்டா ராம் காந் நகர் (வார் 44) , 18.ஆவ (ந)
பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் பல் லவன் ெத , 19.ஆவ (ந) பட்டா ராம்
மரன் ெத , 20.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் லட்
ெத ,
21.ஆவ (ந) பட்டா ராம் ேசாழன் நகர் தர்சனம் ெத , 22.ஆவ (ந)
பட்டா ராம்
நாயகர் ேகா ல் ெத , 23.ஆவ (ந) பட்டா ராம்
ேசாழன் நகர் அண்ணா ெத வார் (44) , 24.ஆவ (ந) பட்டா ராம்
ேசாழன் நகர் காமராஜ் ெத வார் (44) , 25.பட்டா ராம் பார யார்
ெத ேசாழன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

263

263

ட் ெஷப்பர் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி சார்லஸ் நகர்,
தண் ைர - 600 072.

1.ஆவ (ந) தண் ைர காந் நகர் - காமராஜர் ெத
(வார் -44) ,
2.ஆவ (ந) தண் ைர காந் நகர் அம் ேபத்கார் ெத
(வார் -44) ,
3.ஆவ (ந) தண் ைர சர்ச் ெத காந் நகர் (வார் -44) , 4.ஆவ (ந)
தண் ைர காந் நகர் - கக்கன்
ெத
(வார் -44) , 5.ஆவ (ந)
தண் ைர எம் . . எச். ேரா
(வார் -44) , 6.ஆவ (ந) தண் ைர
காந் நகர் 5-வ ெத (வார் -44) , 7.ஆவ (ந) தண் ைர காந் நகர் 2வ ெத (வார் -44) , 8.ஆவ (ந) தண் ைர அம் ேபத்கார்5-வ ெத
(வார் -44) , 9.ஆவ (ந) தண் ைர காந் ெத பட்டா ராம் (வார் -44)

264

264

எஸ் ஐ ந நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
ரி ), ேசக்கா - 600
072.

1.ஆவ (ந) ேசக்கா ேசக்கா ெம ன் ேரா வார் 37 , 2.ஆவ (ந)
தண் ைர
ளிஞ் யம் பாக்கம் ெரட் ெத வார் 37 , 3.ஆவ (ந)
ேசக்கா ேசக்கா
ளக்கைர ெத வார் 37

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ் ஐ ந நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
ரி ), ேசக்கா - 600
072.

1.ஆவ (ந) ேசக்கா ேசக்கா உைடயார்ெத வார் 37 , 2.ஆவ (ந)
ேசக்கா ேசக்கா பஜைன ேகா ல் ெத வார் 37 , 3.ஆவ (ந)
ேசக்கா ேசக்கா ெதற் பஜைன ேகா ல் ெத வார் 37 , 4.ஆவ
(ந) ேசக்கா
ளிஞ் யம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 37 ,
5.ஆவ (ந) ேசக்கா ேசக்கா , ெரட் யார் ெத , வார் 37 , 6.ஆவ (ந)
ேசக்கா ேசக்கா , ேமட் த் ெத , வார் 37 , 7. ளிஞ் யம் பாக்கம்
ெசட் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ் ஐ ந நிைலப்பள் ளி
( ழக்
ரி ), ேசக்கா - 600
072.

1.ஆவ (ந) ேசக்கா ேசக்கா
ங் கார
நகர் (வார் -37) , 2.ஆவ
(ந) ேசக்கா
கா
ெத (வார் 37) , 3.ஆவ (ந) ேசக்கா கார்த் க்
நகர்(வார் -37) , 4.ஆவ (ந) ேசக்கா
எஸ் ஐ நகர் ேசக்கா வார்
37 , 5.ஆவ (ந) ேசக்கா வரத ரி அம் மன்ேகா ல் ெத ேசக்கா
வார் 37 , 6.ஆவ (ந) ேசக்கா
ைரக்கண் நகர் ேசக்கா வார் 37 ,
7.ஆவ (ந) ேசக்கா
ந் நகர் ெபான்னி ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

265

266

265

266

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

267

268

267

268

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எஸ் ஐ ந நிைலப்பள் ளி
( ழக்
ரி ), ேசக்கா - 600
072.

1.ஆவ (ந) ேசக்கா ேசக்கா காமராஜர் ெத (வார் -37) , 2.ஆவ (ந)
ேசக்கா ேசக்கா
. எஸ். ஐ. பள் ளி ட ெத (வார் -37) , 3.ஆவ (ந)
ேசக்கா ேசக்கா பள் ளத் ெத (வார் -37) , 4.ஆவ (ந) ேசக்கா
ேசக்கா பால் வா ெத (வார் -37) , 5.ஆவ (ந) ேசக்கா ேசக்கா
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -37) , 6.ஆவ (ந) ேசக்கா ேசக்கா
ேமட் த்ெத வடக் ேதவராஜ் நகர் , 7.ஆவ நகராட்
ேசக்கா
ேசக்கா
ண்ணாம்
ளக்கைர(வார் -37) , 8.ஆவ நகராட்
ேசக்கா ேசக்கா ேவதமணி ெத ேதவராஜன் நகர்(வார் -37) ,
9.ஆவ நகராட்
ேசக்கா ேசக்கா சஞ்
ெத (வார் -37)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைலப் பள் ளி வடக்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் 600 054.

1.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் பத்மநாபன் ெத வார்
30 , 2.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் த்
ஷ்ணன்
ெத வார் 30 , 3.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர்
வள் வர்ெத வார் 30 , 4.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் ேகா ந்தரா
ெத , வார் 30 , 5.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் பார்த்தசார ெத , வார் 30 ,
6.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர், இராதா
ஷ்ணன் ெத
(வார் 30) , 7.ஆவ (ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம் ெப மாள் சா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

269

270

271

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் லகர்ெத (வார் 30) ,
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் லஷ் பாய் ெத (வார்
(ந)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் வாெத (வார் 30)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் ராஜா ெத (வார் -30)
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் பார ெத
(வார் 30) ,
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர் சர்
ராமன் வார் 30 ,
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர்
ேவந்தர்ெத வார் 30 ,
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர், காந் ெத , வார் 30 ,
ளிஞ் யம் பாக்கம்
ேத நகர், அன்ைன ெதரசா ெத ,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைலப் பள் ளி வடக்
கப் ,
ளிஞ் யம் பாக்கம் 600 054.

1.ஆவ (ந)
2.ஆவ (ந)
30) , 3.ஆவ
, 4.ஆவ (ந)
, 5.ஆவ (ந)
6.ஆவ (ந)
7.ஆவ (ந)
8.ஆவ (ந)
9.ஆவ (ந)
வார் 30

270

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ய கட் டம் , ப த் ப்பட் 600 054.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ப த் ப்பட்
ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத (வார் -16) , 2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ப த் பட் பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -16) , 3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ப த் பட்
க ணீகர் ெத (வார் -16 , 4.ஆவ (ந) ப த் பட் தர்மராஜா ேகா ல்
ெத , வார் 16 , 5.ஆவ (ந) ப த் பட் அக்ரஹாரத் ெத , வார் 16 ,
6.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆத்ேதாரத் ெத , வார் 16

அைனத்
வாக்காளர்கள்

271

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கப் , ப த் ப்பட் 600 054.

1.ஆவ (ந) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , பாேலரிப்பட் , 2.ஆவ ( ந )
பாேலரிப்பட் அேசாக் நிரரஞ் சன் நகர் வார் 16 , 3.ஆவ ( ந )
ப த் பட் சன்ம அவன் வார் 16 , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
அேசாக் நகர் , 5.ப த் ப்பட் 6வ
க் ெத
என் ராயல்
ரி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

269

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

272

273

274

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

272

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் அ வலக அைற,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப த் பட் ெதன்னந்ேதாப் ெத (வார் -16) , 2.ஆவ (ந)
ப த் பட் அம் ேபத்கார் ெத (வார் 16) , 3.ஆவ (ந) ப த் பட்
ஷப்ைலன் 2வ ெத வார் 16 , 4.ஆவ (ந) ப த் பட்
ஷப்ைலன் 3வ ெத வார் 16 , 5.ஆவ (ந) ப த் பட்
ஷப்ைலன் 4வ ெத வார் 16 , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ப த் ப்பட் காலனி, ெப மாள் ேகா ல் ெத , வார் 16 , 7.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ப த் ப்பட் காலனி, ஷப்ைலன்
தல் ெத , வார் 16

273

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் அ வலக அைற,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ஸ் ரிப் (வார் -16) , 2.ஆவ (ந) தண்
ராம் நகர் வார் 16 , 3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் எம்
ஆர் நகர்
ேகால ேரா வார் 16 , 4.ஆவ நகராட் சாந்தா டவர் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல ப த் ப்பட்

காந்
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
, ேகாவர்தன ரி - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேகாவர்தன ரி ழக்
ங் காசந் ப் (வார்
16) , 2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேகாவர்தன ரி ேமற்
ங் காசந் ப்
வார் 16 , 3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேகாவர்தன ரி ெதற் ெம ன்
ேரா (வார் -16) , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேகாவர்தன ரி
னிவாசநகர் 4வ
க் த்ெத , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேகாவர்தன ரி அன் நகர் ெம ன்ேரா (வார் 16) , 6.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேகாவர்தன ரி இந் ரா நகர் (வார் -16) , 7.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேகாவர்தன ரி ஏ மைல நாயக்கர் ெத வார் 16 ,
8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேகாவர்தன ரி சக் நகர் (வார் -16) ,
9.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி னிவாச நகர் 2வ
க் ெத (வார் 16)
, 10.ஆவ நகராட் ேகந் ரிய
ஹார் ் நதமல்
ெந ஞ் சாைல
ப த் ப்பட் , 11.ப த் ப்பட் காமராஜ் நகர் ேகந் ரிய
ஹார் ,
12.ப த் ப்பட் ேகந் ரிய
ஹார்

274

ைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

275

276

275

276

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

காந்
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
ெதற்
கப்
ழக் கட் டம் ,
ேகாவர்தன ரி - 600 071.

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ேகா ந்தசா நாயக்கர் ெத (வார் 16-17)
, 2.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி டாக்டர் ராமதாஸ் ெத (வார் 16) , 3.ஆவ
(ந) ேகாவர்தன ரி அர ந்த் நகர் (வார் 16) , 4.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி வள் வர் ெத (வார் 16) , 5.ஆவ (ந) ேகாவர்தனக ரி
அன் நகர் தல் ெத , 6.ஆவ (ந) ேகாவர்தனக ரி அன் நகர் 2வ
ெத , 7.ஆவ (ந) ேகாவர்தனக ரி அன் நகர் 3வ ெத , 8.ஆவ (ந)
ேகாவர்தனக ரி அன் நகர் 4வ ெத , 9.ஆவ (ந) ேகாவர்தனக ரி
அன் நகர் 5வ ெத , 10.ஆவ (ந) ேகாவர்தனக ரி அன் நகர் 6வ
ெத , 11.ஆவ (ந) ேகாவர்தனக ரி அன் நகர் 7வ ெத , 12.ஆவ
(ந) ப த் ப்பட் அன் நகர் 8வ ெத , 13.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
அன் நகர் 9வ ெத , 14.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் அர ந்த் நகர்
ெம ன்ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காந்
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
ெதற்
கப்
ழக் கட் டம் ,
ேகாவர்தன ரி - 600 071.

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ெம ன்ேரா (வார் -16&17) , 2.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி பார ெத (வார் 16) , 3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
னிவாசா நகர் ஸ்தரிப் , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
னிவாசா நகர்
2வ
க் த் ெத , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேமற்
ங் கா ெத ,
6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
னிவாசா நகர் 2வ ெத , 7.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் பார ெத , 8.ப த் ப்பட் ேகந் ரிய
ஹார் ேபஸ் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

277

277

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி கைலஞர் நகர் 2வ ெத (வார் 17) ,
2.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ெசல் வா நகர்(வார் 17) , 3.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி வாஞ் நாதன் ெத (வார் 17) , 4.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி
ர்த் நகர்வ.ஊ. .ெத (வார் 17) , 5.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி
ர்த் நகர்
. .க. ெத
(வார் 17) , 6.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி
ர்த் நகர் பார ெத
(வார் 17) , 7.ஆவ (ந)
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ேகாவர்தன ரி ராஜ் பாய் நகர் நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் 17) ,
, ேகாவர்தன ரி - 600 071.
8.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ர்த்
நகர் கம் பர் ெத (வார் 17) ,
9.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ேகாவர்தண ரி
ரி காமராஜர் நகர்
சாைல(வார் 17) , 10.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ேகாவர்தண ரி
ரி
அ மன்
ளம் ம் (வார் 17) , 11.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ேகாவர்தண ரி
ரி
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 17) , 12.ஆவ
(ந) ேகாவர்தன ரி
ர்த் நகர் வா ெத (வார் -17)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

278

278

ஆவ நகராட்
ந நிைலப்பள் ளி, ேகாவர்தன
- 600 071.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ேகாவர்தண ரி
ரி பார நகர் தல்
ெத (வார் 17) , 2.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ேகாவர்தண ரி
ரி பார நகர் 2வ ெத வார் 17) , 3.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ேகாவர்தண ரி
ரி பார நகர் 3வ ெத (வார் 17) , 4.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி ேகாவர்தண ரி
ரி பார நகர் 4வ ெத (வார்ட 17)
, 5.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ர்த் நகர் ைவ ேரா (வார் -17) ,
6.ஆவ (ந)
ர்த் நகர் எம் . .ஆர் ெத வார் 17 , 7.ஆவ (ந)
அம் ேபத்கார் ெத கைலஞர் நகர் ேகாவர்த்தன ரி , 8.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 17) , 9.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி சரஸ்வ ெத (வார் 17) , 10.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ஷ்ணன் ெத (வார் 17) , 11.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ஆர் ஆர்
ரி ெத கைலஞர் நகர் , 12.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ெபா ைக நகர்
மணிகண்டன் ெத (வார் 17) , 13.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ல் ைல
நகர் ந்தரத் ெத (வார் 17) , 14.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ல் ைல
நகர் ேவகானந்தர் ெத வார் 17 , 15.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ல் ைல நகர் இந் ரா ெத வார் 17 , 16.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ல் ைல நகர் மரன் ெத (வார் 17) , 17.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ல் ைல நகர் வாஞ் நாதன் ெத (வார் 17) , 18.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ெபா ைக நகர் பவானி அம் மன் ெத , 19.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ெபா ைக நகர் பாலா ெத , 20.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி
ர்த் நகர் , 21.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் பார நகர்
ெம ன் ேரா , 22.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ெசல் வா நகர் 4வ ெத ,
23.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ ப் எஸ்ேடட் ஆவ
ந்தமல்
ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

279

280

281

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி ெதற்
கப் ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ராஜ் பாய் நகர் ரி பாலா ெத (வார்
17) , 2.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ராஜ் பாய் நகர் நாயகர் ேகா ல் 4வ
க் ெத (வார் -17) , 3.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ராஜ் பாய் நகர்
வள் வர் ெத (வார் -17) , 4.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ராஜ் பாய்
நகர் நாயகர் ேகா ல்
தல்
க் த் ெத (வார் 17) , 5.ஆவ (ந)
ராஜ் பாய் நகர்
வள் வர் 3வ
க் ெத (வார் 17) , 6.ஆவ (ந)
ராஜ் பாய் நகர்
வள் வர்4வ
க் ெத வார் 17

அைனத்
வாக்காளர்கள்

280

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி ெதற்
கப் ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி வசந்தம் நகர் மரன் ெத (வார் -17) ,
2.ஆவ (ந) வசந்தநகர் அண்ைன இந் ரா ெத (வார் 17) , 3.ஆவ (ந)
ேநதா ெத வசந்தம் நகர் , 4.ஆவ (ந) வசந்தம் நகர் ராஜா ெத
வார் 17 , 5.ஆவ (ந) காந் ெத வசந்தம் நகர் வார் 17 , 6.ஆவ (ந)
னிவாசன் ெத வசந்தம் நகர் வார் 17 , 7.ஆவ (ந) ேவலன் ெத
வசந்தம் நகர் வார் 17 , 8.ஆவ (ந) கண்ணதாசன் ெத வசந்தம் நகர்
வார் 17 , 9.ஆவ (ந) ஆர்.ஆர் ெத வசந்தம் நகர் வார் 17 ,
10.ஆவ (ந) கணப ெத வசந்தம் நகர் வார் 17 , 11.ஆவ (ந)
ன்றாவ
க்
கணப ெத
வார் 17 , 12.ஆவ (ந) மாரசா
ெத வசந்தம் நகர் வார் 17 , 13.ஆவ (ந) வ
ெத வசந்தம் நகர்
வார் 17 , 14.ஆவ (ந) ேந ெத வசந்தம் நகர் ேகாவர்தன ரி வார்
17

அைனத்
வாக்காளர்கள்

281

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி இராஜா ெசௗத்ரி ெத (வார் -17) , 2.ஆவ
(ந) ேகாவர்தன ரி ேகா லம் ெத
(வார் - 17) , 3.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி லஷ்
நகர் (வார் - 17) , 4.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ராஜ் பாய் நகர் பார தாசன் ெத (வார் 17) , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
பால் வா ைமயம் , ப த் ப்பட் பார தாசன் ெத , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் பாலா
தல்
க் த்
600 071.
ெத ராஜ் பாய் நகர் , 7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் பாலா 2வ
க் த்
ெத ராஜ் பாய் நகர் , 8.ஆவ (ந) நந்தவனேமட் ர் ராஜ் பாய் நகர் காந்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

282

283

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

282

1.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி வசந்தம் நகர்
மைல ெத (வார் 17) ,
2.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
க்ேனஷ் ெத வசந்தம் நகர் (வார் - 17) ,
3.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி ஆனந்தம் ெத வசந்தம் நகர் , 4.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட்
லட்
ெத வசந்தம் நகர் , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
லகவ ெத வசந்தம் நகர் , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ஞ்
தல்
க் த் ெத , 7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
வசந்தம் நகர் சந் ரா ட் ,
8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் வசந்தம் நகர் ெஜய
ெத (வார் -17) ,
9.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் வசந்தம் நகர் ஜப்பார் ெத (வார் -17) ,
10.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் வசந்தம் நகர் கங் ைக ெத (வார் -17) ,
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி 11.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் வசந்தம் நகர் ய ைன ெத (வார் -17) ,
ஞ் ெத (வார் -17) ,
(வடக்
கப் ), ப த் ப்பட் - 12.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் வசந்தம் நகர்
13.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் வசந்தம் நகர் ல் ைல ெத ெத (வார் -17)
600 071.
, 14.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேகாத்தாரி கார்டன் , 15.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் உ ம் பரா கார்டன் , 16.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் வசந்தம்
நகர் லட்
ெத (வார் -17) , 17.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் லட்
நகர்
ஐஸ்வர்யா கார்டன் , 18.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ல் ைலநகர் , 19.ஆவ
(ந) நந்தவனேமட் ர் வசந்தம் நகர் , 20.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
வள் வர் 5வ
க் த் ெத , 21.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
நாயகர் ேகா ல் 3வ
க் த் ெத , 22.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
வசந்தம் நகர் நாயகர் ேகா ல் ெத , 23.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
வசந்தம் நகர் ராஜராேஜஸ்வரி ெத (வார் -17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

283

1.ஆவ (ந)ேகாவர்தன ரி தர்மராஜா சாைல(வார் -16) , 2.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி னிவாசா நகர் ைவ ேரா (வார் 16) , 3.ஆவ (ந)
காந்
ரதான சாைல (வார் 16) ,
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி, ேகாவர்தன ரி னிவாசன் நகர் வடக்
4.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி மா
அ ன்
(வார் 16) , 5.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி - 600 071.
ேகாவர்தன ரி சப்த ரி நகர் (வார் - 16) , 6.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் 16

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

284

285

284

285

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ (ந) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
தல்
க் (வார் - 16) ,
2.ஆவ (ந) டாக்டர் கார்டன் ெத (வார் - 16) , 3.ஆவ (ந)
ேகாவர்தன ரி
ள் ைளயார்ேகா ல் 2வ
க் ெத (வார் - 16) ,
4.ஆவ (ந) ேகாவர்தன ரி லஷ்
ரம் (வார் - 16) , 5.ஆவ (ந)
காந்
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
ேகாவர்தன ரி பாண் யன் நகர் (வார் 16) , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேகாவர்தன ரி - 600 071.
ெசந் ல் ஆண்டவர் ெத லஷ்
ரம் , 7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் 4வ
க் த் ெத
னிவாசா நகர் , 8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் 5வ
க் த் ெத
னிவாசா நகர் , 9.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் சாந் லால்
சாைல மா
அ ன்

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் , ப த் ப்பட் 600 054.

1.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப வ.ஊ. .ெத (வார் -15) , 2.ஆவ (ந)
ேகானாம் ேப பார யார் ெத (வார் -15) , 3.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப
கம் பர் ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப ரா வ் காந்
ெத (வார் -15) , 5.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப ெரட் பாைளயம்
அயப்பாக்கம் ெம ன் ேரா (வார் - 15) , 6.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப
ெரட் பாைளயம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -15) , 7.ஆவ (ந)
ேகானாம் ேப
நாயகர் ேகா ல் ெத ெரட் பாைளயம் (வார் -15 ,
8.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப
ன்னம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -15) ,
9.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப ெம ன் ேரா (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

286

287

288

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் , ப த் ப்பட் 600 054.

1.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப
. .க. ெத (வார் -15) , 2.ஆவ (ந)
ேகானாம் ேப அண்ணா ெத (வார் -15) , 3.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப
வள் வர் ெத (வார் -15) , 4.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப ேந
ெத (வார் -15) , 5.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப நாராயண ரம் ெப மாள்
ேகா ல் ெத (வார்ட , 6.ஆவ (ந) ேகானாம் ேப
ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத
(வார் -15) , 7.ஆவ நகராட் ேகானாம் ேப ேகாலா ேகம் ப்
ேரா (வார் -15) , 8.ஆவ நகராட் ேகானாம் ேப
காம் ைக நகர்
(வார் -15) , 9.ஆவ நகராட் ேகானாம் ேப காமேத நகர் (வார் -15)
, 10.ஆவ நகராட் ேகானாம் ேப ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

287

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெம ன்
கட் டம் த.நா. .வா,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) அ ந்த
ரம் ெம ன் ேரா (வார் -19) , 2.ஆவ (ந)
அ ந்த
ரம் 1வ ெத (வார் -19) , 3.ஆவ (ந) அ ந்த
ரம் 2வ
ெத (வார் -19) , 4.ஆவ (ந) அ ந்த
ரம் 3வ ெத (வார் -19)1 ,
5.ஆவ (ந) அ ந்த
ரம் 4வ ெத (வார் -19) , 6.ஆவ (ந)
அண்ணாமைல நகர் (வார் -19) , 7.ஆவ (ந) அண்ணாமைல நகர் தல்
ெம ன் ேரா (வார் -19) , 8.ஆவ நகராட் அண்ணாமைல 3வ
ெம ன் ேரா (வார் -19) , 9.ஆவ (ந) அண்ணாமைல நகர் ரங் கநாதன்
நகர் (வார் -19) , 10.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் அண்ணாமைல நகர் 2வ
ெம ன் ேரா , 11.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் அண்ணாமைல நகர் 3வ
க் த் ெத , 12.ஆவ நகராட் அண்ணாமைல நகர்
தல்
க்
ெத , 13.ஆவ நகராட் அண்ணாமைல நகர் 5வ
க் ெத ,
14.ஆவ 1வ
க் ெத அண்ணாமைல நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

288

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெம ன்
கட் டம் த.நா. .வா ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந)
(வார் -18)

286

ன்னம் மன் ேகா

ல் ெத

கத

எண் (1

தல் 150 வைர)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

289

290

291

292

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

289

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெம ன்
கட் டம் த.நா. .வா,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ

290

ஆவ நகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெம ன்
கட் டம் த.நா. .வா ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ன்னம் மன் ேகா ல் ெத
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் 2வ ெத

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி ெதற்
கப் ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேஜ ப் எஸ்ேடட் ெசல் யம் மன் ேகா ல்
ெத
(வார் -17) , 2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேஜ. .எஸ்ேடட் 2வ
ெம ன் ேரா
(வார் -17) , 3.ஆவ நகராட் ேஜ. . எஸ்ேடட் 1வ
ெம ன் ேரா (வார் 17) , 4.ஆவ ந ேஜ. . எஸ்ேடட் 2வ ெம ன்
ேரா
ஜய் அபார்டெ
் மன்ட்ஸ் வார் 17 , 5.ஆவ (ந) ெஜ
எஸ்ேடட்
2வ ெம ன் ேரா 1வ
க் ெத (வார் 17) , 6.ஆவ (ந) ெஜ
எஸ்ேடட் 2வ ெம ன் ேரா 2வ
க் ெத (வார் 17) , 7.ஆவ
(ந) ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி ெதற்
கப் ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ
(வார்
(வார்
(வார்
க்
.
(வார்

(ந) ப த் ப்பட்
ள
த் 2-வ ெத
ேஜ. .எஸ்ேடட்
-17 , 2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேந ெத (ேஜ. .எஸ்ேடட்)
-17) , 3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
மரன்ெத (ேஜ. .எஸ்ேடட்)
-17) , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேஜ ப் எஸ்ேடட் மரன்
தல்
ெத (வார் -17) , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேஜ ப் எஸ்ேடட்
.கா. ெத (வார் -17) , 6.ஆவ (ந) ேஜ. . எஸ்ேடட் 21வ ெத
-17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

291

292

(ந)

ன்னம் மன் ேகா

ல் ெத

எண் (151-400)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

சங் கரர் நகர் (வார் 18) ,
ன்னம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கத

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

293

293

ேவகானந்தா
த்யாலயா ேமல்
நிைலப்பள் ளி ந்தமல்
ேரா ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ. .எஸ்ேடட் 4வ ெத (வார் -17) ,
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ. .எஸ்ேடட் 5வ ெத (வார் -17) ,
3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 6
ெத (வார் -17) , 4.ஆவ
(ந) ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 13வ
ெத (வார் -17) , 5.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 14வ ெத (வார் -17) , 6.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ. . எஸ்ேடட் 15வ ெத (வார் 17) , 7.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 17வ
ெத (வார் -17) , 8.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ. . எஸ்ேடட் 18 வ ெத (வார் -17) , 9.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ. . எஸ்ேடட் 19வ ெத (வார் -17) , 10.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ. . எஸ்ேடட்23 வ ெத (வார் -17) , 11.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ. எஸ்ேடட் 25வ ெத (வார் -17) , 12.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 26வ
ெத (வார் -17) , 13.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 27 வ ெத (வார் -17) , 14.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 28வ ெத (வார் -17) , 15.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட்
. .க.ெத (வார் -17) , 16.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ ப் எஸ்ேடட் 20வ ெத
, 17.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேஜ
எஸ்ேடட் 16வ ெத
, 18.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ ப்
எஸ்ேடட் 3வ ெம ன் ேரா , 19.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் 10வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

294

295

294

295

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேவகானந்தா
த்யாலயா ேமல்
நிைலப்பள் ளி ந்தமல்
ேரா ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஏ
நகர் (வார் - 17) , 2.ஆவ ந
ேவகானந்தா நகர்
வள் வர் ெத (வார் 17) , 3.ஆவ (ந)
ேவகானந்தா நகர் (வார் -17) , 4.ஆவ ந ேஜ. .எஸ்ேடட் வன்
ேகா ல் ெத (வார் 17) , 5.ஆவ (ஊ) ேஜ. .எஸ்ேடட் 24 வ ெத
(வார் -17) , 6.ஆவ நகராட் ேஜ. .எஸ்ேடட் 24வ ெத 1வ
க் த் ெத (வார் -17) , 7.ஆவ நகராட் ேஜ. .எஸ்ேடட் 24வ
ெத 2வ
க் ெத (வார் 17) , 8.ஆவ ந ேஜ. .எஸ்ேடட்
24வ ெத 3 வ
க் த்ெத (வார் 17) , 9.ஆவ ந ேஜ. .எஸ்ேடட்
24வ ெத 4 வ
க் த்ெத (வார் 17) , 10.ஆவ ந ேஜ. .எஸ்ேடட்
24வ ெத
ரி (வார் 17) , 11.ஆவ நகராட்
சரஸ்வ நகர் 2 வ
ெத (வார் -17) , 12.ஆவ நகராட்
ேஜ
எஸ்ேடட் ெவற் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி ெதற்
கப் ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ நகராட்
சரஸ்வ நகர் 5வ ெத (வார் -17) , 2.ஆவ
நகராட் சரஸ்வ நகர்
ஞ் ெத (வார் -17) , 3.ஆவ நகராட்
ப த் பட் சரஸ்வ நகர் ெசம் ப த் ெத (வார் -17) , 4.ஆவ
நகராட் ப த் பட் சரஸ்வ நகர் ரியகாந் ெத (வார் -17) ,
5.ஆவ நகராட் ப த் பட் சரஸ்வ நகர் ேராஜாெத (வார் -17) ,
6.ஆவ நகராட் ப த் பட் சரஸ்வ நகர் சாமந் ெத (வார் -17) ,
7.ஆவ நகராட் ப த் பட் சரஸ்வ நகர் சாம் பங் ெத (வார் -17)
, 8.ஆவ நகராட் ப த் பட் சரஸ்வ நகர் தாமைரெத (வார் -17)
, 9.ஆவ நகராட்
சரஸ்வ நகர் மல் ைகெத (வார் -17) , 10.ஆவ
நகராட்
சரஸ்வ நகர் ம தம் ெத (வார் -17) , 11.ஆவ நகராட்
சரஸ்வ நகர் ல் ைலத்ெத (வார் -17) , 12.ஆவ நகராட்
சரஸ்வ
நகர் ெசண்பகம் ெத (வார் -17) , 13.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ ப்
எஸ்ேடட் சரஸ்வ நகர் மரிக்ெகா ந் ெத வார் 17 , 14.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ ப் எஸ்ேடட் சரஸ்வ நகர் அல்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

296

296

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி ெதற்
கப்
ப த் ப்பட் - 600 054.

297

297

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
த.நா. .வா , ஆவ - 600 054.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ஆவ ந
ேவகானந்தா நகர் ேசரன் ெத வார் 21 , 2.ஆவ (ந)
சரஸ்வ நகர் 3வ நகர் வார் 17 , 3.ஆவ (ந) ேஜ
எஸ்ேடட் சரஸ்வ
நகர் 1வ ெத வார் 17 , 4.ஆவ (ந) ேஜ
எஸ்ேடட் சரஸ்வ நகர்
4வ ெத வார் 17 , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட்
ேவகானந்தா நகர் ப் ரமணியன் ெத , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேஜ ப் எஸ்ேடட்
ேவகானந்தர் நகர் தர் னி அ ன்
வள் வர்
ெத , 7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ ப் எஸ்ேடட்
ேவகானந்தர் நகர்
அண்ணா ெத , 8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ ப் எஸ்ேடட்
ேவகானந்தா நகர் காந் ெத , 9.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ ப்
எஸ்ேடட்
ேவகானந்தா நகர் ஜயந்தா ெத , 10.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் ேஜ ப் எஸ்ேடட்
ேவகானந்தா நகர் வ ஊ
ெத ,
11.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ
எஸ்ேடட் எஸ் ஆர் எம் கார்டன் ,
,
12.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேஜ ப் எஸ்ேடட்
ேவகானந்தா நகர் சங் கரர்
ெத , 13.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேவகானந்தா நகர் கம் பர் ெத
வார் 17 , 14.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேவகானந்தா நகர் வள் ளலார்
ெத வார் 17 , 15.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேவகானந்தா நகர்
நாயகர் ெத வார் 17 , 16.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேவகானந்தா
நகர் வ.உ.
தல்
க் த் ெத வார் 17 , 17.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேவகானந்தா நகர் வ.உ. 2வ
க் த் ெத வார் 17 , 18.ஆவ
(ந) ப த் ப்பட்
ேவகானந்தா நகர் பல் லவன் ெத வார் 17 ,
19.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ேவகானந்தா நகர் வாரியார் ெத வார்
17 , 20.ஆவ 3வ ெத 4வ
க் ெத ெவற் நகர் எஸ் ஆர் எம்
கார்டன்

1.ஆவ

(ந) ெகௗரிேபட்ைட கம் பர் ெத

(வார் -19)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) ெகௗரிப்ேபட்ைட கள் க்கைட ெத (வார் -19) , 2.ஆவ (ந)
ெகௗரிப்ேபட்ைட ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -19) , 3.ஆவ (ந)
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ேதாட்டம் பார ெத வார் 19 , 4.ஆவ (ந) பள் ளி
ெகாண்ட அம் மன் ேகா ல் ெத வார் 19

அைனத்
வாக்காளர்கள்

298

298

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
த.நா. .வா, ஆவ - 600 054.

299

299

ஆர். .எம் .ெமட்ரிக் ேலசன்
பள் ளி அக்ஹாரம் ெத ,
ப த் ப்பட் - 600 071.

1.ஆவ
2.ஆவ

300

300

ஆர். .எம் .ெமட்ரிக் ேலசன்
பள் ளி அக்ஹாரம் ெத ,
ப த் ப்பட் - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ந்தமல்
ைஹேரா
(ந) ராதா ெசட் காம் ப ண்ட்
எச் ேரா

301

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ெதற்
ரி
த.நா. .வா,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆ பராசக் நகர் தல் ெத (வார் -18) ,
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆ பராசக் நகர் 2வ ெத (வார் -18) ,
3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் அக்ரஹாரம்
தல் ெத (வார் -18) , 4.ஆவ
(ந) ப த் ப்பட் அக்ரஹாரம் 2வ ெத (வார் -18)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

302

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
ெதற்
ரி
த.நா. .வா ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -18) ,
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ைவேரா கைலஞர் ெத வார் 18 ,
3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ரா வ் காந் ெத வார் 18 , 4.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் பார ெத வார் 18 , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ளக்கைர ெத வார் 18 , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ராமதாஸ் நகர்
வார் 18 , 7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ம
ன் றம் வார் 18 ,
8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆ பராசக் நகர் கண்ணய் யா நா
ெத
, 9.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
வா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

303

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி த
1.ஆவ
நா
வ வா ழக்
கப் 4வ
வ ப்ைபற அ வ ப்பைற,
வைர)
ப த் ப்பட் - 600 054.

301

302

303

(ந) ப த்
நகராட்

(ந) ப

த்

ப்பட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -18) ,
வா நகர் , 3.ப த் ப்பட் ராமா ஜர் ெத

ப்பட்

த நா

வ வாரியம் கத

(வார் -18) , 2.ஆவ

எண் (1

தல் 250

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

304

304

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி த
1.ஆவ
நா
வ வா ழக்
கப் 4வ
வைர)
வ ப்ைபற
வ ப்பைற,
ப த் ப்பட் - 600 054.

305

305

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி த
1.ஆவ (ந) ப
நா
வ வா ெதற்
ரி ,
1000வைர)
ப த் ப்பட் - 600 054.

306

306

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
1.ஆவ (ந) ப
த.நா. .வா. ப
காமராஜர் நகர்
1500வைர)
, ப த் ப்பட் - 600 054.

307

307

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
1.ஆவ (ந) ப
த.நா. .வா. ப
காமராஜர் நகர்
1900 வைர)
, ப த் ப்பட் - 600 054.

308

308

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
1.ஆவ (ந) ப
த.நா. .வா. ப
காமராஜர் நகர்
2300 வைர)
, ப த் ப்பட் - 600 054.

309

309

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
1.ஆவ (ந) ப
த.நா. .வா. ப
காமராஜர் நகர்
2650வைர)
, ப த் ப்பட் - 600 054.

310

310

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
த.நா. .வா. ப
காமராஜர்
நகர், ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ

311

311

312

312

(ந) ப

த்

ப்பட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் (251

தல் 500

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்

ப்் பட்

த.நா.

.வ.வாரியம் கத

எண் (501

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்

ப்் பட்

த.நா.

.வ.வாரியம் கத

எண் (1001

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்

ப்பட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் (1501

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்

ப்பட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் (1901

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்

ப்் பட்

த.நா.

.வ.வாரியம் கத

எண் (2301

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ந) ப

த்

பட்

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
த.நா. .வா. ப
காமராஜர்
நகர, ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப
3400 வைர)

த்

ப்பட்

த நா

வ வாரியம் (கத

எண் 3001

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆவ நகராட்
வக்கப்பள் ளி
த.நா. .வா. ப
காமராஜர்
நகர், ப த் ப்பட் - 600 054.

1.ஆவ (ந) ப
4500வைர)

த்

ப்் பட்

த.நா.

.வ.வாரியம் கத

எண் (3401

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த நா

வாரியம் கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எண் (2651 - 3000)

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் நம் ெப மாள் ேபட்ைட ெத (வார் -19) ,
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேந பஜார் (வார் -19) , 3.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் இந் ராகாந் நகர் (வார் -19) , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ஆ ேகசவ நா
ெத வார் 19

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

313

313

பால் வா ைமயம் ஆவ ,
ப த் ப்பட் - 600 054.

314

314

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ப த் ப்பட் - 600 071.

1.ஆவ (ந)ப த்
(ந)ப த் ப்பட்
ப த் ப்பட்

315

315

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ப த் ப்பட் - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் இர ல் ேவ ஸ்ேடசன் ெத (வார் -24) ,
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
ய ரா
வ சாைல(வார் -24) , 3.ஆவ
ப த் ப்பட் இஞ் னியர் ைலன்(வார் -24)

316

1.ஆவ (ந)ப த் ப்பட் கன்னிகா ரம் காந் ெத (வார் -25) ,
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கன்னிகா ரம் கண்ண ெத (வார் -25) ,
3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கன்னிகா ரம்
. .க. ெத (வார் -25) ,
நாசேரத் ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி
5வ ெத காமராஜ் நகர், ஆவ - 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கண்ணிகா ரம் வர் ஸ் காம் ப ண் (வார் 25) , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கண்ணிகா ரம் அண்ணா ெத (வார் 600 054.
25) , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கண்ணிகா ரம் ெபரியார் ெத (வார் 25) , 7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கண்ணிகா ரம் ராஜா ெத (வார் -25)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

317

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கண்ணிகா ரம் ேமட் த் ெத (வார் -25) ,
நாசேரத் ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் கண்ணிகா ரம் காந்
க் ெத (வார் 5வ ெத காமராஜ் நகர், ஆவ 25) , 3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர் கணப ேகா ல்
600 054.
ெத (வார் -25)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

318

1.ஆவ (ந) கண்ணிகா ரம் ேஜா ராம ங் கம் ெத (வார் -25) ,
நாசேரத் ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி
2.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ேந நகர் வார் 25 , 3.ஆவ (ந)
5வ ெத காமராஜ் நகர் (11வ
ப த் ப்பட் ேந நகர் 3வ ெத , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேந
வ ப் அைற), ஆவ - 600 054. நகர் 2வ ெத , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேந நகர் 5வ ெத ,
6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ேந நகர் 1வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

316

317

318

ப்பட்
. .க.பார்க் ெத (வார் -24) , 2.ஆவ
கன் ேகா ல் ெத (வார் -24) , 3.ஆவ (ந)
மைல ராஜா ரம் (வார் -24)
(ந)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

319

319

1.ஆவ (ந) காமராஜ் நகர் ப்பம் மாள் ெத (வார் -26) , 2.ஆவ (ந)
காமராஜர் நகர் பள் ளத்ெத வார் 26 , 3.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
வானந்தம் 1வ ெத வார் 26 , 4.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
வானந்தம் 2வ ெத வார் 26 , 5.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
நாசேரத் ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி
வானந்தம் 3வ ெத வார் 26 , 6.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
5வ ெத காமராஜ் நகர், ஆவ வானந்தம் 4வ ெத வார் 26 , 7.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் பைழய
600 054.
வானந்தம் ெத வார் 26 , 8.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் வானந்தம்
ெம ன் ேரா வார் 26 , 9.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர்
வானந்தம் 6வ
க் த் ெத , 10.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
காமராஜர் நகர் வானந்தம் 5வ
க் த் ெத

320

320

நாசேரத் ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி
1.ஆவ
5வ ெத காமராஜ் நகர், ஆவ 2.ஆவ
600 054.

321

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ராம ங் க ரம் 3வ ெத (வார் -25) ,
2.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -25) , 3.ஆவ (ந)
நாசேரத் ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி
இராம ங் க ரம் அம் ேபத்கார் ெத (வார் -25) , 4.ஆவ (ந)
5வ ெத காமராஜ் நகர், ஆவ இராம ங் க ரம்
ேக
ெத வார் 25 , 5.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
600 054.
ெம ன் ேரா வார் 25 , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ராம ங் கா ரம்
காந் ெத

321

322

322

நாசேரத் கல்
ரி கட் டம்
நம் பர் 3, ஆவ - 600 054.

ம்

(ந) காமராஜர் நகர் ராம
(ந) காமராஜர் நகர் ராம

ங் க ரம் 1வ
ங் க ரம் 2வ

ெத
ெத

(வார் -25) ,
(வார் -25)

1.ஆவ (ந) காமராசர் நகர் ெம ன் ேரா (வார் -31) , 2.ஆவ (ந)
காமராஜர் நகர் பட்ேடல் ெத (வார் -31) , 3.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
ெம ன்
க் ெத (வார் -31) , 4.ஆவ (ந) பார்க் ெம ன்
க்
ெத (வார் -31) , 5.அவ (ந) காமராஜா நகர் ேநதா ெத (வார் 31) ,
6.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் த்தர் ெத வார் 31

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

323

324

325

326

327

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ராஜா ெத வார் 31 , 2.ஆவ (ந) ராஜா
ெத ேந காலனி வார் 31 , 3.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ெபரியார்
ெத வார் 31 , 4.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் வ.உ. ெத (வார் -31) ,
5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ர நாதன் ெத காமராஜர் நகர் , 6.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் வள் வர் ங் கா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாசேரத் ெமட்ரிக் வக்க பள் ளி
வடக்
கப் , ஆவ - 600 054.

1.ஆவ (ந) மரன் நகர் 2வ ெத
வார் 26 , 2.ஆவ (ந) மரன் நகர்
தல் ெத (வார் 26) , 3.ஆவ (ந) மரன் நகர் ழக் 2வ ெத
(வார் 26) , 4.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் மரன் நகர் ெம ன் ேரா
(வார் -29) , 5.ஆவ (ந) மரன் நகர் ழக்
தல்
க் ெத
(வார் 26)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

325

நாசேரத் ெமட்ரிக் வக்க பள் ளி
வடக்
கப் , ஆவ - 600 054.

1.ஆவ (ந) வானந்தம் 3வ ெத (வார் -26) , 2.ஆவ (ந) மரன் நகர்
ழக்
2வ
க் ெத வார் 26 , 3.ஆவ (ந) மரன் நகர் ழக்
3வ
க் ெத வார் 26 , 4.ஆவ (ந) மரன் நகர் ழக் 4வ
க் ெத வார் 26 , 5.ஆவ (ந) மரன் நகர் ழக்
5வ
க்
ெத வார் 26 , 6.ஆவ (ந) மரன் நகர் ழக்
6வ
க் ெத
வார் 26 , 7.ஆவ (ந) மரன் நகர் சலைவயாளர்
ப் வார் 26 ,
8.ஆவ (ந) ராம் நகர் வார் 26 , 9.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் வள் ளலார்
ெத வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

326

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி காமராஜ் நகர்,
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 071.

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் கட்டெபாம் மன் ெத (வார் -30) , 2.ஆவ (ந)
காமராஜர் நகர் கண்ண ெத (வார் -30) , 3.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
பண் ட்ேந ெத (வார் 30) , 4.ஆவ (ந)
காமராஜ் நகர்அ ண ரிநாதர்ெத வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

327

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேவகானந்தா
த்யாலயா
ேமல் நிைல பள் ளி காமராஜ் நகர்
(10வ
வ ப் அைற),
ளிஞ் யம் பாக்கம் - 600 071.

1.ஆவ ( ந ) காமராஜ் நகர் ரபாண் யன் ெத வார் 30 , 2.ஆவ
காமராஜ் நகர் ன்னம் மன் ேகா ல் ெத வார் 30 , 3.ஆவ (ந)
ேவகானந்த ெத , வார் 30 , 4.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
ேவகானந்தர் ெத வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

323

324

நாசேரத் கல்
ரி கட் டம்
நம் பர் 3, ஆவ - 600 054.

ம்

(ந)

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

328

328

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் 3வ ெத (வார் -29) , 2.ஆவ (ந)
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
காமராஜர் நகர் 4வ ெத (வார் -29) , 3.ஆவ (ந)ப த் ப்பட்
காமராஜ் நகர், ஆவ - 600 071.
ேத
நகர் காந் ெத
ஸ்தரிப் வார் 29

அைனத்
வாக்காளர்கள்

329

329

ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் காமராஜ் நகர்,
1.ஆவ
ஆவ - 600 071.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

330

330

ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
1.ஆவ (ந)ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர் 6வ
ெதற்
கப் காமராஜ் நகர்,
(ந) ப த் பட் ெசல் வ கணப நகர்
ஆவ - 600 071.

331

1.ஆவ (ந)ப த் ப்பட்
வார் 29 , 2.ஆவ (ந)ப
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
வார் 29 , 3.ஆவ (ந)ப
காமராஜ் நகர், ஆவ - 600 071.
க் ெத வார் 29 ,
ேத
நகர்

332

332

ஆர்
எம் ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி
ழக் கட் டம் ேமற்
கப்
எல் ேக
காமராஜ் நகர், ஆவ 600 071.

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் 8வ ெத (வார் -26) , 2.ஆவ (ந)
காமராஜர் நகர் 7வ ெத (வார் -26) , 3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
காமராஜர் நகர் 10வ ெத , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர்
11வ ெத வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

333

333

ஆர்
எம் ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி
ெதற்
கப்
ேக
காமராஜ் நகர், ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் 9வ ெத (வார் -26) , 2.ஆவ
காமராஜர் நகர் ன்னம் மன் ேகா ல் ெத வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

331

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

(ந)ப

த்

ப்பட்

காமராஜர் நகர் 5வ

ெத

வார்

29

ெத

வார்

29 , 2.ஆவ

காமராஜர் நகர் ெவங் கேடஸ்வரா ஆ ல் ல்
த் ப்பட்
வள் வர் நகர் காந் ெத
த் ப்பட்
வள் வர் நகர் காந் 2வ
4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ெப மாள் சா ெத

(ந)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

334

335

336

337

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

334

1.ஆவ (ந) ெபரியார் ேவலா தம் ெத (வார் -27) , 2.ஆவ (ந)
ெபரியார் நாகம் ைம ெத (வார் -27) , 3.ஆவ (ந) பார தாசன் ெத
ஆர்
எம் ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி (வார் -27) , 4.ஆவ (ந) ெபரியார் தா ர் ெத (வார் -27) , 5.ஆவ (ந)
(வார் -27) , 6.ஆவ (ந) இளங் ேகா ெத
ேமற்
கப் ப த் ப்பட் எஸ் பள் ளிக் ட ெத
காமராஜ் நகர், ஆவ - 600
ெபரியார்நகர் (வார் -27) , 7.ஆவ (ந) ெபரியார் அண்ணா ெத
071.
(வார் -27) , 8.ஆவ (ந) அண்ணா
க் ெத ெபரியார் நகர் (வார் 27) , 9.ஆவ (ந) ெபரியார் நகர் கைலஞர் ெத
(வார் -27) , 10.ஆவ (ந)
சாஸ் ரி
க் ெத (வார் -27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

335

1.ஆவ (ந) ெபரியார்நகர் சாஸ் ரி ெத
(வார் -27) , 2.ஆவ (ந)
ெபரியார்நகர் 5வ ெத (வார் -27) , 3.ஆவ (ந) காமராஜ் ெத
(வார் -27) , 4.ஆவ நகராட் ெபரியார் ேமயர்ஸ்டா ன்ெத (வார் ஆர்
எம் ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி
27) , 5.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் என். எஸ். ேக. நகர்(வார் -27) , 6.ஆவ
ேமற்
கப் ப த் ப்பட் எஸ்
(ந) ேக. .ேக. சா ெத (வார் -27) , 7.ஆவ (ந) ேக. .ேக சா ெத
காமராஜ் நகர், ஆவ - 600
(வார் -27) , 8.ஆவ (ந) ெபரியார் நகர் அழ ரிசா ெத , 9.ஆவ (ந)
071.
ெபரியார் நகர் ெம ன் ேரா (வார் - 27) , 10.ஆவ (ந) ெபரியார் நகர்
ஆண்டவர் ெத வார் 27 , 11.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் நாசர் ெத
ெபரியார் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

336

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி ப
காமராஜ் நகர், ஆவ

1.ஆவ (ந) லாசர் நகர் தல் ெத (வார் 27) , 2.ஆவ (ந) லாசர் நகர்
தல்
க் ெத (வார் -27) , 3.ஆவ (ந) லாசர் நகர் 4வ ெத
(வார் -27) , 4.ஆவ (ந) லாசர் நகர் 5வ
ெத (வார் 27) , 5.ஆவ (ந)
லாசர்நகர் 6வ
க் ெத (வார் -27) , 6.ஆவ (ந)
தல் ெம ன்
ேரா பல் லவன் நகர்(வார் -27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

337

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) பார யார் ெத (வார் -27) , 2.ஆவ நகராட் லாசர் நகர்
7வ ெத (வார் -27) , 3.ஆவ (ந) பல் லவன்நகர் 2வ ெத வார் 27 ,
4.ஆவ (ந) லாசர் நகர் 3வ ெத (வார் - 27) , 5.ஆவ (ந) லாசர் நகர்
6வ ெத வார் 27 , 6.ஆவ (ந) பல் லவன் நகர் 2வ ெத , 7.ஆவ
(ந) பாேலரிபட் பல் லவன் நகர் 4வ ெம ன்ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த் ப்பட்
- 600 071.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

338

339

340

338

339

340

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் 1வ ராம் நகர் (வார் -26) , 2. ந்தமல்
காமராஜர் நகர் 2 வ ராம் நகர் (வார் -26) , 3.ஆவ நகராட் காமராஜ்
நகர் - 3வ ராம் நகர் (வார் -26) , 4.ஆவ நகராட் காமராஜ் நகர் ராம்
நகர் - 4வ ெத (வார் -26) , 5.ஆவ நகராட் காமராஜ் நகர் ராம் நகர்
- 10வ ெத (வார் -26) , 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ராம் நகர் 5வ
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் பள் ளிக் ட ெத வார் 28 , 2.ஆவ (ந)
காமராஜர் நகர் நீ லேமகம் ெத வார் 28 , 3.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர்
பார்த்தசார ெத வார் 28 , 4.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ஐய் யப்பன்
நகர் 1வ ெத வார் 28 , 5.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ஐய் யப்பன் நகர்
2வ ெத வார் 28 , 6.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ஐய் யப்பன் நகர் 3வ
ெத வார் 28 , 7.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ஐய் யப்பன் நகர் 4வ ெத
வார் 28 , 8.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ஐய் யப்பன் நகர் 5வ ெத
வார் 28 , 9.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ஐய் யப்பன் நகர் ெம ன் ேரா
வார் 28 , 10.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ள் ைளயார் ெத வார் 28 ,
11.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ஐய் யப்பன் நகர் 9வ ெத வார் 28

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) காமராஜர் நகர் ேகாபால் நா
ெத (வார் -28) , 2.ஆவ
(ந) காமராஜர் நகர் சற் ணம் ெத (வார் -28) , 3.ஆவ (ந) காமராஜர்
நகர் ஆற் ேறாரத் ெத (வார் -28) , 4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் 7வ ெத
அய் யப்பன் நகர் , 5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர் ஐயப்பன்
நகர் அகநா
ெத
, 6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர்
ஐயப்பன் நகர்
க் றள் ெத , 7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் காமராஜர்
நகர் ஐயப்பன் நகர் சாய் ராம் ெத , 8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
காமராஜர் நகர் ஐயப்பன் நகர் வைளயாப ெத , 9.ஆவ (ந)
ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர் ஐயப்பன் நகர் 9வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

341

342

341

342

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந)
நகர் ஏரிக்கைர 3வ ெத (வார் 27) , 2.ஆவ (ந)
நகர் ஏரிக்கைர 4வ ெத (வார் 27) , 3.ஆவ (ந)
நகர் ஏரிக்கைர
5வ ெத (வார் -27) , 4.ஆவ (ந)
நகர் ஏரிக்கைர 6வ ெத
(வார் 27) , 5.ஆவ (ந) ஆனந்த நகர் அங் காளபரேமஸ்வரி ேகா ல்
ெத (வார் -27) , 6.ஆவ (ந) ஆனந்த நகர் அண்ணா ெத (வார் - 27) ,
7.ஆவ (ந) ம.ெபா. ெத இராதா
ஷ்ணன் நகர் (வார் -27) ,
8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட்
நகர் ஏரிக்கைர ெத வார் 27 , 9.ஆவ
(ந) பாேளரிப்பட் 8வ ெத
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர் காந் ெத (வார் 27) ,
2.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர் லால் பக ர் ெத (வார் 27) ,
3.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர்
வள் வர் ெத (வார் 27) ,
4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர் தக்கா ெத வார் 27 ,
5.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர் அம் ேபத்கார் ெத வார் 27 ,
6.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர்
க் ெத வார் 27 ,
7.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர் லவர் ேகா ந்தன் ெத
வார் 27 , 8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர் ெபரியார் ெத
வார் 27 , 9.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்தா நகர் மா. ெபா. . ெத
ன் றம் வார் 27 , 10.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ெபரியார்ெத
இராதா
ஷ்ணன் நகர்(வார் 27) , 11.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ஆனந்த
நகர் ட்டணி ெத வார் 27 , 12.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர்
இஸ்மா ல் சா ப் வார் 27 , 13.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர்
ேந ெத வார் 27

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

343

344

345

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலபள் ளி காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் பட் லாசர் நகர் 1, 2வ ெம ன் ேரா (வார் -27) ,
2.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் கைலஞர் ெத வார் 27 ,
3.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் பார யார் ெத (வார் 27) ,
4.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் ட்டணி ெத (வார் 27) ,
5.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் வ.உ. ெத
(வார் 27) , 6.ஆவ
(ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் இராஜராஜேசாழன் ெத வார் 27 ,
7.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள் வர் காமராச நகர் பார ெத (வார்
29) , 8.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் ராமசா ெத ஆனந்த நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

344

அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேமற்
கப்
அைற எண் 28 காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் ஜா ர் உேசன் ெத , (வார் 27) ,
2.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் வரதராஜன் ெத (வார் 27) ,
3.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர் அம் ேபத்கார்
க் ெத (வார்
27) , 4.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர்
நகர் (வார் -27) ,
5.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர்
நகர் 7வ ெத (வார் 27)
, 6.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர்
நகர் 5வ ெத (வார் 27) , 7.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜ் நகர்
நகர் ேந ெத (வார் 27) , 8.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர்
நகர் 8வ ெத
(வார் -27) , 9.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர்
நகர் 2வ
ெத (வார் -27) , 10.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர்
நகர்
4வ ெத
(வார் -27) , 11.ஆவ (ந) ப த் பட் ஆனந்த நகர்
கண்ண ெத
(வார் 27) , 12.ஆவ (ந) ப த் பட் ெபரியார் நகர்
சா நகர் (வார் 27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

345

அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேமற்
கப்
அைற எண் 29 காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் பஜைனேகா ல் ெத (வார் 28) , 2.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் த்
மரன் ெத (வார் 28) , 3.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் 2வ ெத வார் 28 ,
4.ஆவ (ந) ப த் ப்பட் காமராஜர் நகர் ல் ைல ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

343

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

346

347

348

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

346

அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேமற்
கப்
அைற எண் 32 காமராஜ் நகர்,
ஆவ - 600 071.

1.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் ெம ன்ேரா வார் 28 ,
2.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் தல் ெத வார் 28 , 3.ஆவ
(ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத வார் 28

அைனத்
வாக்காளர்கள்

347

1.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் நக் ரன் ெத (வார் -29) ,
2.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் சத் ய ர்த் ெத (வார் -29)
, 3.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் வ. ஊ. . ெத (வார் -28) ,
4.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள்
வர் நகர் ள ெத
(வார் 29) ,
5.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள் வர் நகர் மல் ைக ெத (வார் 29) ,
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி
6.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள் வர் நகர் சம் பங்
ெத (வார் 29) ,
ெதற்
கப் ப த் ப்பட்
7.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள் வர் நகர் ேராஜா ெத
(வார் 29) ,
காமராஜ் நகர், ஆவ - 600 054.
8.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள் வர் நகர் அன்பர் ெத
(வார் 29) ,
9.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள் வர் நகர் ல் ைல ெத (வார் 29) ,
10.ஆவ (ந) ப த் பட் காமராஜர் நகர் ரியகாந் ெத
வள் ளர்
நகர் (வார் 29) , 11.ஆவ (ந) ப த் பட்
வள்
ர் நகர் தாமைர
ெத வார் 29

அைனத்
வாக்காளர்கள்

348

1.ஆவ
2.ஆவ
3.ஆவ
ஆவ நகராட் ந நிைலப்பள் ளி 4.ஆவ
ெதற்
கப் ப த் ப்பட்
5.ஆவ
காமராஜ் நகர், ஆவ - 600 054.
(ந) ப
ப த்
ப த்
ப த்

(ந) ப
(ந) ப
(ந) ப
(ந) ப
(ந) ப
த் பட்
பட்
பட்
ப்பட்

த்
த்
த்
த்
த்

பட்
வள்
ர் நகர்
ஞ் ெத வார் 29 ,
பட்
வள்
ர் நகர் ள ெத வார் 29 ,
பட்
வள்
ர் நகர் பார ெத வார் 29 ,
பட்
வள்
ர் நகர் அண்ணாெத வார் 29 ,
பட்
ேத
நகர் வ.ஊ. ெத (வார் 29) , 6.ஆவ
ேத
நகர் ெபரியார் ெத வார் 29 , 7.ஆவ (ந)
வள் வர் நகர் தாழம் ெத வார் 29 , 8.ஆவ (ந)
வள் வர் நகர் ம ழம் ெத
வார் 29 , 9.ஆவ (ந)
அன்பர் தல்
க் த் ெத
வள் வர் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

349

350

351

352

353

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
ேவற் கா (ேப) ரராகவ ரம்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 2.
ேவற் கா (ேப) ரராகவ ரம் ரராகவ ரம் ங் கா
(வார் -16) , 3.
ேவற் கா (ேப) ரராகவ ரம் அைணக்கட் த்
(வார் -16) , 4.
ேவற் கா (ேப) ரராகவ ரம் ேஜ.ேஜ. நகர்(வார் -

349

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற் கட் டம்
ரராகவ ரம் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
16) ,
ெத
ெத
16)

350

ஊராட் ய ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
ரராகவ ரம் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
2.
3.

351

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப்
ந்தரேசாழ ரம் ,
ேவற் கா
600 077.

1.
ேவற் கா (ேப) ந்தரேசாழவரம் பஜைன ேகா ல் 1வ
ெத (வார் -1) , 2.
ேவற் கா (ேப) ந்தரேசாழவரம் பஜைன ேகா
1&2 ெத (வார் -1) , 3.
ேவற் கா (ேப) ேமட் த்ெத (வார் -1)

352

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப்
ந்தரேசாழ ரம் ,
ேவற் கா
600 077.

353

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப்
ந்தரேசாழ ரம் ,
ேவற் கா
600 077.

ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா

(ேப) ரராகவ ரம் ஆவ ேரா வல
றம் (வார் -16) ,
(ேப) ரராகவ ரம் பார நகர் (வார் -16) ,
(ந)
காயத்ரி ேகா ஆப்பேரட் வ் ெமகா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
ேவற் கா (ேப) ராமணித் ெத (வார் -1) , 2.
ேவற் கா
(ேப) ந்தரேசாழவரம் பம் ப் ம் ெத (வார் -1) , 3.
ேவற் கா
(ேப) ந்தரேசாழவரம் அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.
ேவற் கா
(ேப) ந்தரேசாழவரம் ைநனார் ெத (வார் -1) , 5.
ேவற் கா (ேப)
ந்தரேசாழவரம் ராமணி ெத வார் 1 , 6.
ேவற் கா (ேப)
ந்தரேசாழவரம் பம் ப் ம் ெத , 7.
ேவற் கா (ந) ப்பர் ைவசர்
நகர் , 8.
ேவற் கா (ந) ெசல் யம் மன்ேகா ல் ெத , 9.
ேவற் கா
(ந) அழகர்சா நகர் , 10.
ேவற் கா (ந) ந்தரேசாழவரம் ட் ட் எஸ்
நகர் , 11.
ேவற் கா ஆர் எஸ் எம் நகர் , 12.
ேவற் கா
ந்தரேசாழவரம் எல் ேக
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

-

1.
2.

ேவற் கா
ேவற் கா

(ேப) ந்தர ேசாழவரம் அன் நகர் வார் 17 ,
(ேப) ந்தரேசாழவரம் ெசல் யம் மன் நகர் வார்

17

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

354

355

356

357

358

359

354

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி ெதற்
ந்தரேசாழ ரம் ,
600 077.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
கப்
ேவற் கா

ரிபாய் நகர் வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

ேவற் கா

(ேப)

ந்தரேசாழவரம் கஸ்

355

அர ரன் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் ெதற்
கப்
(8வ அ வ ப் அைற),
ந்தரேசாழவரம் - 600 077.

1.
2.

ேவற் கா
ேவற் கா

(ேப)
(ேப)

ந்தரேசாழவரம் சக் ேவல் நகர் வார்
ந்தரேசாழவரம் சக் நகர் வார் 17

356

அர ரன் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் ெதற்
கப்
(10வ
வ ப் அைற),
ந்தரேசாழவரம் - 600 077.

1.
ேவற் கா
2.
ேவற் கா
3.
ேவற் கா
ேசாழவரம் எம்

357

அர ரன் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் ெதற்
கப்
(6வ அ வ ப் அைற),
ந்தரேசாழவரம் - 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ந்தரேசாழவரம் வான்ம ேசம் பர் , 2.
ேவற் கா
(ந) ந்தரேசாழவரம்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 3.
ேவற் கா
(ந) ந்தரேசாழவரம் ந்தர
னாயகர் நகர் அம் மன் 3வ ெத வார்
17 , 4.
ேவற் கா (ந) ந்தர ேசாழவரம்
ந்தர
னாயகர் நகர்
வார் 17

அைனத்
வாக்காளர்கள்

358

அர ரன் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் கட் டம் ெதற்
கப்
(6வ
வ ப் அைற),
ந்தரேசாழவரம் - 600 077.

1.
ேவற் கா (ேப) ந்தரேசாழவரம் பால
ஷ்ணன் நகர் ,
2.
ேவற் கா (ந) ந்தரேசாழவரம் ேத
க மாரியம் மன் நகர் ,
3.
ேவற் கா (ந) ந்தர ேசாழவரம் ராஜ ராேஜஸ்வரி நகர்
சக்கரீஸ்வரி நகர் வார் 17 , 4.
ேவற் கா (ந) ராம் நகர் ,
5.
ேவற் கா (ந) ந்தரேசாழவரம் ஏ மைலநாயக்கர் ெத ,
6.
ேவற் கா (ந) ந்தரேசாழவரம் ெசல் வகணப நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

359

ேத
க மாரியம் மன்
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் ,
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -14) , 2.
ேவற் கா
(ந) யாதவர் ெத (வார் -15) , 3.
ேவற் கா (ந) வன் ேகா ல் ெத
(வார் -15) , 4.
ேவற் கா (ேப) வன் ேகா ல்
க் த் ெத
(வார் - 15) , 5.
ேவற் கா (ந) ந்தரேசாழவரம் பாடசாைல ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

17

17 ,

(ேப) ந்தரேசாழவரம் அர ந்த் நகர் வார் 17 ,
(ேப) ந்தரேசாழவரம்
கன் நகர் வார் 17 ,
ராஜ ராேஜஸ்வரி நகர் ந்தர ேசாழவரம் , 4. ந்தர
ஆர் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

360

361

362

363

364

365

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

360

ேத
க மாரியம் மன்
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
(10வ வ ப் அைற),
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா (ேப) தம் சா நகர் (வார்
தம் சா நகர் 1வ ெத வார் 14 , 3.
ேகா ல் ெத (வார் -14)

361

ேத
க மாரியம் மன்
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் ,
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) தம் சா நகர் 1வ ெத (வார் -14) ,
2.
ேவற் கா (ேப) ேமற் ராஜ
(வார் -14) , 3.
ேவற் கா (ந)
ஐயப்பன் சா ெத (வார் -14) , 4.
ேவற் கா (ேப) பால் வா த்ெத
(வார் -14) , 5.
ேவற் கா நகராட்
சக் ேவல் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

362

ேத
க மாரியம் மன்
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் ,
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ேக. .எஸ். நகர் 3வ
2.
ேவற் கா (ந) ேக. .எஸ் நகர் 2வ
3.
ேவற் கா (ந) ேக. .எஸ் நகர் 1வ
4.
ேவற் கா (ேப) கணப நகர் (வார்
காமேத நகர் (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

363

ேத
க மாரியம் மன்
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் ,
ேவற் கா - 600 077.

1.
2.

ேவற் கா
ேவற் கா

364

ேத
க மாரியம் மன்
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
,
ேவற் கா - 600 077.

1.
(ந)
3வ

ேவற் கா (ந)
ேத
ேத
நகர் 4வ ெத
ெத (வார் -15)

365

ேத
க மாரியம் மன்
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
(9வ வ ப் அைற),
ேவற் கா - 600 077.

1.
, 2.

ேவற் கா (ந)
ேவற் கா (ந)

ேவற் கா (ேப)
(ந) ெப மாள்

-14) , 2.
ேவற் கா

ெத
ெத
ெத
-15)

(வார்
(வார்
(வார்
, 5.

-15) ,
-15) ,
-15) ,
ேவற் கா

(ேப) ேத
க மாரியம் மன்
தல் ெத
(ந) ஆ சக் க மாரி அம் மன் நகர்

நகர் 3வ ெத
(வார் -15) , 3.

(ந)

(வார் -15) ,

(வார் -15) , 2.
ேவற் கா (ந)

ேத
நகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
ேத
நகர் 1வ ெத (வார் -15)

ேவற் கா
ேத
நகர்

(வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

366

367

368

369

370

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

366

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப்
லகம் அ
ல் ,
ேவற் கா - 600 077.

367

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) கற் பகம் பாள்
தல் ெத (வார் -14) ,
2.
ேவற் கா (ந) கற் பகம் பாள் 2வ ெத (வார் -14) , 3.
ேவற் கா
(ந) மகாலஷ்
நகர் 2வ ெத (வார் -15) , 4.
ேவற் கா (ந) பாலா
நகர் (வார் -15) , 5.
ேவற் கா (ந) ேதேரா ம்
(வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

368

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ெவங் கேடஸ்வரா நகர் , 2.
நகர் , 3.
ேவற் கா (ந)
ேத நகர் 2வ ெத
4.
ேவற் கா (ந)
ந்தர
னாயகர் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

369

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் (2வ
வ ப்
அைற),
ேவற் கா - 600 077.

1.
3.
ெம
ேத
ெத

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ராம ங் கம் நகர் , 2.
ேவற் கா (ந)
ஷ்ணா
நகர் , 3.
ேவற் கா (ந)
சா நகர் , 4.
ேவற் கா (ந)
ப் ரமணி நகர் , 5.
ேவற் கா நகராட் பாலாம் ைக நகர் ,
6.
ேவற் கா
வா ராமதாஸ் நகர் (வார் - 14) , 7.
ேவற் கா (ந)
ஆண்டவர் நகர் , 8.
ேவற் கா (ந)
ேத
நகர் , 9.
ேவற் கா (ந)
தம் சா நகர் , 10.
ேவற் கா (ந) பார ெத ஆ சக் நகர் ,
11.
ேவற் கா (ந) ெதய் வநாய நகர் ரா
ெத , 12.
ேவற் கா
(ந) ப் ரமனிய ரம் , 13.
ேவற் கா (ந) சக் நகர் , 14.
ேவற் கா
(ந) ேகா ந்தராஜ் நகர் , 15.
ேவற் கா (ந) காமாட்
ரம்

370

1.

ேவற் கா (ந) கனக ர்கா நகர் (வார் -14) , 2.
வன் ேகா ல் ெத (வார் -14)

ேவற் கா

ேவற் கா (ந) அ
(வார் - 15) ,

(ந)

ரா

ேவற் கா (ந) ஐயப்பா நகர் , 2.
ேவற் கா (ந) காமாட்
ரம் ,
ேவற் கா (ந) ரத் னம் அ ன்
, 4.
ேவற் கா (ந)
ேத
நகர்
ன் ேரா , 5.
ேவற் கா (ந) வடக் மாட
, 6.
ேவற் கா (ந)
நகர் 2வ ெத ேகால சாைல , 7.
ேவற் கா (ந) ஏரிக்கைர
அம் ேபத்கர் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

371

372

373

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

371

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ஈஸ்வரன் நகர் 3வ
க் த் ெத , 2.
ேவற் கா
(ந) ஈஸ்வரன் நகர் ரதானசாைல , 3.
ேவற் கா (ந) 5வ ெத
ஈஸ்வரன் நகர் , 4.
ேவற் கா நகராட் ஆண்டாளம் மன் நகர் வன்
ேகா ல் ெத (வார் 15) , 5.
ேவற் கா (ந) ஆனந்தம் நகர் ,
6.
ேவற் கா (ந) ரீன் பார்க் (வார் 15) , 7.
ேவற் கா (ேப) வா
நேடசனார் நகர் (வார் 15) , 8.
ேவற் கா (ந) ஈஸ்வரன் நகர் (வார்
15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

372

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் 6வ
வ ப்
அைற ,
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ெப மாள் ேகா ல் ெத
காமேத நகர் ன் றம் (வார் -14) , 2.
ேவற் கா (ந) ெசல் வகணப
நகர் 1வ ெத (வார் -15) , 3.
ேவற் கா (ேப) ெசல் வகணப நகர்
2வ ெத (வார் -15) , 4.
ேவற் கா (ேப) ெசல் வ கணப நகர் 4வ
ெத (வார் -15) , 5.
ேவற் கா (ேப) ெசல் வகணப நகர் (வார் -15) ,
6.
ேவற் கா (ேப) ெசல் வ கணப நகர் 2வ ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

373

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் 6வ இ வ ப்
அைற ,
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா
நகர்(வார் -15)
3.
ேவற் கா
4.
ேவற் கா
5.
ேவற் கா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ேப) 3வ
க் த் ெத அன்ைன அ ரா
, 2.
ேவற் கா (ந) அ ரா
தல் ெத (வார் -15) ,
(ந) 3வ ெத அ ரா நகர் (வார் -15) ,
(ந) 3வ ெத அன்ைன அ ரா நகர்(வார் -15) ,
(ந) அ ரா நகர் 5வ ெத (வார் -15)

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

374

375

376

374

375

376

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) 6வ ெத அ ரா நகர்(வார் -15) ,
2.
ேவற் கா (ந) 6வ
க் ெத அ ரா நகர்(வார் -15) ,
3.
ேவற் கா (ந) அ ரா நகர் தல்
க் த் ெத , 4.
ேவற் கா
(ந) 2வ
க் த் ெத அ ரா நகர் , 5.
ேவற் கா (ந) அன்ைன
அ ரா நகர் , 6.
ேவற் கா (ேப) அ ரா நகர் 4வ
5வ ெத ,
7.
ேவற் கா
அ ரா நகர் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் , 8.
ேவற் கா
ேப ராட்
அ ரா நகர் 2வ 4வ ெத வார் 15 , 9.
ேவற் கா
(ேப) அ ரா நகர் 5வ
க் ெத , 10.
ேவற் கா (ேப) 2வ
க் ெத அ ரா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராம
ஷ்ணா
த்யா
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ரிய நாராயண நகர்(வார் -15) , 2.
ேவற் கா (ந)
பார நகர் (வார் -15) , 3.
ேவற் கா (ந) ரா வ் ெத (வார் -15) ,
4.
ேவற் கா (ந) காந் ெத (வார் -15) , 5.
ேவற் கா (ந) ெம ன்
ேரா (வார் -15) , 6.
ேவற் கா (ந) எம்
ஆர் நகர் (வார் -15) ,
7.
ேவற் கா (ந) க த்ைதயா ெத (வார் -15) , 8.
ேவற் கா (ேப)
மகாலட்
நகர் , 9.
ேவற் கா (ந)
கன் நகர் 1வ ெத ,
10.
ேவற் கா நகராட்
ேக என்
நகர் , 11.
ேவற் கா (ேப)
கன் நகர் 2வ ெத , 12.
ேவற் கா (ேப) எம்
ஆர் நகர் 2வ
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்க பள் ளி
ெதற் கட் டம் ழக்
கப் ,
ேகால - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட் ேகால
ஷ்ணா நகர் , 2.
ேவற் கா (ந)
ேகால அன்ைன லட்
நகர் தல் ெத , 3.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெரட் ெத , 4.
ேவற் கா (ந) ேகால ெரட் ெத (ம) ெரட்
க் த்ெத , 5.
ேவற் கா (ந) ன்ன ேகால சாைல ,
6.
ேவற் கா (ந) ேகால பள் ளிக் டத்ெத , 7.
ேவற் கா (ந)
ேகால ெப மாள் ேகா ல் ெத , 8.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெப மாள் ேகா ல்
க் த்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

377

378

377

378

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
ேவற் கா (ந)ேகால ெப மாள் ேகா ல் ெத ெபரிய ேகால
ேவற் கா (ந) ேகால மாதா ேகா ல் ெத
தல் ெத ,
ேவற் கா (ந) ேகால மாதாேகா ல் ெத 2 வ ெத ,
ேவற் கா (ந) ேகால மாதா ேகா ல் ெத 3 வ ெத ,
ேவற் கா (ந) ேகால ேலாட்டஸ் நகர் , 6.
ேவற் கா (ந)
க்ேனஷ் நகர் , 7.
ேவற் கா (ந)
எஸ் நகர் , 8.
ேவற் கா
ஏ மைல ேசம் பர் ேரா , 9.
ேவற் கா (ந) ேகா ஆபேர வ் நகர்

1.
2.
அன்ைன ெதேரசா ெமட்ரிக் ேமல்
3.
நிைல பள் ளி ேகால ெதற்
4.
கப் 6வ வ ப்பைற, ேகால 5.
600 077.

,
அைனத்
வாக்காளர்கள்
(ந)

1.
ேவற் கா (ந) ேகால ெசல் யம் மன் நகர் 4வ ெத ,
2.
ேவற் கா (ந) ேகால
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 3.
ேவற் கா
(ந) ேகால
ள் ைளயார் ேகா ல்
க் ெத , 4.
ேவற் கா (ந)
ேகால ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத , 5.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசல் யம் மன் நகர் 6வ ெத
ல்
க் ெத , 6.
ேவற் கா (ந)
ேகால ெசல் யம் மன் நகர் 6வ ெத , 7.
ேவற் கா (ந) ேகால
ஊராட் ஒன் ய
ெசல் யம் ன் நகர் 7வ ெத , 8.
ேவற் கா (ந) ேகால ெசந்த ழ்
ெதாடக்கப்பள் ளி ந அைற
நகர் ெம ன் ேரா , 9.
ேவற் கா (ந) ேகால ெசந்த ழ் நகர்
ழக்
கப் , ேகால - 600 077.
ேஜாசப்ஜான் ெத , 10.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர்
ரபாண் யகட்டெபாம் மன் ெத , 11.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர் பார யார் ெத , 12.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர் ேநதா ெத , 13.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ்
நகர் ேந ெத , 14.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர் காந்
ெத , 15.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர் மாதா ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

379

380

381

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

379

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி வடக் ெதற்
கட் டம் ழக்
கப் , ேகால
600 077.

380

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி வடக்
ேகால - 600 077.

381

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் கட் டம் , ேகால
600 077.

கப் ,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர் வ உ
ெத (ரா வ் காந்
ெத ) , 2.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர் பகத் ங் ெத ,
3.
ேவற் கா (ந) ேகால
ெசந்த ழ் நகர்
வள் வர் ெத ,
4.
ேவற் கா (ந) ேகால
பட் ேகாட்ைட கல் யாண ந்தரம் ெத ,
- 5.
ேவற் கா (ந) ேகால
காேவரி ெத , 6.
ேவற் கா (ந) ேகால
அ ரா நகர் , 7.
ேவற் கா (ந) 9வ ெத ெசல் யம் மன் நகர் ,
8.
ேவற் கா (ந) ெசந்த ழ் நகர் , 9.
ேவற் கா (ந) ெசல் யம் மன்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
ேவற் கா (ந) ேகால
அன் நகர் ேகால ஏரிக்கைர ,
2.
ேவற் கா (ந) ேகால
அன் நகர் ெம ன் ேரா , 3.
ேவற் கா
(ந) ேகால
அன் நகர் தல் ெத , 4.
ேவற் கா (ந) ேகால
அன் நகர் 2 வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
ேவற் கா (ந) ேகால
அன் நகர் 4வ ெத , 2.
ேவற் கா (ந)
ேகால
ர்காேத
நகர் , 3.
ேவற் கா (ந) ேகால
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 4.
ேவற் கா (ந) ேகால அன்
நகர் 3வ ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

382

383

384

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

382

1.
ேவற் கா (ந)
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 2.
ேவற் கா
(ந) ேகால
க்கானத்தம் மன் ேகா ல்
தல் ெத , 3.
ேவற் கா
(ந) ேகால
ரத்னா ரிக்ஸ் , 4.
ேவற் கா (ந) ேகால கஜப
ரிக்ஸ்
, 5.
ேவற் கா (ந) ேகால ர
ரிக்ஸ் , 6.
ேவற் கா (ந)
காமாட்
ரம் , 7.
ேவற் கா (ந)
ேவங் கடம் நகர் ரா வ் காந்
ெத , 8.
ேவற் கா (ந) அ ள் நகர் , 9.
ேவற் கா (ந)
க்ேனஷ்
நகர் , 10.
ேவற் கா (ந) ெஜயம் நகர் , 11.
ேவற் கா (ந) எம்
ஆர்
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேவங் கடம் நகர் , 12.
ேவற் கா (ந)
ேவங் கடம் நகர்
ழக்
கப் , ேகால - 600 077. ெத
ன்னக்ேகால , 13.
ேவற் கா (ந) பார யார் ெத
ேவங் கடம்
நகர் , 14.
ேவற் கா (ந)
ேவங் கடம் நகர் ேநதா ெத ,
15.
ேவற் கா (ந) இந்த ராகாந் சாைல
ேவங் கடம் நகர் ,
16.
ேவற் கா (ந) ன்ன ேகால சாைல னிவாசன் நகர் ,
17.
ேவற் கா (ந) அம் பாள் நகர் , 18.
ேவற் கா (ந) ெபரிய ேகால
ராமம்

383

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக்
கப் (9வ வ ப்
அைற), ேகால - 600 077.

384

அர உயர் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் ெதற்
கப் , ேகால
600 077.

ேவற் கா (ந) ேகால ேகால சாைல , 2.
ேவற் கா (ேப) 3வ
க் த் ெத அன் நகர் , 3.
ேவற் கா (ந) காந் ெத அம் பாள்
நகர் , 4.
ேவற் கா (ந) னிவாசா நகர் , 5.
ேவற் கா (ந) அன்
நகர் , 6.
ேவற் கா (ந)
ஆர் நகர் ேகால

1.

1.
2.
3.
4.
- 5.
6.
7.
8.
9.

ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா
ேவற் கா

(ந)
(ந)
(ந)
(ந)
(ந)
(ந)
(ந)
(ந)
(ந)

ேகால
ேகால
ேகால
ேகால
ேகால
ேகால
ேகால
ேகால
ேகால

பல் லவன் நகர் 1வ
பல் லவன் நகர் 2வ
பல் லவன் நகர் 3வ
பல் லவன் நகர் தல்
பல் லவன் நகர் 2வ
பல் லவன் நகர் 3வ
பல் லவன் நகர் 4வ
பல் லவன் நகர் 5வ
பல் லவன் நகர் 6வ

ரதான சாைல ,
ரதான சாைல ,
ரதான சாைல ,
க் ெத ,
க் ெத ,
க் ெத ,
க் ெத ,
க் ெத ,
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

385

385

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர உயர் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் ெதற்
கப் , ேகால
600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ேகால ேசஷாத் ரி ெத , 2.
ேவற் கா
நகராட் பல் லவன் நகர் 2வ ெம ன் ேரா 2வ அ ன்
,
3.
ேவற் கா நகராட் பல் லவன் நகர் 7வ
க் ெத ,
4.
ேவற் கா நகராட் பல் லவன் நகர் தல் ரதான சாைல
தல்
, 5.
ேவற் கா நகராட் பல் லவன் நகர் ( ரி ) காேவரி
- அ ன்
ெத , 6.
ேவற் கா நகராட்
சாக் அ ன்
, 7.
ேவற் கா
நகராட் பல் லவன் நகர் 3வ ெம ன் ேரா
ரி ெபான்னம் மாள்
ெத , 8.
ேவற் கா நகராட் வள் ளிக்ெகால் ைல ேம
ரதான
சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவற் கா நகராட் வள் ளிக்ெகால் ைல ேம
தல்
க் ெத ,
ேவற் கா நகராட் வள் ளிக்ெகால் ைல ேம 2வ
க் ெத ,
ேவற் கா நகராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் 1வ
க் ெத ,
ேவற் கா நகராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் 2வ
க் ெத ,
ேவற் கா நகராட்
வசங் கர் நகர் , 6.
ேவற் கா நகராட்
மைல பாலா நகர் தல் ெத , 7.
ேவற் கா நகராட் பாலா
நகர் 2வ ெத , 8.
ேவற் கா நகராட் பாலா நகர் 3வ ெத ,
9.
ேவற் கா (ந) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத எம்
ஆர் நகர் ,
10.
ேவற் கா (ந) எம்
ஆர் நகர் , 11.
ேவற் கா (ந) பாலா நகர் ,
12.
ேவற் கா (ந) வன்ேகா ல் ெத வள் ளிக்ெகால் ைல ேம

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவற் கா (ந) எம்
ஆர் நகர் ெம ன் ேரா , 2.
ேவற் கா (ந)
ேவற் கா ெம ன் ேரா , 3.
ேவற் கா (ந) அம் மன் நகர் ேயாவன்
3வ ெத
, 4.
ேவற் கா (ந) அம் மன் நகர் தல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

386

386

அர உயர் நிைலப்பள் ளி ந
கட் டம் ெதற்
கப் , ேகால
600 077.

387

387

அர உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
பக்க கட் டம் ழக்
கப் ,
ேகால - 600 077.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

388

388

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் , ேகால - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட் ேகால ேத
நகர் 1வ ெத ,
2.
ேவற் கா நகராட் ேகால ேத
நகர் 2வ ெத ,
3.
ேவற் கா நகராட் ேகால ேத
நகர் 3வ ெத ,
4.
ேவற் கா நகராட் ேகால ேத
நகர் 4 வ ெத ,
5.
ேவற் கா நகராட் ேகால ேத
நகர் 4வ
க் ெத ,
6.
ேவற் கா (ந) ேகால ேத
நகர் 5வ ெத , 7.
ேவற் கா
நகராட் ேகால ேத நகர் 6வ ெத , 8.
ேவற் கா நகராட்
ேகால ங ேத
நகர் 7வ ெத , 9.
ேவற் கா நகராட் ேகால
ேத
நகர் 8வ ெத , 10.
ேவற் கா (ந) ேகால
ேகா ல்
பணியாளர்
ப் , 11.
ேவற் கா (ந) ேகால
மார் ெத

389

389

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப் , ேகால - 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) ேகால
அர் ண ேம , 2.
ேவற் கா நகராட்
ேகால அர்ச் ணேம பவானி அம் மன் நகர் , 3.
ேவற் கா நகராட்
ேகால இராமதாசர் சாைல பராசக் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர்நிைலப்பள் ளி
பால் வா ெசன்டர், ேகால
077.

1.
ேவற் கா நகராட் ேகால இராமதாசர் 3வ
க் ெத
பராசக் நகர் , 2.
ேவற் கா (ந) ேகால
க மாரி அம் மன் நகர்
தல் ெத , 3.
ேவற் கா (ந) ேகால
6வ ெத பராசக் நகர் ,
4.
ேவற் கா (ந) ேகால
த்தம் மாள் ெத பராசக் ெத ,
5.
ேவற் கா (ந) ேகால தனம் மாள் ெத பராசக் நகர் ,
6.
ேவற் கா (ந) ேகால அர்ச் ணேம
ளக்கைர ெத ,
7.
ேவற் கா (ந) ேகால
க மாரி அம் மன் நகர் கைட
,
8.
ேவற் கா (ந) ேகால நேடசனார் ெத , 9.
ேவற் கா (ந)
ேகால பள் ளி ட சந் பராசக் நகர் , 10.
ேவற் கா (ந) ேகால
ஆறா தன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

390

390

- 600

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

391

392

393

394

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.
ேவற் கா (ந) ேகால அம் மன் நகர் 2வ ெத ேகால ,
2.
ேவற் கா (ந) ேகால அம் மன் நகர் 3வ ெத ேகால ,
3.
ேவற் கா (ந) ேகால அம் மன் நகர் 5வ ெத , 4.
ேவற் கா
(ந) ேகால அம் மன் நகர் , 5.
ேவற் கா (ந) ேகால
ேகசன்
தல்
ெத ேகால , 6.
ேவற் கா (ந) ேகால எம்
ஆர் நகர் அண்ணா
ெத , 7.
ேவற் கா (ந) ேகால எம்
ஆர் நகர் அண்ணா
க்
ெத , 8.
ேவற் கா நகராட் ேகால ராஜரத் னம் நகர் ேகால

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

391

அன்ைனெதரசா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ேமற்
கட் டம் ெதற்
கப் , ேகால
600 077.

392

அன்ைனெதரசா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ழக்
ேமற் கட் டம் ெதற்
கப் ,
ேகால - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட் ேகால பராசக் நகர் ைற ெத ,
2.
ேவற் கா நகராட் ேகால பராசக் நகர் பாப்ைபய் யா ெத ,
3.
ேவற் கா நகராட் ேகால
வரத் னம் மாள் ெத பராசக் நகர்
, 4.
ேவற் கா நகராட் ேகால சன்ன ெத , 5.
ேவற் கா
நகராட் ேகால ேகால சாைல , 6.
ேவற் கா (ந)
ெப மாள் ேகா ல் ெத , 7.
ேவற் கா (ந) ஆ ேகசவன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
மா ராேவ ேவலப்பன்சாவ ,
ேவலப்பஞ் சாவ
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட் ெசட் யார் அகரம் ேரா கவர ெத ,
2.
ேவற் கா நகராட் மகாலஷ்
நகர் , 3.
ேவற் கா நகராட்
ர வ் நகர் தல் ெத , 4.
ேவற் கா நகராட் ரா வ் நகர் 2வ
ெம ன்ேரா , 5.
ேவற் கா நகராட் பள் ளி ப்பம் ெசாக்க ங் கம்
நாயக்கர் ெத , 6.
ேவற் கா நகராட் ரா வ் நகர் தல் ெம ன்
ேரா
க் ெத , 7.
ேவற் கா ேதவ யம் மாள் ெத 3வ
ெம ன் ேரா , 8.
ேவற் கா ெசாக்க ங் கம் நகர் 3வ
க் ெத
பள் ளிக் ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
மா ராேவ , ேவலப்பஞ் சாவ
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட் பள் ளிக் ப்பம் ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
2.
ேவற் கா நகராட் பள் ளிக் ப்பம்
க் ெத , 3.
ேவற் கா
நகராட்
வேனஸ்வரி ேசம் பர் , 4.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல்
கார்த் ேகயன் ேசம் பர் , 5.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் ைரசா நா
சாைல ரா வ் நகர் , 6.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் ரா வ் நகர்
லஷ் காந்தம் மாள் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

393

394

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

395

395

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
மா ராேவ , ேவலப்பன்சாவ
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் ெப மாள் ேகா ல் ெத , 2.
ேவற் கா
(ந)
ம் பல் சண்
காநகர் தல் ெத , 3.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
சண்
கா நகர் கங் ைகயம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , 4.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் சண்
கா நகர் 3வ ஏ ளாக் , 5.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
பத்மாவ நகர் 3 வ ெத , 6.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல்
பத்மாவ நகர் 4 வ ெத , 7.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல்
ேமட் த்ெத

396

396

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
மா ராேவ , ேவலப்பன்சாவ
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ெசன்ைன றநகர்
2.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் காேவரி நகர் , 3.
நகராட்
ம் பல் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத

397

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
மா ராேவ , ேவலப்பன்சாவ
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
2.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ஒத்தவாைட ெத , 3.
ேவற் கா
நகராட்
ம் பல் ேவலப்பன் நகர் , 4.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல்
பாடசாைல ெத , 5.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத மா ரிேவ
பத்மாவ நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

398

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
மா ராேவ , ேவலப்பஞ் சாவ
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல ,
2.
ேவற் கா நகராட் ( ம் பல் ) ேகந்தரிய ஹார் , 3.
ேவற் கா
நகராட் ( ம் பல் ) ெமக்கானா எஸ்ேடட் , 4.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
ெசல் வ மார் ேசம் பர் , 5.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
ம் பல் சாைல ,
6.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் 3வ ெத தந்ைதெபரியார் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

399

399

1.
ஊராட் ஒன் ய
ேவற் கா (ந)
ம் பல் ள் ைளயார் மடம் தாங் கல் , 2.
ேவற் கா
ந நிைலப்பள் ளி வடக் கட் டம் (ந)
ம் பல் ம
ெத , 3.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் ெசல் லம் மாள் நகர் ,
ேமற்
கப் ,
ேவற் கா 4.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் ெஜய் நகர் , 5.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
600 077.
காம் ைக நகர்

400

400

ஊராட் ஒன் ய வக்க பள் ளி
ெதற் கட் டம் ழக்
கப் ,
ேவற் கா - 600 077.

397

398

ரி மா ரேவ
ேவற் கா

ேவற் கா (ந)
ம் பல் அேசாக் நந்தவனம் , 2.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் பாலா நகர் , 3.
ேவற் கா (ந)
ம் பல் கஜப ேசம் பர் ,
4. ளியம் ேப
ஷ்ணா நகர்

1.

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

401

402

403

401

402

403

ெச ண்ட் ஜான்சன் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ளியம் ேப
(11வ வ ப் அைற),
ேவற் கா - 600 077.

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.
(ந)

ேவற் கா (ந)
ம் பல்
ம் பல் ெபரியெத , 3.
க் ெத

ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2.
ேவற் கா
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ெபரியெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெச ண்ட் ஜான்சன் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ளியம் ேப
( ேக
வ ப் அைற),
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல்
ய ெத , 2.
ேவற் கா
நகராட்
ம் பல் ளக்கைர ெத , 3.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல்
ளக்கைர 2வ ெத , 4.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ளக்கைர 3
வ ெத , 5.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ளக்கைர 4 வ ெத ,
6.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
ேவந்தர் நகர் 3வ ெத , 7.
ேவற் கா
(ந)
ம் பல்
ஸ்டல் கார்டன் 1வ
க் ெத , 8.
ேவற் கா (ந)
ம் பல்
ம் பல் அேரனா , 9.
ேவற் கா (ந) வட ம் பல்
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 10.
ேவற் கா
ளியம் ேப ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ெதற் கட் டம்
ழக்
கப் ,
ேவற் கா 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ஏ எஸ்
ப் ங் ஏெஜன்
ஸ் ,
2.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ஐ
எல்
ப் , 3.
ேவற் கா
நகராட்
ம் பல் ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத , 4.
ேவற் கா
நகராட்
ம் பல் த் ைர ெத , 5.
ேவர்கா (ந)
ம் பல்
ெத
யம் மன் நகர் ராம் நகர் , 6.
ேவற் கா நகராட் ெவள் ளாளர்
ெத , 7.
ேவற் கா நகராட்
ரிஸ்டல் கார்டன் வார் - 8 ,
8.
ேவற் கா 3வ ெத ராஜரத் னம் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

404

405

406

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

404

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
ழக்
கட் டம் ேமற்
கப் ,
ேவற் கா - 600 077.

1.
ேவற் கா நகராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத , 2.
ேவற் கா
நகராட் ஏரிக்கைர ெத , 3.
ேவற் கா நகராட் ேமட் ெத ,
4.
ேவற் கா நகராட் கண்ண ரான் ெத , 5. ம் பல்
க
நகர் 2வ
க் த் ெத
, 6.
ேவற் கா நகராட்
ம் பல் ேரா
ந்தாவன் நகா , 7.
ேவற் கா நகராட் ஜஸ் ஸ் காலணி
ம் பல் ,
8. ம் பல்
ந்தாவனம் நகர் , 9. ம் பல் ெசல் வகணப நகர் ,
10. ம் பல் ஜட்ஜஸ் காலணி , 11. ம் பல் ராஜாஸ் கார்டன் , 12.ஜம் ஜம்
காலணி
ம் பல் , 13. ம் பல் ஜம் ஜம் காலணி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

405

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா நகராட் டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத
ழ்
அயனம் பாக்கம் , 2.
ேவற் கா நகராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ழ் அயனம் பாக்கம் , 3.
ேவற் கா நகராட் பார யார் ெத
ழ்
அயனம் பாக்கம் , 4.
ேவற் கா நகராட் சைடயப்ப வள் ளல் ெத
அயனம் பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா நகராட் எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத
ழ்
அயனம் பாக்கம் , 2.
ேவற் கா நகராட் ஐஸ்வர்யா நகர் ழ்
அயனம் பாக்கம் , 3.
ேவற் கா நகராட் வ உ
நகர் ,
4.
ேவற் கா (ந) வானகரம்
தல் அம் பத் ர் சாைல , 5.
ேவற் கா
(ந) வானகரம்
தல் அம் பத் ர் சாைல மகாத்மா காந் ெத ,
6.
ேவற் கா நகராட்
சாலாட் சாம் பர் , 7.அயனம் பாக்கம்
அர்ச்சனா நகர்

406

ழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

407

408

409

410

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா (ந) ெவள் ளாளர் ெத ேமல் அயனம் பாக்கம் ,
2.
ேவற் கா (ந) இ ளர் காலனி (இந் ரா காலனி) , 3.
ேவற் கா
(ந) பாடசாைல ெத ேமல் அயனம் பாக்கம் , 4.
ேவற் கா (ந)
அண்ணாநகர் தல் ெத
ழ் அயனம் பாக்கம் , 5.
ேவற் கா (ந)
அண்ணாநகர் 2 வ ெத
ழ் அயனம் பாக்கம் , 6.
ேவற் கா (ந)
அண்ணாநகர் 3வ ெத
ழ் அயனம் பாக்கம் , 7.
ேவற் கா (ந)
அண்ணாநகர் 4வ ெத
ழ் அயனம் பாக்கம் , 8.
ேவற் கா (ந) ேத
க மாரியம் மன் நகர் ழ் அயனம் பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா
2.
ேவற் கா
3.
ேவற் கா
4.
ேவற் கா
5.
ேவற் கா
(ந) ேந ெத
8.
ேவற் கா
இந் ரா காந்

(ந) ேத
க மாரியம் மன் நகர் 1 வ
க் ெத ,
(ந) ேத
க மாரியம் மன் நகர் 2 வ
க் ெத ,
(ந) ேத
க மாரியம் மன் நகர் 3 வ
க் ெத ,
(ந) நலப்பள் ளி சாைல ழ் அயனம் பாக்கம் ,
(ந) சாஸ் ரி ெத
ழ் அயனம் பாக்கம் , 6.
ேவற் கா
ழ் அயனம் பாக்கம் , 7.
ேவற் கா (ந) ேந ெத ,
(ந) சன் நகர் ழ் அயனம் பாக்கம் , 9.
ேவற் கா (ந)
ெத
ழ் அயனம் பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

409

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா நகராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத ேமற் ேமல்
அயனம் பாக்கம் , 2.
ேவற் கா நகராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ழக் ேமல் அயனம் பாக்கம் , 3.
ேவற் கா நகராட் பஜைன
ேகா ல் ெத ேமல் அயனம் பாக்கம் , 4.
ேவற் கா நகராட் ரா வ்
காந் நகர் ேமல் அயனம் பாக்கம் , 5.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம்
மகாத்மா காந் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

410

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா
2.
ேவற் கா
3.
ேவற் கா
காமராஜர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

407

408

நகராட் ெபான்னியம் மன் நகர் சாைல ,
(ந) அக்ரஹாரம் சாைல அயனம் பாக்கம் ,
(ந) கக்கன்
ெபான்னியம் மன் நகர் , 4.
அயனம் பாக்கம்

ேவற் கா

(ந)

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

411

412

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

411

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா நகராட் ெகான்ராஜங் ப்பம் ேமல் அயனம் பாக்கம் ,
2.
ேவற் கா நகராட் சரஸ்வ நகர் ெகான்ராஜங் ப்பம் ,
3.
ேவற் கா நகராட் பாலா நகர் ேமல் அயனம் பாக்கம் ,
4.
ேவற் கா நகராட்
ேனஷ் நகர் பாலா ெத , 5.
ேவற் கா
நகராட்
ேனஷ் நகர் ஜன சக்
ரம் , 6.
ேவற் கா நகராட்
ேனஷ் நகர்

412

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

1.
ேவற் கா நகராட் படவட்டம் மன் ேகா ல் ெத , 2.
ேவற் கா
நகராட்
ஜயாநகர் ேமல் அயனம் பாக்கம் , 3.
ேவற் கா நகராட்
வள் வர் ெத ேமல் அயனம் பாக்கம் , 4.
ேவற் கா நகராட்
ெசட் த்ெத ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கப் , அயனம் பாக்கம்
ேவற் கா - 600 077 .

ேவற் கா (ந)ேமல் அயனம் பாக்கம் ெசட் ெத 1 வ
க்
, 2.
ேவற் கா (ந)ேமல் அயனம் பாக்கம் ெசட் ெத 2 வ
க் ெத , 3.
ேவற் கா (ந)ேமல் அயனம் பாக்கம் ெசட் ெத 3
வ
க் ெத , 4.
ேவற் கா (ந)ேமல் அயனம் பாக்கம் ெசட்
ெத 4 வ
க் ெத , 5.
ேவற் கா (ந)ேமல் அயனம் பாக்கம்
ெசட் ெத 5 வ
க் ெத , 6.
ேவற் கா (ந)ேமல்
அயனம் பாக்கம் ெசட் ெத 6 வ
க் ெத , 7.
ேவற் கா
(ந)ேமல் அயனம் பாக்கம் எட் ஸ்வரன் ேகா ல் ெத ,
8.ேமல் அயனம் பாக்கம் பாலா நகர் 4வ ெத , 9.ேமல் அயனம் பாக்கம்
ேனஷ் நகர் ( ஸ்தரிப் ) நி ெசஞ் ரி நகர் , 10.ேமல் அயனம் பாக்கம்
கற் பக னாயகர் ெத பச்ைசயப்பன் நகர் ெகான்ராஜாங் ப்பம் ,
11.
ேவற் கா ( ந) பாலா ெத
ேனஷ் நகர் , 12.
ேவற் கா (ந)
நி ெசஞ் ரி நகர் ேனஷ் நகர் ேமல் அயனம் பாக்கம் ,
13.
ேவற் கா ( ந) பச்ைசயப்பன் நகர் ெகான் ராஜங் ப்பம் ேமல்
அயனம் பாக்கம் , 14.
ேவற் கா (ந) வ உ
ெத
ேனஷ் நகர் ,
15.
ேவற் கா (ந)
ராம் ெத
ேனஷ் நகர் , 16.
ேவற் கா (ந)
ேனஷ் நகர் ரி மா லாமணி நகர் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
ெத

413

413

6 ஆவ

1
வள்
ர் (SC) நாடா
சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

414

415

416

417

418

மன்றத் ெதா
க் ரிய வாக்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

414

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கப் , இராஜனங் ப்பம்
அயனம் பாக்கம் 600 077.

1.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம் ஏ மைல ேசம் பர் ெபான்னியம் மன்
நகர் , 2.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம் யாதவர்
இராஜாங் ப்பம்
, 3.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ராஜாங் ப்பம் , 4.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம் வட ம் பல் ேரா
ெப மாள் அகரம் , 5.ம ரவாயல் வானகரம் எஸ்
ெர டன்
அயனம் பாக்கம்

415

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கப் , இராஜாங் ப்பம்
அயனம் பாக்கம் 600077.

1.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம் வட ம் பல் கங் ைகயம் மன் ேகா
ெத , 2.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
வட
ம் பல் , 3.
ேவற் கா (ந) அயனம் பாக்கம் பாடசாைல ெத
ராஜாங் ப்பம்

416

ேகா
ன்னசா நா
வக்கப்பள் ளி ேமற் கட் டம்
ழக்
கப் 2வ அைற,
ெப மாள் அகரம்
ேவற் கா 600 077 .

1.
ேவற் கா நகராட்
ெபரியார் நகர்

417

ேகா
ன்னசா நா
வக்கப்பள் ளி ழக்
கப் ஏ
எல் வ ப்ைபற எண் 1 ,
ெப மாள் அகரம்
ேவற் கா 600 077 .

1.
ேவற் கா (ந) ெப மாளகரம் மகாலட்
ேசம் பர் , 2.
ேவற் கா
(ந) ெப மாளகரம் ெப மாளகரம் , 3.
ேவற் கா (ந) ெப மாளகரம்
சஞ் ஜய் காந் நகர் , 4.
ேவற் கா (ந) ெப மாளகரம் ஆற் றங் கைர
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

418

ேகா
ன்னசா நா
வக்கப்பள் ளி ழக்
கப் ஏ
எல் வ ப்பைற எண். 2 ,
ெப மாள் அகரம்
ேவற் கா 600 077 .

ேவற் கா (ந) ெப மாளகரம்
ரிவாக்கம் 6வ ெம ன்ேரா
, 2.
ெசல் வலஷ்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

ராணி அண்ணா நகர் , 2.

ேவற் கா

(ந)

என் மகாலட்
நகர் 7வ
ேவற் கா (ந) ெப மாளகரம்

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

2

3

4

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

1

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் காயத்ரி நகர் , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ல் ைல நகர் , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட் ெஜயல தா ெத ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
4.அயப்பாக்கம் ஊராட் காமராஜர் ெத , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்
( ழக்
கப் வடக் பக்கம்
சாய் பாபா ேகா ல் ெத , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ள் ைளயார்
அைற எண் 1), அயப்பாக்கம் (ஊ) ேகா ல் ெத , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட் ப ண்
க் ெத ,
600 077.
8.அயப்பாக்கம் ஊராட் மண்ண ெத , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்
பள் ளிக் ட ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் வடக் பக்கம்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
அைற எண் 1), அயப்பாக்கம் (ஊ) 600 077.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் வடக் பக்கம்
அைற எண் 3), அயப்பாக்கம் (ஊ) 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் ெவல் கம் நகர் , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட் ேத
நகர் , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட் கணப நகர் , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்
லஷ்
நகர் , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட் மார்க் ெத , 6.அயப்பாக்கம்
ஊராட் ப ன்
ெத , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட் பார்த்தசார நகர்

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் வடக் பக்கம்
அைற எண் 3), அயப்பாக்கம் (ஊ) 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஆ ரியர் ெத , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ங் கா ெத
4.அயப்பாக்கம் ஊராட் அன்ைன ெதரஸா ெத , 5.அயப்பாக்கம்
ஊராட் அம் ேபத்கர் ெத , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ப்ரமணிய ெத
7.அயப்பாக்கம் ஊராட் சர்ச் தல்
க் ெத , 8.அயப்பாக்கம்
ஊராட் கம் பர் ெத

அபர்னா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

5

6

7

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.அயப்பாக்கம் ஊராட் எஸ்றா சற் ணம் ெத , 2.அயப்பாக்கம்
ஊராட் சர்ச் ெத , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட் சக் நகர் ,
4.அயப்பாக்கம் ஊராட் பஞ் ச க ஆஞ் சேநயர் ெத , 5.அயப்பாக்கம்
ஊராட் தாமைர ெத , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட் எஸ்
ஐ ஓ ஏ பம் ப்
அ ஸ் ஐயப்பா நகர் , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட் கா
ங் கம் ெத ,
8.அயப்பாக்கம் ஊராட் காந் ெத , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட் மா
ெத , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட் கா
ங் கம்
க் ெத ,
11.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ளக்கைர ெத , 12.அயப்பாக்கம் ஊராட்
மரன் ெத

5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கப்
ழக் பக்கம்
அைற), 4வ ெம ன் ேரா
அயப்பாக்கம் - 600 077.

6

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் அம் ேபத்கர் ெத , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்
க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத அஞ் கம் நகர் , 3.அயப்பாக்கம்
ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல்
ஊராட் ெதா லாளர் ெத , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட் பாட்டாளி ெத
ெமட்ரி ேலசன்
அஞ் கம் நகர் , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ேவகானந்தர் நகர் ,
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கப்
6.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஸ்ேடஷன் ேரா , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்
வடக் பக்கம் அைற), 4வ
ஸ்ேடஷன் ேரா
தல்
க் ெத , 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ெம ன் ேரா அயப்பாக்கம் - 600
ஸ்ேடஷன் ேரா 2 வ
க் ெத , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்
077.
தனக் ல் லா ேகம் ப் ேரா , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட் சந்ேதாஷ் நகர்
1வ
ராஸ் ெத

7

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் வடக் பக்கம் அைற எண்
1), அயப்பாக்கம் - 600 077 .

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் சந்ேதாஷ் நகர் 2வ அெவன்
,
2.அயப்பாக்கம் ஊராட்
க்மணி அம் மாள் ெத , 3.அயப்பாக்கம்
ஊராட் சம்
ரசாத் ெத , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட் ராஜம் மாள் நகர் ,
5.அயப்பாக்கம் ஊராட் கேணஷ் நகர் , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட் பார
நகர் , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட் எ ல் நகர் , 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கா ேத ல் லத் நகர் , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட் சந்ேதாஷ் நகர் 1வ
அ ன்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

8

9

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

8

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ேவற் கா ேரா , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்
வச வாரியம் ( ெதற்
கப்
தர்மா நகர் , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட் ேகா நா
நகர் ,
ழக் பக்கம் அைற),
4.அயப்பாக்கம் ஊராட் த நா
வ வாரியம் கத எண் 1-300
அயப்பாக்கம் - 600 077 .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

9

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் ( ெதற்
கப்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ழக் பக்கம் அைற எண் 2),
4வ ெம ன் ேரா அயப்பாக்கம்
- 600 077.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 15-300

10

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் த நா
வச வாரியம் ( 1.அயப்பாக்கம் ஊராட் ேடா ெத , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ேமற் கட் டம் வடக்
கப்
சதா வம் ெத , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட் த நா
வ வாரியம் கத
அைற VIII வ ப் ), 4வ ெம ன் எண் 301-1050
ேரா அயப்பாக்கம் - 600 077.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

11

11

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் த நா
வச வாரியம் (
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ேமற் கட் டம் வடக்
கப்
அைற VIII வ ப் ), அயப்பாக்கம் 600 077 .

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 353-1050

அைனத்
வாக்காளர்கள்

12

12

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் த நா
வச வாரியம் , 1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
அயப்பாக்கம் - 600 077 .

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 1051-1700

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

13

14

15

16

17

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

13

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் த நா
வச வாரியம் (
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ேமற் கட் டம் வடக்
கப்
அைற VI ஏ வ ப் ), அயப்பாக்கம்
- 600 077 .

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 1421-1700

அைனத்
வாக்காளர்கள்

14

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கட் டம் ெதற்
கப் ),
அயப்பாக்கம் - 600 077 .

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 1701-2500

அைனத்
வாக்காளர்கள்

15

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கட் டம் ெதற்
கப் )அைற
எண் 5 , த நா
வ வா ேபஸ்-2
அயப்பாக்கம் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 2201-2500

அைனத்
வாக்காளர்கள்

16

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ேமற் பக்கம்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கட் டம் வடக்
கப் ), த நா
வ வா ேபஸ்-2 அயப்பாக்கம் - 600
077.

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 2501-3000

அைனத்
வாக்காளர்கள்

17

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ேமற் பக்கம்
கட் டம் வடக்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கப் ), த நா
வ வா ேபஸ்-2 அயப்பாக்கம் - 600
077.

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 3001-3500

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

18

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ேமற் பக்கம்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கட் டம் வடக்
கப் அைற
எண் 3), த நா
வ வா ேபஸ்-2
அயப்பாக்கம் - 600 077.

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 3501-4100

அைனத்
வாக்காளர்கள்

19

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ேமற் பக்கம்
கட் டம் வடக்
கப் அைற
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
எண் 4) , த நா
வ வா ேபஸ்-2
அயப்பாக்கம் - 600 077.

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 3801-4100

அைனத்
வாக்காளர்கள்

20

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ேமற் பக்கம்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கட் டம் வடக்
கப் ),
அயப்பாக்கம் - 600 077 .

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 4101-5000

அைனத்
வாக்காளர்கள்

21

21

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ேமற் பக்கம்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கட் டம் வடக்
கப் அைற
எண் 10) , அயப்பாக்கம் - 600 077 .

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 4501-5000

அைனத்
வாக்காளர்கள்

22

22

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (ெதற்
்
கப் வடக்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கட் டம் ), அயப்பாக்கம் - 600 077 .

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 5001-5750

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

23

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (் ழக்
கப் ேமற்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கட் டம் ), அயப்பாக்கம் - 600 077 .

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 5751-6500

அைனத்
வாக்காளர்கள்

18

19

20

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

24

24

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (் ழக்
கப் ேமற்
கட் டம் ), ஐயப்பா நகர் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 6501-7000

அைனத்
வாக்காளர்கள்

25

25

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (வடக்
்
கப் ேமற்
கட் டம் ), ஐயப்பா நகர் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 7001-7500

அைனத்
வாக்காளர்கள்

26

26

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (வடக்
்
கப் ேமற்
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கட் டம் ), அயப்பாக்கம் - 600 077.

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 7501-8300

அைனத்
வாக்காளர்கள்

27

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (வடக்
்
கப் ேமற்
கட் டம் ) 6ஆம் வ ப் ,
அயப்பாக்கம் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 7901-8300

அைனத்
வாக்காளர்கள்

28

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ெதற்
கப் )
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
(அைற எண் 14-12ஆம் வ ப் - ஏ
ரி ), அயப்பாக்கம் - 600 077.

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 8301-8600

அைனத்
வாக்காளர்கள்

29

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் (ெதற்
கப் )
1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
(அைற எண் 14-12ஆம் வ ப் - ஏ
ரி ), அயப்பாக்கம் - 600 077.

த நா

வ வாரியம் கத

எண் 8601-9000

அைனத்
வாக்காளர்கள்

27

28

29

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

30

30

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (ெதற்
்
கப் வடக்
1.அயப்பாக்கம் த நா
கட் டம் ), அயப்பாக்கம் - 600 077.

31

ஷ்ணசா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி (ெதற்
்
கப் வடக்
கட் டம் 7ஆம் வ ப் ),
அயப்பாக்கம் - 600 077.

32

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி த நா
வச வாரியம் ((ெதற்
கப் )
1.அயப்பாக்கம் த நா
(அைற எண் 2-6ஆம் வ ப் - ஏ
ரி ), அயப்பாக்கம் - 600 077.

31

32

33

33

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் அைற எண் 1),
அயப்பாக்கம் - 600 077.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்

வ வாரியம் கத

த நா

எண் 9001-9500

வ வாரியம் கத

வ வாரியம் கத

எண் 9251-9500

எண் 9501-10500

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் தாமைர ெத ஐயப்பா நகர் , 2.அயப்பாக்கம்
ஊராட் தாமைர
க் ெத ஐயப்பா நகர் , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்
வரத் னம் ெத , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்
வரத் னம்
க் ெத
, 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ல் ைலெத , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட் வ உ
ெத , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட் வ உ
க் ெத ஐய் யப்பா நகர்
, 8.அயப்பாக்கம் ஊராட் ேகா ந்தராஜ் ெத ெஜயராம் நகர் ,
9.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஜான ராமன் ெத ெஜயராம் நகர் ,
10.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஜான ராமன்
க் ெத ெஜயராம் நகர் ,
11.அயப்பாக்கம் ஊராட் ெபான்னி ெத ெஜயராம் நகர் ,
12.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஓம் சக் ெத ஐயப்பா நகர் ,
13.அயப்பாக்கம் ஊராட் ேந ெத ஐயப்பா நகர் , 14.அயப்பாக்கம்
ஊராட்
கன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

34

35

34

35

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் அைற எண் 2),
அயப்பாக்கம் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கன் ேகா ல்
தல்
க் ெத ,
2.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கன் ேகா ல் 2வ
க் ெத ,
3.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர் ெம ன் ேரா , 4.அயப்பாக்கம்
ஊராட் ஐயப்பா நகர் தல்
க் ெத , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ஐயப்பாநகர் 2வ
க் ெத , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர்
ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் ெத , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர்
ெசல் வ நாயகர் ேகா ல்
தல்
க் ெத , 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்
எம்
ஆர் ெத , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர்
னிவாசெப மாள் ெத , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர்
கைலஞர் ெத , 11.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர் ப்ரமணியன்
ெத , 12.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர்
வள் வர் ெத ,
13.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஐயப்பா நகர் பள் ளிக் ட ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் அைற எண் 3),
அயப்பாக்கம் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்
னிவாசநகர் ெம ன்ேரா , 2.அயப்பாக்கம்
ஊராட்
னிவாசன் நகர்
க் ெத , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்
அங் காளம் மன் ெத
னிவாசாநகர் , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்
னிவாசன் நகர் அன்ைன ெதரசா ெத , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்
கா ன்யாெத
னிவாசநகர் , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட் கா ன்யா
க் ெத
னிவாசநகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

36

37

36

37

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் அைற எண் 4),
அயப்பாக்கம் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் ஆண்டவர் ெத
னிவாசநகர் , 2.அயப்பாக்கம்
ஊராட் ஆண்டவர்ெத
தல்
க் ெத
னிவாசநகர் ,
3.அயப்பாக்கம் (ஊ) ஆண்டவர்ெத 2வ
க் ெத
னிவாசநகர் ,
4.அயப்பாக்கம் (ஊ) காமராஜர் ெத
வசக் நகர் , 5.அயபாக்கம் (ஊ)
பார ெத
வசக் நகர் , 6.அயப்பாக்கம் (ஊ) காேவரி ெத
வசக் நகர் , 7.அயப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணா ெத
வசக் நகர் ,
8.அயப்பாக்கம் (ஊ) ெகான்ராஜ் ராஜ் ப்பம் சாைல வசக் நகர் ,
9.அயப்பாக்கம் (ஊ) க மாரியம் மன் ெத
வசக் நகர் ,
10.அயப்பாக்கம் (ஊ) தா பட்டா நகர் தல் ெத , 11.அயப்பாக்கம்
(ஊ) சரஸ்வ ெத
தாபட்டா நகர் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் அைற எண் 5-6),
அயப்பாக்கம் - 600 077.

1.அயப்பாக்கம் ஊராட் எம்
ஆர் ரதான சாைல பவானி நகர் ,
2.அயப்பாக்கம் ஊராட் எம்
ஆர்
க் சாைல பவானி நகர் ,
3.அயப்பாக்கம் ஊராட் ெஜயராமன் ெத பவானி நகர் ,
4.அயப்பாக்கம் ஊராட் கற் பக
நாயகர் ேகா ல் ெத பவானி நகர் ,
5.அயப்பாக்கம் ஊராட் கற் பக
நாயகர் ேகா ல் 1வ
க் ெத ,
6.அயப்பாக்கம் (ஊ) கற் பக நாயகர் ேகா ல் இரண்டாவ
க்
ெத பவானி நகர் , 7.அயப்பாக்கம் (ஊ) கேணஷ் நகர் அயப்பாக்கம் ,
8.அயப்பாக்கம் (ஊ) மகா ங் கம் ெத பவானி நகர் , 9.அயப்பாக்கம்
ஊராட் பாலம் மாள் ெத , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட் பாலம் மாள் ெத
தல்
க் ெத , 11.அயப்பாக்கம் ஊராட் பாலம் மாள் ெத 2வ
க் ெத , 12.அயப்பாக்கம் ஊராட் பாலன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

38

39

40

41

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.அயப்பாக்கம் (ஊ) பவானிநகர் தல் ரதானசாைல , 2.அயப்பாக்கம்
(ஊ) பவானிநகர் 2வ
ரதானசாைல , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ெஜக சன் சாைல பவானி நகர் , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ரபத் ரன்
ெத , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட் ராகவன் ெத பவானி நகர் ,
6.அயப்பாக்கம் ஊராட்
ைரேவல் ெத பவானி நகர் , 7.அயப்பாக்கம்
ஊராட் சர்ச் ெத , 8.அயப்பாக்கம் ஊராட் பார யார் ெத பவானி
நகர் , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்
னிவாசநகர் இைணப் சாைல பவானி
நகர் , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட் அ ர்தானந்தமா
ெத மா
நகர் ,
11.அயப்பாக்கம் ஊராட் ெகௗசசல் யா ெத மா
நகர் ,
12.அயப்பாக்கம் ஊராட்
லட்
ெத மா
நகர் , 13.அயப்பாக்கம்
ஊராட் மகாலட்
ெத க மாரியம் மன் நகர் , 14.அயப்பாக்கம்
ஊராட்
ஜயலட்
ெத ெஜயசக் நகர் , 15.அயப்பாக்கம் ஊராட்
மாம் பலம் கா
ஸ்வநாதர் ெத அம் பத் ர் ட் ற

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

38

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கப் அைற எண் 7-8),
அயப்பாக்கம் - 600 077.

39

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ழக்
ெநாளம் ர் - 600 095.

40

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப் )
(அைற எண் 1, 1ஆம் வ ப் ),
ெநாளம் ர் - 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ன்ன
ெநாளம் ர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் பாடசாைல ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

41

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப் )
(அைற எண் 2, 2ஆம் வ ப் ),
ெநாளம் ர் - 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ெகஜலட்
நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநாளம் ர் பச்ைசயப்பன் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநாளம் ர் இ
ராம் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ெவள் ளாளர் ெத ெபரிய
ெநாளம் ர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் த்தார்த்தன் நகர்
கப் ),
ெவள் ளாளத்ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ேவம்
அம் மன் ேகா ல் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் சர்ச் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

42

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப் )
(அைற எண் 3, 3ஆம் வ ப் ),
ெநாளம் ர் - 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேரா

43

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப் )
(அைற எண் 4, 4ஆம் வ ப் ),
ெநாளம் ர் - 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதா ேகா ல் நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகா லம் ேபஸ் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ேகா லம் ேபஸ் 2 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ேகா லம் ேபஸ் 3 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
அ நயம் ேபஸ் 1 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் அ நயம் ேபஸ் 2

44

ரியாெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக் பக்கம்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்
ழக்
தல் ேமற்
அைற), ெநாளம் ர் - 600 095.

45

ரியாெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக் பக்கம்
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 5வ
ளாக் , 2.ெசன்ைன
கப்
ழக்
தல் ேமற்
மாநகராட் ெநாளம் ர் ெசல் வ
னாயகர்ேகா ல் ெத
அைற எண் 3), ெநாளம் ர் - 600
095.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

46

46

ரியாெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக் பக்கம்
கப்
ழக்
தல் ேமற்
அைற எண் 5), ெசக்டார் - 5,
ெநாளம் ர் - 600 095.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

47

47

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
ழக்
கப் , 1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெசக்டார் - 5, ெநாளம் ர் - 600 095.

42

43

44

45

சக்

நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்

ெநாளம்

ர் த

ழ் நா

ட்

வச

னியன்

வாரியம்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் மாதா ேகா ல் நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநாளம் ர் 10 வ
ரதான சாைல
என் எச்
,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 5வ
ளாக் கண்ணதாசன் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 8வ
ளாக்

ெநாளம்

ர் 5வ

ளாக்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

48

48

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ( ழக்
கப்
அைற எண் 1), ெநாளம் ர்600095.

49

49

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் த நா
வா, ேகலக்
ெதாடக்கப்பள் ளி ( ழக்
அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 4வ
கப்
அைற எண் 5), ெநாளம் ர்-600095. ெஜ ெஜ நகர் ேமற் கத எண் (401-அதற் ேமல் )

50

ரியா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( வடக்
கப்
தல் ேமற் அைற எண்
7), ெநாளம் ர்-600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

51

ரியா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( வடக்
கப் ெதற் கட் டம் ),
ெநாளம் ர்-600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம்
கத எண் (401-அதற் ேமல் )

52

ரியா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( வடக்
கப் ெதற் கட் டம் அைற
எண் 3), ெநாளம் ர்-600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 4வ
ளாக்
ந்தாவனம் காலனி
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 4வ
ளாக் ெம ன்ேரா ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம்
ேபஸ் 1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 8வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 12 வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநாளம் ர் 13வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

53

ரியா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( ேமற்
கப் ) (அைற எண் 1, 1ஆம்
வ ப் ), ெநாளம் ர்-600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

50

51

52

53

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 4வ
கத எண் (1-400) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெஜ ெஜ நகர் ேமற் கத எண் (1-400)

ெநாளம்

ெநாளம்

ர் 4 வ

ர் 4வ

ர்

ளாக் ெஜ ெஜ நகர் ேமற்
ெநாளம் ர் 4வ
ளாக்

ளாக்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ளாக்

ளாக் ெஜ ெஜ நகர் ேமற்

என் நகர் ேபஸ் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தல் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம்
ேபஸ் 2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் 3வ
க் ெத ேபஸ்
2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் பார ெத
என் நகர்
ேபஸ் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ஐஸ்வரியம் அ க் மா
ப்

54

54

ரியா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( ேமற்
கப் ) (அைற எண் 2, 2ஆம்
வ ப் ), ெநாளம் ர்-600095.

55

55

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ேனாத்
க் ஷா, ெநாளம்
ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி( ெதற்
கப் ), 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ராஜா கார்டன் , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநாளம் ர் அ ் யா ேஹாம் ஸ்
ெநாளம் ர்-600095.

56

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி( ெதற்
கப் )
(அைற எண் 1), ெநாளம் ர்600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ட் ைலட்ஸ் ேமடவ் அ க்ககம் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ஐஸ்வரியம் அ க் மா
ப் ேபஸ் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ஐஸ்வரியம்
அ க் மா
ப் ேபஸ் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

57

57

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி( ெதற்
கப்
கட் டம் அைற எண் 2),
ெநாளம் ர்-600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் கங் ைகஅம் மன்நகர்
அ ர்வாஅபார்டெ
் மண்ட் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநாளம் ர் ேனாத்
க் ஷா, கங் ைக அம் மன் நகர் ரி , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநாளம் ர் ேகால் டன் ஃபார் ன்
ப் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநாளம் ர் ஏ
லம் அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

58

58

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் கட் டம் வடக்
கப் ,
அைடயாளம் பட் -602102.

1.அைடயாளம் பட்
ளக்கைர ெத , 2.அைடயாளம் பட் (ஊ)
ல் ன்னியம் ட ன் , 3.அைடயாளம் பட் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்
ெத , 4.அைடயாளம் பட் (ஊ) பாடசாைல ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

59

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் கட் டம்
வடக்
கப் ) 1ஆம் வ ப்
அைற, அைடயாளம் பட் -602102.

1.அைடயாளம் பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

59

கணப

ரம்

ர் ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

60

61

62

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

60

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் கட் டம்
வடக்
கப் ) 2ஆம் வ ப்
அைற, அைடயாளம் பட் -602102.

61

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் பார யார்ெத , 2.ெசன்ைன
ஊராட் ஒன் ய
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சன்ன ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
தல்
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப் ) காரம் பாக்கம் சன்ன
காரம் பாக்கம் ரா வ் காந் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
(அைற எண் 1), ெசட் யாரகரம் காரம் பாக்கம் ேத கன் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
600077.
ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

62

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் அப்பா ைர ள் ைளத் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
க நகர் தல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
க நகர் 2வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
க 3வ ெத ,
ஊராட் ஒன் ய
5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
க
தல்
க் ெத ,
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப் ) 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
. .க நகர் தல் ெத 2வ
(அைற எண் 2), ெசட் யாரகரம் க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
. .க நகர்
600077.
தல் ெத 4வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
. .க.நகர் தல் ெத 5வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம்
. .க.நகர் தல் ெத 7வ
க் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
. .க.நகர் 3வ ெத 3வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.அைடயாளம் பட் கம் பர் நகர் , 2.அைடயாளம் பட்
நகர் , 3.அைடயாளம் பட் (ஊ) பனஞ் சாைல ெத

ெபான்னியம் மன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

63

63

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ந கட் டம்
வடக்
கப் ), ெசட் யாரகரம் 600077.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத
ெசட் யாரகரம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் பள் ளிக் டத்
ெத ெசட் யாரகரம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ெசட் யாரகரம் ெம ன் ேரா , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ெசட் யாகரம்
தல் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ங் காரநாயக்கர் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ராஜா
நாயக்கர் ெத காமாட் நகர் வ தம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் ராஜாநாயக்கர் ெத
வ தம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் பார சாைல காமாட் நகர் வ தம் , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் டாக்டர் ராமதாஸ் நகர் காமாட் நகர்
வ தம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

64

64

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ந கட் டம்
வடக்
ழக்
தல்
ேமற் வடக்
கப் ),
ெசட் யாரகரம் -600077.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் பர நாத் நகர் ண்டலம் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ள ங் கம் ெத பர நாத் நகர்
ண்டலம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் சாய் பாய் ெத
பர நாத் நகர் ண்டலம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் எஸ்
எஸ்
ஆ ல்
ல் ேரா பர நாத் நகர் ண்டலம் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சந்ேதாஷ்பாய் ெத பர நாத் நகர்
ண்டலம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெஜயாகர் ெத
பர நாத் நகர் ண்டலம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
மல் சந்த் ெத பர நாத் நகர் ன்னியேகா நகர் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ப ரி நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் காமராஜ் ெத
ண்டலம் அண்ணா நகர் , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ேவகானந்தர் ெத
ண்டலம்
அண்ணாநகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேந 2வ
க் ெத
ண்டலம் அண்ணா நகர் , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் ேந 3வ
க் ெத
ண்டலம் அண்ணா நகர் ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மகாத்மா காந் 4வ
க்
ெத
ண்டலம் அண்ணா ந , 14.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
அண்ணா ெத
ண்டலம் அண்ணா நகர் , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் கம் பர் ெத
ண்டலம் அண்ணா நகர் , 16.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் எம்
ஆர் ெத
ண்டலம் , 17.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் பாஞ் சாைல ெத
ண்டலம் அண்ணா நகர் ,
18.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் பாஞ் சாைல 2வ ெத
தண்டலம் அண்ணாநகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

65

65

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி( ந கட் டம்
ழக்
தல் ேமற் , வடக்
கப் ), ெசட் யாரகரம் -600077.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல
வ தம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் வா ேசம் பர்
வ தம் ேம , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ள் ைளயார்
ேகா ல்
தல் ெத
வ தம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ள் ைளயார் ேகா ல் 2வ ெத
வ தம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
வ தம் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் வராம ஐயர் ெத ெசட் யாரகரம் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் சத் யேலாக்
ேயார் இல் லம்
, 8.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
வ தம் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் லட்
நகர்
வ தம் ேம , 10.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ளியம் மாள்
சாைல ெசட் யாரகரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

66

67

66

67

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற் ப
ேமற்
தல் ழக் ெதற்
கப் , ெசட் யாரகரம் -600077.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் பழனி ெத
ண்டலம் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(அண்ணா நகர் ண்டலம் ரதான சாைல) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் நடராஜன் ெத
ண்டலம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் அம் ேபத்கார் ெத
ண்டலம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம்
ஜயலட்
நகர் ெசட் யாரகரம் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ர்த் நகர் ெம ன் ேரா
ெசட்ய யாரகரம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ர்த் நகர்
3வ ெத ெசட்ய யாரகரம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத
ண்டலம் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் ெத
யம் மன் ேகா ல் 1வ ெத
ண்டலம் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெத
யம் மன் ேகா ல் 2வ
ெத கல்
ரி சாைல ண்ட , 11.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ெத
யம் மன் ேகா ல் 2வ
க் ெத கல்
ரி சாைல ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஏரிக்கைர 1வ
க் ெத
ண்டலம் , 13.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஏரிக்கைர ெத
ண்டலம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் )
அைற எண் 5, ெசட் யாரகரம் 600077.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
த்த ழ் ெத
ண்டலம் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மகாலட்
நகர் ண்டலம் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெசந்த ழ் ெத
ண்டலம் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேந ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ன்னியக்ேகா நகர் (அெனக்ஸ்) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் பாலா நகர் ண்டலம் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மகாத்மா காந் ெத
ண்டலம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

68

69

70

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

68

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் )
அைற எண் 6, ெசட் யாரகரம் 600077.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் தாஸ் ெம ன் ேரா
ண்டலம் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் தாஸ் ெம ன் ேரா 1வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் தாஸ் ெம ன்
ேரா 2வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் தாஸ்
ெம ன் ேரா 3வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் தாஸ் ெம ன் ேரா (மகாத்மா காந் ெத ) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் மா
நகர் ெம ன் ேரா , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் மா
நகர் தல் ெத ேபஸ் 1 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மா
நகர் 2வ ெத ேபஸ் 1 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மா
நகர் 3வ ெத ேபஸ் 1 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மா
நகர் தல் ெத ேபஸ் 2
, 11.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மா
நகர் 2வ ெத ேபஸ்
2 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மா
நகர் ேபஸ் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

69

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் )
அைற எண் 1, காரம் பாக்கம் - 600
116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ராேஜஸ்வரி நகர் தல்
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ராேஜஸ்வரி நகர்
இரண்டாவ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ராேஜஸ்வரி நகர் 3வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ராேஜஸ்வரி நகர் அெனக்ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் )
அைற எண் 2, காரம் பாக்கம் - 600
116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஏ
டாரி அம் மன் ேகா ல்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஆற் கா சாைல ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ஸ்வநாதன்
தல் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ஸ்வநாதன்
தல்
க்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ஸ்வநாதன் 2வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ஸ்வநாதன்
4வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ஸ்வநாதன் 5வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

70

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

71

72

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஆற் கா ேரா இராேஜஸ்வரி
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காேவரி நகர் ெம ன்
ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காேவரி நகர் 2வ ெத
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காேவரி நகர் 3வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேத
நகர் 1வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேத
நகர் ெம ன் ேரா ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேத
நகர்
ந்தவல்
ெந ஞ் சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேத
நகர்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
பத்மாவ நகர் 1வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
பத்மாவ நகர் 2வ ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
பத்மாவ நகர் 3வ ெத

71

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி (
ழக் ப
வடக்
கப் ),
காரம் பாக்கம் - 600 116.

72

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காந் நகர் ெம ன் ேரா ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காந் நகர் 1 வ ெம ன் ேரா
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காந் நகர் 2வ ெம ன்
ேரா , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காந் நகர் ள் ைளயார்
அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி (
ேகா ல் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
10ஆம் வ ப் வடக் கட் டம்
அ ணாசலத்ேதாட்டம்
தல் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ந வடக்
கப் ), காரம் பாக்கம் காரம் பாக்கம் ம ண்ட்
ந்தவல்
ெந ஞ் சாைல , 7.ெசன்ைன
- 600 116.
மாநகராட் காரம் பாக்கம் நாக த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ,
8.காரம் பாக்கம் ஊராட் ேத
பராசக் நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் பார ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
வஊ ெத (காந் நகர்) , 11.காரம் பாக்கம் ஊராட் ெசட் யார் அகரம்
அண்ணாசாைல

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

73

74

75

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி(
8ஆம் வ ப் ேமற்
கப் ),
காரம் பாக்கம் - 600 116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெசங் ட் வன்
க் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெபான்னி நகர் பார சாைல ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெபான்னி நகர் வ உ
ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் பாரி ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெநய் தல் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் கம் பர் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ேவகானந்தர் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ஞ்
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மரகதம்
தல் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மரகதம் மாள் 2வ ெத
ெபான்னி நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

74

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கப் ) (அைற எண் 1),
காரம் பாக்கம் - 600 116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெபான்னி நகர் மாமல் லன் ெத
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் வள் ளலார் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் மகா ரர் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம்
க ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ம் கார் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் த்தர் காலனி
ெம ன் ேரா , 7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் த்தர் காலனி 1
வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

75

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
கப் ) (அைற எண் 2),
காரம் பாக்கம் - 600 116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் த்தர் காலனி 2வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் த்தர் காலனி 3வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் த்தர் காலனி எஸ் எஸ் நகர் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் அ யமான் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

73
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5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

76

77

78

79

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

76

ேரஸ் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கப் ), காரம் பாக்கம் -600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஔைவ ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெஜ ன் ேகா ல் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெஜ ன் ேகா ல் (ரா வ் காந் ெத ) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ராம் நகர் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேகாதண்டராமன் நகர் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சமய ரம் ரதான சாைல , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சமய ரம் 1வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சமய ரம் 2வ ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சமய ரம் 3வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சமய ரம் 6வ ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் சமய ரம் கமலாம் பாள் ெத

77

ேரஸ் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கப் ), காரம் பாக்கம் -600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கண்ணன் ெத

78

ெச ன்ட் பால் ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கப் ), காரம் பாக்கம் -600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ல் ைல ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் அ ணாசலம் நகர் பார சாைல ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெசங் ட் வன் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ேவங் கடம்
தல் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ேவங் கடம் 2வ ெத

79

ெச ன்ட் பால் ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
கப்
அைற எண் 5), காரம் பாக்கம் 600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

காரம் பாக்கம் சமய ரம் 4வ ெத ,
காரம் பாக்கம் சமய ரம் 5வ ெத ,
காரம் பாக்கம் கந்தசா நகர் சாந்தா

காரம் பாக்கம்
காரம் பாக்கம்

ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
தல் ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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பாகத்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

80

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கப் ) அைற எண் 5,
8ஆம் வ ப் , காரம் பாக்கம் 600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் 2வ
க் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் 3வ
க் ெத பார சாைல ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ேவங் கடம் 3வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
தல் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் மகாலட்
நகர் ளாட்ஸ் 2வ
க்
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் மகாலட்
நகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ராமணி ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் காரம் பாக்கம்
தல்
க் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காரம் பாக்கம் 2வ
க்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

81

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கப் ) அைற எண் 4,
7ஆம் வ ப் , காரம் பாக்கம் 600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேக ேக கார்டன் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் அ ணாச்சலம் காலனி
தல் சந் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் அ ணாசலம் காலனி 2வ சந்
, 4.காரம் பாக்கம் ஊராட் மந்ைதெவளி ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் ப
ெதற்
கப் ),
காரம் பாக்கம் -600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ரா ன் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேமாத் நகர் 1வ ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேமாத் நகர் 2வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேமாத் நகர் 3வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ேமாத் நகர் ( ஸ்வநாதன்
ெத ) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ஸ்வநாதன் ெம ன்
ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

83

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் ப
ெதற்
கப் )4ஆம் வ ப் ,
காரம் பாக்கம் -600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
வள் ர் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் அகத் யர் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
காரம் பாக்கம் ராஜராஜன் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ேக ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
ேவகானந்தர்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் அ ணாசலம் நகர் 1வ
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் அ ணாச்சலம் நகர் 2வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் அ ணாச்சலம்
நகர் 3வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம்
அ ணாச்சலம் நகர் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

85

ேரஸ் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ேக - ஏ
அைற எண் 4 ேமற்
கப் )ப்பள் ளி, காரம் பாக்கம் 600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் வானகரம் சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஏ
டாரி அம் மன் ேகா ல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ராேஜஸ்வரி நகர் 3வ ெத
ஏ
டாரி அம் மன் ேகா ல் ெத ஏ
டாரி அம் மன் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஏ
டாரி அம் மன் ஸ்
ல் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் காரம் பாக்கம்
தல் ெத
ேபா ர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ஆற் கா ேரா
ேவலன் காம் ப்ளக்ஸ் ேபா ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

86

86

ல் ரான்ஸ் அகடா
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி 5ஆம்
வ ப் ஏ ரி , காரம் பாக்கம் 600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காரம் பாக்கம் ம
ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் அன்ைன அஞ் கம் நகர் , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ட்ரங் க் ேரா ெஜயாநகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ன்றத் ர் ெம ன் ேரா , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம்
எஸ் ஐ சர்ச் ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் காரம் பாக்கம் ெஜய னாயகர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

87

87

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
1.வானகரம் ஊராட் வானகரம்
எச் ேரா , 2.வானகரம் ஊராட்
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப் ),
ெரங் கசா நாயக்கர் ெத , 3.வானகரம் ஊராட் ேவம் நாயக்கர் ெத
கணப நகர். வானகரம் - 600 095.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

88

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(8ஆம் வ ப் ெதற் கட் டம்
வடக்
கப் ), கணப நகர்.
வானகரம் - 600 095.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

84

85

88

84

ேரஸ் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (2ஆம் வ
ஏ ரி அைற எண் 2),
காரம் பாக்கம் -600116.

ப்

1.வானகரம் ஊராட் நீ லகண்ட
த யார் ெத , 2.வானகரம் ஊராட்
பாலா நகர் கந்தமா ரம் ெம ன் ேரா , 3.வானகரம் ஊராட்
பாலா நகர் , 4.வானகரம் ஊராட் பழனியப்பா நகர்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

89

90

91

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

கந்தமா ரம் ப் ரமணியர் ேகா ல் ெத ,
ஒடமா நகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
ஒடமா நகர் கங் ைகயம் மன் ேகா ல்
தல் ெத ,
ஒடமா நகர் கங் ைகயம் மன் ேகா ல் 2வ ெத ,
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் 3வ ெத ஒடமா நகர் ,
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் அெனக்ஸ் சக் நகர் ,
ஒடமா நகர் னாயகர் ேகா ல் ெத

89

1.வானகரம்
2.வானகரம்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 3.வானகரம்
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப் ), 4.வானகரம்
கணப நகர். வானகரம் - 600 095. 5.வானகரம்
6.வானகரம்
7.வானகரம்

90

1.வானகரம் ஊராட் ஔைவயார் ெத , 2.வானகரம் ஊராட்
கா ெத , 3.வானகரம் ஊராட் இளங் ேகா ெத , 4.வானகரம் ஊராட்
சக் சாய் ராம் 1வ ெத , 5.வானகரம் ஊராட் சக் சாய் ராம் 2வ
ெத , 6.வானகரம் ஊராட் சக் சா ராம் 2வ
க் ெத ,
ல் ெசன்டர் (ெதற் கட் டம்
7.வானகரம் ஊராட் சக் சாய் ராம் 3வ
க் ெத , 8.வானகரம்
வடக்
கப் அைற எண் 3),
ஊராட் சக் சாய் ராம் 4வ
க் ெத , 9.வானகரம் ஊராட்
கணப நகர். வானகரம் - 600 095.
காமாட் யம் மன் நகர் , 10.வானகரம் ஊராட் ராகவன் நாயக்கர் ெத ,
11.வானகரம் ஊராட் ெபரியார் ெத , 12.வானகரம் ஊராட்
ப் சா நாயக்கர் ெத , 13.வானகரம் ஊராட் கணப நகர் ெம ன்
ேரா , 14.வானகரம் ெஹரிேடஜ் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்

91

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(
ய கட் டம் வடக்
கப் ),
வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் பார யார் ெத , 2.வானகரம் ஊராட் அண்ணா
ெத , 3.வானகரம் ஊராட் வ ஊ
ெத , 4.வானகரம் ஊராட்
ெப மாள் ேகா ல் ெத , 5.வானகரம் ஊராட் அன்ைன ெத ,
6.வானகரம் ஊராட் கணப நகர் த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ,
7.வானகரம் ஊராட்
வா
ேவகானந்தர் நகர் , 8.வானகரம்
ஊராட் ஒம் சக் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

92

93

94

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

92

ல் ெசன்டர் (ெதற் கட் டம்
வடக்
கப் அைற எண் 6),
வானகரம் -600095 .

1.வானகரம் ஊராட் ஓம் சக் நகர் 1வ ெத , 2.வானகரம் ஊராட்
ஷ்ணா இன்ட ஸ் அண்ணா எஸ்ேடட் , 3.வானகரம் ஊராட்
வள் வர் ெத , 4.வானகரம் ஊராட் காமாட் அம் மன் நகர் ,
5.வானகரம் ஊராட் கணப நகர் ராஜ ராஜ நகர் ஸ்தபா பாடசாைல
, 6.வானகரம் ஊராட் சக் சாய் ராம் ெத 2வ
க் ெத ,
7.வானகரம் ஊராட் ெஜயராம் நகர் கணப இைனப் , 8.வானகரம்
ஊராட் ெஜயராமன் நகர் பால
கன் ெத , 9.வானகரம் ஊராட்
ெஜயராமன் ெத ெஜயராமன் நகர் , 10.வானகரம் ஊராட் கணப
நகர் இைணப்
கப்பா நாயக்கர் ெத

93

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(
ய கட் டம் வடக்
கப்
அைற எண் 8), வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் ேபா ர் கார்டன் ேமட் க் ப்பம் , 2.வானகரம்
ஊராட் கணப நகர் கன்னியப்பன் நாயக்கர் ெத , 3.வானகரம்
ஊராட் ெகௗரி ெத ( ழக் ) , 4.வானகரம் ஊராட் ெகௗரி ெத
(ேமற் ) , 5.வானகரம் ஊராட்
கன் ெத கணப நகர்

94

1.வானகரம் ஊராட் கன்னியம் மன் நகர் ரதான சாைல , 2.வானகரம்
ஊராட் கன்னியம் மன் நகர் தல் ெத , 3.வானகரம் ஊராட்
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (10-ஏ கன்னியம் மன் 2வ ெத , 4.வானகரம் ஊராட் கன்னியம் மன் 4வ
வடக் கட் டம் ெதற்
ெத , 5.வானகரம் ஊராட் கன்னியம் மன் 5வ ெத , 6.வானகரம்
கப் ),
ஊராட் கன்னியம் மன் 6வ ெத , 7.வானகரம் ஊராட்
வானகரம் -600095.
கன்னியம் மன் நகர் 7வ ெத , 8.வானகரம் ஊராட் கம் பர் ெத ,
9.வானகரம் ஊராட் கன்னியம் மன் நகர் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

95

96

97

98

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

95

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (7ெதற் கட் டம் வடக்
கப் ),
வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் சமய ரம் 6 வ ெத , 2.வானகரம் ஊராட்
சமய ரம் 7 வ ெத , 3.வானகரம் ஊராட் சமய ரம் 8 வ ெத ,
4.வானகரம் ஊராட் சமய ரம் 9 வ ெத , 5.வானகரம் ஊராட்
இராமசா நகர் 1வ ெத , 6.வானகரம் ஊராட் இராமசா நகர் 23
வ ெத , 7.வானகரம் ஊராட் இராமசா நகர் 4 வ ெத ,
8.வானகரம் ஊராட் இராமசா நகர் 5 வ ெத , 9.வானகரம்
ஊராட் அலங் கார் நகர் 1 வ ெத , 10.வானகரம் ஊராட் அலங் கார்
நகர் 2வ ெத , 11.வானகரம் ஊராட் அலங் கார் நகர் 3 வ ெத
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அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (8ெதற் கட் டம் ழக்
கப் ),
வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ேஷக்மானியம் ,
2.வானகரம் ஊராட் காமேத
நகர் 1 வ ெத , 3.வானகரம் ஊராட்
காமேத நகர் 2 வ ெத , 4.வானகரம் ஊராட் காமேத
நகர் 3 வ
ெத , 5.வானகரம் ஊராட் காமேத
நகர் 5 வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

97

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (7ெதற் கட் டம் ழக்
கப் ),
வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் அ ணாசல நகர் , 2.வானகரம் ஊராட்
தர்மராஜா நகர் , 3.வானகரம் ஊராட் தர்மராஜா ேகா ல் 3வ
ேஷக்மானியம் , 4.வானகரம் ஊராட் தர்மராஜா ேகா ல் 5வ
ேஷக்மானியம் , 5.வானகரம் ஊராட் தனலட்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரா வ் பள் ளி எக்ஸலன்
(எல் ேக - ெதற்
கப் ),
வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் தர்மராஜா ேகா ல் ெத , 2.வானகரம் ஊராட்
ேஷக்மானியம் கபா ெத , 3.வானகரம் ஊராட் ேஷக்மானியம்
ெபரியார் ெத , 4.வானகரம் ஊராட் ேஷக்மானியம் ெபரியார்
க் த் ெத , 5.வானகரம் ஊராட் காமாட் யம் மாள் நகர் ெபரியார்
ெத , 6.வானகரம் ஊராட் ேவம்
நாயக்கர் ெத , 7.வானகரம்
ஊராட் கந்தமா ரம் ப் ரமணியம் ேகா ல் ெத
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ெத
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

99

99

ரா வ் பள் ளி எக்ஸலன்
(எல் ேக - ெதற்
கப் )ரா வ்
பள் ளி எக்ஸலன்
, வானகரம் 600095.

100

100

ரா வ் பள் ளி எக்ஸலன்
(
வடக்
கப் ) அைற எண் 9,
5ஆம் வ ப் , வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் கந்தசா நகர் 1 வ ெத , 2.வானகரம் ஊராட்
கந்தசா நகர் 2 வ ெத , 3.வானகரம் ஊராட் கந்தசா நகர் 3 வ
ெத , 4.வானகரம் ஊராட் கந்தசா நகர் 4 வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

101

101

ரா வ் பள் ளி எக்ஸலன்
(
ெதற்
கப் ) (அைற எண் 1),
வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் ஆண்டாள் நகர் 1 வ ெத , 2.வானகரம் ஊராட்
ஆண்டாள் நகர் 2 வ ெத , 3.வானகரம் ஊராட் ஆண்டாள் நகர் 3 வ
ெத , 4.வானகரம் ஊராட் ஆண்டாள் நகர் 4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

102

ரா வ் பள் ளி எக்ஸலன்
(
ெதற்
கப் ) (அைற எண் 2),
வானகரம் -600095.

1.வானகரம் ஊராட் ஆண்டாள் நகர் 5வ ெத ,
ஆண்டாள் நகர் 6வ ெத , 3.வானகரம் ஊராட்
ெத , 4.வானகரம் ஊராட் ஆண்டாள் நகர் 8வ
ஊராட் ஆண்டாள் நகர் 9வ ெத , 6.வானகரம்
ஆண்டாள் நகர் 9வ
க் த் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக் கட் டம் ெதற்
கப் ),
ெநற் ன்றம் -600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் கட்டெபாம் மன்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் பார ெத
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் காந் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பால் வா ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் பால் வா 2வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் பால் வா 3வ ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் பால் வா 4வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் தயாசதன் ெத

102

103

103

1.வானகரம் ஊராட் பார சாைல , 2.வானகரம் ஊராட் ரத்னா நகர் 1
வ ெத , 3.வானகரம் ஊராட் ரத்னா நகர் 2 வ ெத , 4.வானகரம்
ஊராட் ரத்னா நகர் 3 வ ெத , 5.வானகரம் ஊராட்
ர்த் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2.வானகரம் ஊராட்
ஆண்டாள் நகர் 7வ
ெத , 5.வானகரம்
ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

104

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக் கட் டம் ெதற்
கப் )(அைற எண் 4),
ஷ்ணா
நகர் ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் என்
பட்ேடல் ேரா ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் மந்ைதெவளி ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் மந்ைதெவளி 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

105

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் கட் டம் ழக்
கப் ),
பல் லவா நகர் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் பஞ் சாயத்
னியன் பள் ளி ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன்
நகர் பள் ளி ட
தல்
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் பள் ளி ட 2வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் பள் ளி ட 3 வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ந்தவல்
ெந ஞ் சாைல ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

106

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற் கட் டம் ழக்
கப் ),
பல் லவா நகர் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ப் ள் ஸ்
ளாட்ஸ் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் நாராயணியம் மன் ேகா ல் ெத
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர்
வள் வர்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் நகர் கம் பர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

107

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஷ்ணா நகர் ெநற் ன்றம் 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ஏரிக்கைர ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் க ணீகர் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் ெரட் த்ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அ
ப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

104

105

106

107

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

108

109

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கன்னியம் மன் நகர் வரசக்
னாயகர் ேகா ல் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
கண்ணதாசன் ெத கன்னியம் மாள் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் ேநதா அெவன்
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ேசக் ழார் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
வள் வர்
சாைல , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பார தாசன் ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ஔைவயார் ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் நக் ரன் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் இளங் ேகா ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
க லர் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பார ெத ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சாந்தா அெவன்
, 13.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் எம்
ஆர் அெவன்
, 14.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம்
க ெத

108

ேத
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி,
ஷ்ணா நகர் ெநற் ன்றம் 600 107.

109

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் தல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் 2வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் 3 வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் 4 வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் 5 வ ெத ,
ஆர்
த்யால ெமட்ரிக் பள் ளி 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் 6 வ ெத ,
அைற எண் 1, பல் லவன் நகர்
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் 7 வ ெத ,
ெநற் ன்றம் - 600 107.
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பட்ேடல் சாைல , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அகத் யர் 1வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அகத் யர் 2வ சாைல , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அம் ைமயப்பன் ெத ெசந்த ழ் நகர் ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
தவல்
அெவன்
ெசந்த ழ் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

110

110

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
அைற எண் 1, ேமட்
ப்பம்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்

111

111

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
அைற எண் 4, ேமட்
ப்பம்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

ெநற்
ெநற்
ெநற்

ன்றம் சக்
ன்றம் சக்
ன்றம் சக்

நகர் 15வ
நகர் 16வ
நகர் 17வ

ெத
ெத
ெத

,
,

112
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ஆர்
த்யால ெமட்ரிக் பள் ளி
1.ெசன்ைன மாநகராட்
அைற எண் 2, ேமட்
ப்பம்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

ெநற்
ெநற்

ன்றம் சக்
ன்றம் சக்

நகர் 18வ
நகர் 19வ

ெத
ெத

,
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1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன் நகர் ஆ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன் நகர் ஆவணி
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன் நகர்
ரட்டா ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன்
ஆர்
த்யால ெமட்ரிக் பள் ளி
நகர் ைவகா ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
அைற எண் 3, ேமட்
ப்பம்
ெசல் யம் மன் நகர் கார்த் ைக ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் - 600 107.
ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன் நகர் த் ைர ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன் நகர் ஐப்ப ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன் நகர் ஆனி ெத

113

ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்

சக்
சக்
சக்
சக்
சக்
சக்
சக்

நகர் 8 வ ெத ,
நகர் 9 வ ெத ,
நகர் 10 வ ெத ,
நகர் 11வ ெத ,
நகர் 12வ ெத ,
நகர் 13வ ெத ,
நகர் 14வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

114

115

114

115

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெச ன்ட் ேமரிஸ் ெமட்ரிக் பள் ளி
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப் ),
ேமட்
ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்

ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

ன்றம் சக் நகர்
ளாக் 19வ ெத
ன்றம் சக் நகர்
ளாக் 20வ ெத
ன்றம் சக் நகர்
ளாக் 21வ ெத ,
ன்றம் சக் நகர்
ளாக் 22வ ெத
ன்றம் சக் நகர்
ளாக் 23வ ெத
ன்றம் சக் நகர்
ளாக் 24வ ெத
ன்றம் சக் நகர்
ளாக் 25வ ெத
ன்றம் ெசந் ல் நகர் அண்ணா ெத ,
ன்றம் ெசந் ல் நகர் காந் ெத ,
ன்றம் ெசந் ல் நகர் ெபரியார்ெத

,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெச ன்ட் ேமரிஸ் ெமட்ரிக் பள் ளி
(வடக்
கப் அைற எண் 4),
ெப மாள் ேகா ல் ெத
ேமட்
ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசந்த ழ் சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் டாக்டர் ஆர் ேஜ ஆர் நகர் 1 வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் தாமைர அெவன்
, 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் ேவல் நகர் 2வ ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் காமராசர் ெத பால நாயகர் நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெம ன்ேரா பால நாயகர்
நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் இந் ராகாந் ெத
பால நாயகர் நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் டாக்டர்
ஆர்.ேஜ.ஆர் நகர் 2வ ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
சக் ேவல் நகர் 1வ ெத ரா வ் காந் நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 1வ ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,
,

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

116

117

118

116

117

118

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேத
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(ெதற்
கப் ), ெப மாள்
ேகா ல் ெத ேமட்
ப்பம்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 4வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 8வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 10வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ராம ங் கநகர் 1வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ராம ங் கநகர் 2வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெம ன் ேரா ரா வ் காந் நகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் மகாக
பார ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கண்ணதாசன் ெத ரா வ் காந்
நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேசரன் ெத ரா வ் காந்
நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பாண் யன் ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேசாழன் ெத ரா வ் காந் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (
ெதற் கட் டம் வடக்
கப் ),
ேமட்
ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
மாநகராட் ெநற் ன்றம்
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (
ெதற் கட் டம் வடக்
கப் )அைற எண் 2 ,
ேமட்
ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் 7வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர்8வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வசக் நகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் வசக் நகர் 3வ ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைகநகர் தல் ெம ன்ேரா ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைகநகர்
2வ ெம ன்ேரா , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக
நகர் 12வ ெத

ன்றம் ேகாதன்டராம நகர் , 2.ெசன்ைன
ஷ்ணாநகர் ெம ன் ேரா ,
ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 2 வ ெத ,
ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 3வ
க்
ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 5வ
ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 11வ
ெநற் ன்றம்
ஷ்ணாநகர் 12வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

119

120

119

120

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (
ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
அைற எண் 4), ேமட்
ப்பம்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைகநகர் 3 வ
ெம ன்ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைகநகர்
2வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைகநகர்
3வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
4வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
5வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
6வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
7வ ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
8வ ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
9வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
10வ ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
காம் ைக நகர்
11வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேத
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி
(வடக்
கப் ) அைற எண் 2,
5ஆம் வ ப் , ேமட்
ப்பம்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்

என் நகர் 1 வ
என் நகர் 2 வ
என் நகர் 3 வ
என் நகர் 4 வ
என் நகர் 5 வ
என் நகர் 6 வ
என் நகர் 7 வ
என் நகர் ெம

ெத ,
ெத ,
ெத ,
ெத ,
ெத ,
ெத ,
ெத ,
ன் ேரா

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

121

122

121

122

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ேத
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி
(வடக்
கப் ) அைற எண் 3,
7ஆம் வ ப் , ேமட்
ப்பம்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
, 9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்

ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம் அ
ன்றம் அ
ன்றம் அ
ன்றம் அ
ன்றம் அ
ன்றம்

என் நகர் 8 வ ெத ,
என் நகர் 9 வ ெத ,
என் நகர் 10 வ ெத ,
என் நகர் 12 வ ெத ,
ரா நகர் ரதான சாைல ,
ரா நகர் 1 வ ெத ,
ரா நகர் 2 வ ெத ,
ரா நகர் 2 வ
க் ெத
ரா நகர் 3 வ ெத ,
என் நகர் 13 வ ெத

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் கட் டம் ேமற்
கப் ),
ெப மாள் ேகா ல் ெத
ேமட்
ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் 14 வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் 16 வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் 17 வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் 18 வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் 19 வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் 20 வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் 21 வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
என் நகர் பட்ேடல் ேரா ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வன்ேகா ல் 1வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் என்
பட்ேடல் ேரா ரா வ்
காந் நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் தாமைர அெவன்
என்
பட்ேடல் ேரா , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர்
8வ ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சக் நகர் 25 வ
ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் , ,என், நகர் 14வ
க் ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் , ,என், நகர்
15வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

123

124

125

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

123

எம் ஆர் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கட் டம் வடக்
கப் அைற
எண் 1), ெப மாள் ேகா ல் ெத
ேமட்
ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600
107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் தாங் கல் கைர , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் வ உ
ெத 6 வ ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் பல் லவன் சாைல 4வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் வாஞ் நாதன் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் பல் லவன் சாைல 5 வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் ேலாகநாதன் 2வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் பல் லவன் சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
அண்ணல் காந் 7வ ெத , ேகாவர்த்தன நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

124

எம் ஆர் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ) அைற எண் 6 4வ
வ ப் , ேமட்
ப்பம்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வடெவண்ணியம் மன்
தல் ெத
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வடெவண்ணியம் மன் 2வ ெத
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் தல்
ரதானசாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர்
தல் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் 2வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் 3வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் 4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

125

எம் ஆர் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ) அைற எண்5, 3வ
வ ப் , ேகாவர்தன நகர்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்

ெஜயராம் நகர் 5வ ெத ,
ெஜயராம் நகர் 6வ ெத ,
ெஜயராம் நகர் 17வ ெத ,
ெஜயராம் நகர் 18வ ெத ,
ெஜயராம் நகர் 19வ ெத ,
பால
நாயகர் நகர் எம்
ஆர்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

126

127

128

126

எம் ஆர் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
ழக் அைற எண்2, வடக்
வ ப் , ேகாவர்தன நகர்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

127

எம் ஆர் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ேமற்
ழக் அைற எண்3 வடக்
வ ப் , னாட் நகர்
ெநற் ன்றம் - 600 107.

128

ராணி
ெமட்ரி
கட் டம்
னாட்
107.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

தல்

தல்

த்யாலயா
ேலசன் பள் ளி(ெதற்
வடக்
கப் ),
நகர் ெநற் ன்றம் - 600

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்

ன்றம் ெஜயராம் நகர் 2வ
ரதான
ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் 14வ
ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் 7வ ெத
ன்றம் ெஜயராம் நகர் 8வ ெத ,
ன்றம் ெஜயராம் நகர் 9வ ெத ,
ன்றம் ெஜயராம் நகர் 10வ ெத ,
ன்றம் ெஜயராம் நகர் 11வ ெத ,
ன்றம் ெஜயராம் நகர் 12வ ெத

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் 13வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர் 16வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேத
க மாரி அம் மன் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கடம் பா அம் மன் நகர் ரங் கசா
நாயக்கர் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
கடம் பா யம் மன் நகர் ெசாக்க ங் க நாயக்கர் ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசாக்க ங் கநாயக்கர் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் தனலட்
நகர் கணப ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ஈ
ஆர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் மந்ைதெவளி ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

129

130

131

132

133

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

129

ராணி
த்யாலயா
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி(ெதற்
கட் டம் வடக்
கப் அைற
எண் 2), எம்
ஆர் ெத
ேமட் க் ப்பம் , ெநற் ன்றம் 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பள் ளிக் டெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ஒத்தவாைட ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர் (ேகாதண்டபாணி ெத ) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர் தல் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர் 2வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

130

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(ெதற்
தல் ழக் அைற எண்
6 வடக்
கப் ), எம்
ஆர்
சாைல ேமட் க் ப்பம் ,
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

131

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(ெதற்
கப் ) (அைற எண் 1),
ெப மாள் ேகா ல் ெத
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்

ன்றம் வேனஸ்வரி அம் மன் ேகா ல்
ெநற் ன்றம் காமராஜர் ெந ஞ் சாைல ,
ன்றம் ஜான ராம் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

132

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(ெதற்
கப் ) (அைற எண் 2),
ெப மாள் ேகா ல் ெத
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

133

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(வடக்
கப் அைற எண் 7),
ெப மாள் ேகா ல் ெத
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் லட்
நகர் தல் ரதான
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் லட்
நகர் 2வ
ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் 2வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் லட்
நகர் 3 வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் லட்
நகர் 4 வ ெத

ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்

பால
ஷ்ணா நகர் 1 வ ெத ,
பால
ஷ்ணா நகர் 2 வ ெத ,
பால
ஷ்ணா நகர் 3 வ ெத ,
பால
ஷ்ணா நகர் 4 வ ெத ,
பால
ஷ்ணா நகர் அெனக்ஸ் ,
வேனஸ்வரி நகர் ரதான சாைல

வேனஸ்வரி நகர் 1 வ ெத ,
வேனஸ்வரி நகர் 2 வ ெத ,
வேனஸ்வரி நகர் ெதற் ெத ,
வேனஸ்வரி நகர் அெனக்ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

134

135

136

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

134

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(வடக்
கப் அைற எண் 8),
ெப மாள் ேகா ல் ெத
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் காமராஜர் ெந ஞ் சாைல ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
தல் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் லட்
நகர் 1 வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் 2வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் 3வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
லட்
நகர் 4வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
த ழ் நா
ட் வச வாரிய அ க் மா
ப் கள் வார் 148

அைனத்
வாக்காளர்கள்

135

ராணி
த்யாலயா
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி (வடக்
கப் அைற எண் 8),
அழகம் மாள் நகர் 2வ ெம ன்
ேரா ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல
க் ெத

ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ன்றம்
ெநற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராணி
த்யாலயா
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி (வடக்
கப் அைற எண் 9),
ெநற் ன்றம் - 600 107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்

ன்றம் அன் நகர் , 2.ெசன்ைன
நகர் ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன
நகர் 1வ ெத , 4.ெசன்ைன
நகர் 2 வ ெத , 5.ெசன்ைன
நகர் 3 வ ெத , 6.ெசன்ைன
நகர் 4 வ ெத , 7.ெசன்ைன
நகர் 5 வ ெத , 8.ெசன்ைன
நகர் 6 வ ெத , 9.ெசன்ைன
நகர் 7 வ ெத , 10.ெசன்ைன
நகர் 8 வ ெத , 11.ெசன்ைன
நகர் 9 வ ெத , 12.ெசன்ைன
நகர் 10 வ ெத , 13.ெசன்ைன
நகர் 11 வ ெத , 14.ெசன்ைன
நகர் தல்
க் ெத

136

பாலா
பாலா
பாலா
னாட்
ன்றம்

நகர் தல் ெத ,
நகர் 2வ ெத ,
நகர் 3வ ெத ,
யம் மன் நகர்
மைல
னாட் அம் மன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

137

138

137

138

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ராணி
த்யாலயா
ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி (வடக்
கப் அைற எண் 8),
ெநற் ன்றம் -600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் னாட் யம் மன் நகர்
வள் வர் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
னாட் யம் மன் நகர் காந் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் னாட் யம் மன் நகர் அண்ணா ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் னாட் யம் மன் நகர் பாஷ் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பாலா நகர் 4வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பாலா நகர் 5வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பாலா நகர் 6வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பாலா நகர் 7வ ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பாலா நகர் 8வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் னாட் அம் மன் நகர் சன்ன
ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் னாட் அம் மன் நகர்
அஞ் கம் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(வடக்
கப் ) (அைற எண் 9),
ெநற் ன்றம் -600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
நாயக ரம் 1 வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
நாயக ரம் 2 வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
நாயக ரம் 3 வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேத
க மாரியம் மன் 1 வ ெத
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேத
க மாரியம் மன் 2 வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேத
க மாரியம் மன் 3
வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேத
க மாரியம் மன்
நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேநசம் மாள் நகர் அெனக்ஸ் ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேநசம் மாள் மாதவன் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ேநசம் மாள் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

139

140

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

139

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப் ),
ெநற் ன்றம் -600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கடம் பா நகர் கடம் பா ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கடம் பா நகர் ேஜா லட்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கடம் பா நகர் கஜலட்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கடம் பா நகர் ஐயப்பன்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கடம் பா நகர்
அங் காளபரேமஸ்வரி ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
கடம் பா நகர் ராம ங் க நாயக்கர் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் னாட் அம் மன் நகர் ேக
ேக சா ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் னாட் யம் மன் நகர் மரன் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் என் எஸ் ேக ெத

140

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப் )அைற எண் 4 ,
ெநற் ன்றம் -600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ரி ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்ைன சத்யா ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ஔைவ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் ெபரியதாங் கல் பேடல் ேரா ேமட்
ப்பம் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அஷ்டலட்
கடம் பா யம் மன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர் ெம ன்ேரா ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர் 1 வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர் 2 ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர் 3 வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர் 4 வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர் 4 வ ெத (1 2 3
சந் ) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர் 5 வ
ெத
, 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ நகர்
க் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வ உ
ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் கண்ணதாசன் ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் ள் ைளயார் ேகா ல்
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

141

141

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
அைற எண் 10) , ெநற் ன்றம் 600107.

142

142

ெஜயா நா்சாி ப்ைராி பள் ளி
(வடக்
கப் ), ெநற் ன்றம் 600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ரா வ் காந் சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் வா சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் காந் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

143

ெஜயா நா்சாி ப்ைராி பள் ளி
(வடக் கட் டம் ெதற்
கப் ) ,
ெநற் ன்றம் -600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் கண்ண ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் பழனிேவல் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் பால நாயகம் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் அங் க த் சாைல , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
வா சாைல
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
வள் ளியம் ைம சாைல , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
எம் . .ஆர்.சாைல ெபரியார் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

144

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
( ழக்
கப் ), அைற எண்
4,2ஆம் வ ப் , ெநற் ன்றம் 600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் பார யார் சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் பார யார்
க் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் சாஸ் ரி சாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் காமராஜர் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

143

144

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகரி சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம்
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அண்ணாசாைல , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அண்ணாசாைல 4வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அண்ணாசாைல 5வ
க்
ெத

145

145

எம் ஆர் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
( ழக்
கப் ), அைற எண்
3,1ஆம் வ ப் , ெநற் ன்றம் 600107.

146

146

நாதன் மகளிர் உயர்நிைலப்பள் ளி
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் நி காலனி , 2.ெசன்ைன
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப் ),
மாநகராட் ெநற் ன்றம் மாதா ேகா ல் ெத
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

147

147

நாதன் ப்ைரமரி நாசரி பள் ளி
2ஆம் வ ப் , ெநற் ன்றம் 600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெநற்

ன்றம் ெப

மாள் ேகா

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

148

148

நாதன் ப்ைரமரி நாசரி பள் ளி
3ஆம் வ ப் , ெநற் ன்றம் 600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
எண் 16
தல்

ெநற்

ன்றம் ெப

மாள் ேகா

ல் ெத

கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

149

149

நாதன் ப்ைரமரி நாசரி பள் ளி
5ஆம் வ ப் ஏ ரி ,
ெநற் ன்றம் -600107.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அ ள்
னாட் நகர் ரதான
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அ ள்
னாட் நகர்
தல் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அ ள்
னாட்
நகர் 2வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெசல் யம் மன்
நகர் ெம ன் ேரா , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
ெசல் யம் மன் நகர் ரிவாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
எஸ் ஆர் ேபான்
ல்
என் காலனி , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம்
னியப்பா நகர் ரதான சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் சண்
கா நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
அன்னம் மாள் நகர் ரதான சாைல , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் அன்னம் மாள் நகர் தல் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் அன்னம் மாள் நகர் தல்
க் ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்னம் மாள் நகர் 2 வ ெத , 13.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்னம் மாள் நகர் 2வ
க் ெத ,
14.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அன்னம் மாள் நகர் 3வ ெத ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ காலனி
தல் ெத ,
16.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் சரஸ்வ காலனி 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

150

150

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ர னா நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் மல் ைக அெவன்
, 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் தல் ரதான சாைல ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் 1வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் 2வ ெத ,
நாதன் மகளிர் உயர்நிைலப்பள் ளி
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் 3வ ெத ,
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் 4வ ெத ,
அைற எண் 7), ெநற் ன்றம் 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் 5வ ெத ,
600107.
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் அழகம் மாள் நகர் 6வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
மைலநகர் ரதான சாைல ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
மைலநகர் 2வ
க்
ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
னியப்பாநகர் 7வ
ெத

151

151

பால் ன் ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி
( ழக்
கப் ), ெநற் ன்றம் 600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

ெநற்
ெநற்

ன்றம் க்மணி கல் யாண மண்டபம் ,
ன்றம் ெஜயலட்
நகர் அண்ணாசாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

152

152

பால் ன் ெமட்ரி ேலசன் பள் ளி
( ழக்
கப் ) அைற எண் 2,
ெநற் ன்றம் -600107.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

ெநற்
ெநற்

ன்றம்
வள்
ன்றம் தனலட்

வர் காலனி ,
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

153

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
நாதன் மகளிர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
10), ெநற் ன்றம் -600107.
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்

னியப்பா நகர் தல்
க்
ன்றம்
னியப்பா நகர் 2வ
ன்றம்
னியப்பாநகர் 3 வ
ன்றம்
னியப்பாநகர் 4வ
ன்றம்
னியப்பாநகர் 5வ
ன்றம்
னியப்பாநகர் 6வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

153

ன்றம்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்
ெநற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

154

155

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

154

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் 1
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் 2
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் 3
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் 4
நாதன் மகளிர் ேமல் நிைலப்பள் ளி 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் 5
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் 6
(ெதற் கட் டம் வடக்
கப்
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் 7
11), ெநற் ன்றம் -600107.
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம் ெநற் ன்றம் சாைல
வள் ளியம் ைம நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெநற் ன்றம்
வள் ளியம் ைம நகர்
க் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெநற் ன்றம் வள் ளியம் ைம நகர் ெம ன் ேரா

வ
வ
வ
வ
வ
வ
வ

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
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1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ளக்கைர வடக் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ளக்கைர ெதற் த் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ளக்கைர ழக் கம் பர் சாைல ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ளக்கைர ேமற் ெத ,
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி (
5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் தல் ெத ,
ழக் கட் டம் ேமற்
கப் ),
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் 2வ ெத ,
ராயல் நகர் இராம ரம் ஊராட் - 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ஔைவயார் ெத , 8.ெசன்ைன
600 089.
மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் 4வ
ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் 5வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் னாட்
ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் அம் ேபத்கர்
ெத , 12.அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள் -

,
,
,
,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

156

157

158

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

156

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கப் ) அைற எண் 5
(7ஆம் வ ப் ),
ராம் நகர்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ேச ராமய் யர் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் லட் ம நர ம் ம ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் லட் ம நர ம் ம ெப மாள்
ேகா ல்
தல்
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
லட் ம நர ம் ம ெப மாள் ேகா ல் 2வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் நா
தல்
க் ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் ரதான சாைல ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர் 3வ
க்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

157

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கப் ) அைற எண் 6
(8ஆம் வ ப் ), இராயலா நகர்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

1.இராமா ரம் ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
(9ஆம் வ ப் கட் டம் ேமற்
கப் ) , இராயலா நகர்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் கண்ணம் மா நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெபரியார் ெத அம் பாள் நகர் , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் அம் பாள் நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் என் எஸ் ேக 1வ
க் ெத அம் பாள் நகர் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் என் எஸ் ேக 2வ
க் ெத அம் பாள் நகர்
, 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் கண்ணதாசன் ெத அம் பாள்
நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ஔைவயார் ெத அம் பாள்
நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பார ெத அம் பாள் நகர் ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் கக்கன் ெத அம் பாள் நகர் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ேவ
ெத

158

நா

ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

159

160

161

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

159

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக் கட் டம் ), இராயலா நகர்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மந்ைதெவளி அம் மன் ேகா ல்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் சன்ன ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் உமர்ைஹயாம் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ந்தரம் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் காளிதாசன் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
வள் வர் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அகத் யர்
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காமராஜர் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காமராஜர் 1வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காமராஜர் 2வ ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காமராஜர்
க் ெத ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அண்ணா ெத

160

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கப் ) அைற எண் 1,
ராம் நகர் இராம ரம் ஊராட்
600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

161

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கப் ) (அைற எண் 2),
ராயலா நகர் இராமா ரம் (ஊ) 600 089.

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அம் மன் ேகா ல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ன்னத்ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ன்ன
தல் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெபத்தானியா நகர் அெனக்ஸ் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெபத்தானியா நகர் (காந் நகர்) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் பார சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

இராமா ரம் ெகங் கைகயம் மன் ேகா

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

162

163

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

162

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக் கட் டம் அைற எண் 8) ,
ராயலா நகர் இராமா ரம் (ஊ) 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெச ன்ட் ஜான் பள் ளி
தல்
க் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெச ன்ட் ஜான்
பள் ளி 2வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெச ன்ட் ஜான் பள் ளி 3வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெச ன்ட்ஜான்பள் ளி 4வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெச ன்ட் ஜான் பள் ளி 5வ
க் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெச ன்ட் ஜான் பள் ளி 6வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெச ன்ட் ஜான்
பள் ளி 7வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ் நகர் தல் ரதான சாைல பார சாைல , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ் நகர் தல்
க் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ் நகர் 2வ
க் ெத
, 11.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ் நகர் 3வ
க்
ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ் நகர் 4வ
க் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ் நகர்
5வ
க் ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ்
நகர் 6வ
க் ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஞ் நகர் 8வ
க் ெத , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம்
ஞ் நகர் 2வ ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

163

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
கப் ) அைற எண் 7
(8ஆம் வ ப் ),
ராம் நகர்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 1வ
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 2வ
ரதான சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

164

165

166

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

164

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
கப் ) அைற எண் 6
(7ஆம் வ ப் ),
ராம் நகர்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 1வ
க் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் 2வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 3வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 4வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 5வ
க் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 6வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் 7வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக் கட் டம் அைற எண் 7),
இராயலா நகர் இராம ரம்
ஊராட் - 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 8வ
க் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் 9வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 10வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 11வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 12வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

166

உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
(வடக் கட் டம் அைற எண் 8),
இராயலா நகர் இராம ரம்
ஊராட் - 600 089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 13வ
க் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் 14வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 15வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 16வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

167

167

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 3வ
ெம ன் ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் 17வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 18வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 19வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 20வ
க் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 21வ
உைசனி ேமல் நிைலப்பள் ளி
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா
(வடக் கட் டம் 4ஆம் வ ப்
நகர் 22வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
அைற), இராம ரம் ஊராட் - 600
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 23வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
089.
இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 24வ
க் ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 25வ
க் ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 26வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் கட்டெபாம் மன் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெவங் கேடாஸ்வரா 4வ ெம ன்ேரா , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெவங் கேடஸ்வராநகர் 19வ ெத

168

168

ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி 1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் தாங் கல் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் பார்க் கார் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
(ேமற் கட் டம் ெதற்
கப் ),
இராமா ரம் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

169

170

171

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

169

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
அ
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி 3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
(ெதற்
கப் ப்ரிேக
அைற),
5.ெசன்ைன மாநகராட்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்

ஆனந்தம் நகர் ெம ன் ேரா ,
ஆனந்தம் நகர் தல் ெத ,
ஆனந்தம் நகர் 2வ ெத ,
ஆனந்தம் நகர் 3வ ெத ,
ஆனந்தம் நகர் 4வ ெத ,
ெஜகநாதன் ெத சாந் நகர் ,
நடராஜன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

170

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் கைலஞர் ெத , 2.ெசன்ைன
அ
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
மாநகராட் இராமா ரம் கண்ணப்பன் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
(ெதற்
கப் எல் ேக அைற),
இராமா ரம் அண்ணா ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
இராம ரம் ஊராட் - 600 089.
நட்சத் ர ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

171

அ
ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கப்
11-ஏ-அைற), இராம ரம் ஊராட்
- 600 089.

இராமா
இராமா
இராமா
இராமா
இராமா
இராமா
இராமா

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அப்பா ைர ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் இராமசா ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ெசங் கல் வராயன் ெத சாந்
நகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெபான் சா ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் கன்னியப்பன் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
இராமசா ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ள் ைளயார்
ேகா ல் மநாயக்கர் ேதாட்டம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ள் ைளயார் ேகா ல் எஸ் ஆர் பச்ைச பார்க் மநாயக்கர் ேதாட்டம் ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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173

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

172

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பார சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர் தல் ெத , 3.ெசன்ைன
அ
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி மாநகராட் இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர் 2வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர் 3வ ெத , 5.ெசன்ைன
(ெதற்
கப் 11ஆம் வ ப்
அைற, இராம ரம் ஊராட் - 600 மாநகராட் இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர் 4வ ெத , 6.ெசன்ைன
089.
மாநகராட் இராமா ரம் உைடயார் ளம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் சாந் நகர் நடராஜன் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம்
என் நகர் தல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இ
சந்ேதாஷ் நகர் 1வ
ெம ன் ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இ
சந்ேதாஷ்
நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இ
சந்ேதாஷ் நகர் 3வ ெம ன் ேரா , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் இ
சந்ேதாஷ் நகர் 3வ ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் இ
சந்ேதாஷ் நகர் 4வ ெம ன் ேரா ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இ
சந்ேதாஷ் நகர் 7வ ெத
அ
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
, 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ரி நகர் ெம ன் ேரா ,
(ெதற்
கப் 12ஆம் வ ப்
8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ரி நகர் 2வ ெத , 9.ெசன்ைன
அைற) , ராமா ரம் -600089.
மாநகராட் இராமா ரம் ரி நகர் 4வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ரி நகர்
க் ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ரி நகர் அெனக்ஸ் , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் த ழ் நகர் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் த ழ் நகர் 1வ ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் த ழ் நகர் 2வ ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் த ழ் நகர் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
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1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ல் ைல நகர் தல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ல் ைல நகர் தல் ெத
அ ணசலேசஷாத் ரி அபார்டெ
் மண , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம்
ல் ைல நகர் தல் ெம ன் ேரா , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம்
ல் ைல நகர் 2வ ெம ன் ேரா ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ல் ைல நகர் இரணடாவ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ல் ைல நகர் 3வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ல் ைல நகர் 4வ ெத ,
ல் ைல நகர் 5வ ெத ,
அ
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ல் ைல நகர் 6வ ெத ,
(ெதற்
கப் 12ஆம் ஏ ரி
10.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெபான் சா நாயக்கர் ெத ,
அைற), ராமா ரம் -600089.
11.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மாதவன் ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் பார நகர் ெம ன் ெத , 13.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் பார நகர் தல்
க் ெத , 14.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் பார நகர் 2வ
க் ெத , 15.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஆண்டவர் நகர் தல் ெத , 16.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஆண்டவர் நகர் 2வ ெத , 17.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஆண்டவர் நகர் 3வ ெத , 18.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஆண்டவர் நகர் ெம ன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ம தம் நகர் , 2.ெசன்ைன
அ
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி மாநகராட் இராமா ரம் பஜைனேகா ல் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன காமாட் யம் மன் ேகா ல் ெத ,
(ெதற்
கப் ), ராமா ரம் 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மகாராஜா ேதாட்டம் பஜைன
600089.
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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176

ேகா ல் ள் ைள
ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ேமற் கட் டம் ),
ராமா ரம் -600089.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் நேடசன் நகர் தல் ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் நேடசன் நகர் 2வ
ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் நேடசன் நகர்
2வ ெம ன் ேரா வான ல் அபார்டெ
் மண்ட் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் நேடசன் நகர் தல் ெம ன் ேரா
க்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் நேடசன் நகர் தல்
இரண்டாம் ெம ன் ேரா , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
நேடசன் நகர் (த ழ் நகர் ெம ன் ேரா ) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் நேடசன் நகர் 2வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் நேடசன் நகர் சத் ய வன் ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் மகாலட்
நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் மகாலட்
நகர் அெனக்ஸ் , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம்
ராம் நகர் ெம ன்ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

177

177

வந் ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் ), ராமா ரம் -600089.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ராம் நகர் தல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ராம் நகர் 2வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ராம் நகர் 3வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ராம் நகர் 4வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ைமக்ேகல் கார்டன் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ைமக்ேகல் கார்டன் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ைமக்ேகல் கார்டன் 2வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ைமக்ேகல் கார்டன்
ளாட் , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ங் காரேவலன் ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன ெதரஸா ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் அழகா ரி நகர் , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அழகா ரிநகர் தல் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அழகா ரிநகர் 2வ ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அழகா ரிநகர் 3வ ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அழகா ரிநகர் 4வ ெத , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அழகா ரிநகர் 5வ ெத , 17.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அழகா ரிநகர் 6வ ெத , 18.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அழகா ரிநகர் 6வ அெவன்
, 19.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் பாலா ெத , 20.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
வாஞ் நாதன் ைமக்ேகல் கார்டன் வள் வர் ெத , 21.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் வாஞ் நாதன் ெத , 22.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ெவற்
ல் டர்ஸ் , 23.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் எஸ்.ஆர். ன்ேகட் கார்டன்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

178

179

180

178

179

180

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேகா ல் ள் ைள
ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ேமற் கட் டம் ),
ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ஓம் ஸ்வரர்ெத
மைல நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெபரியார் சாைல
தல்
க்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெபரியார் சாைல
ேவந்தர் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ேவந்தர் 1வ
ெத
மைல நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ேவந்தர்
2வ ெத
மைல நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
லட்
நகர் தல்
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
பத்மாவ ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மகா ஷ்
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ராம ர்த் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேகா ல் ள் ைள
ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ேமற் கட் டம் அைற
எண் 3), ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் 7
ல் ஸ் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஓம் ஈஸ்வரன் ெத
மைல நகர் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
மைல நகர் தல்
க்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
மைல நகர் 2வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
மைல நகர்
3வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
மைல
நகர் 4வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
நடராஜன் சாைல
மைல நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேகா ல் ள் ைள
ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ேமற் கட் டம் அைற
எண் 5), ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
மைல ெத
மைல நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் எஞ் சல் ெத
மைல நகர் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ஷ்ணேவணி ெத நடராஜன்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பார சாைல , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் வ உ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் வ உ
தல்
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் வ உ
2வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ேநதா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

181

181

182

182

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

வந் ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் ), ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ேகா ல் ள் ைள
ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ), ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் சக் நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 7வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 8வ ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 9வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 1வ ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 11வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 5வ ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 4வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 2வ ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 3வ ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர்
த் ெத கல் யாணி
ெபான்னப்பன் அெவன்
, 13.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
அன்ைனசத் யா நகர் தல் ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அன்ைனசத் யா நகர் 2வ ெத , 15.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 10வ ெத , 16.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் ப ப ெத , 17.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ேக ேக
சாைல , 18.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ேக ேக
சாைல அனிஸ் நகர் ( ரி )

இராமா ரம் வள்

வர் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

183

184

183

184

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வந் ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் ), ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ராேஜஸ்வரி ெத அனிஸ் நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ராகேவந் ரா நகர் தல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
காம் ைக நகர் தல் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
காம் ைக நகர் 2வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
காம் ைக நகர் 3வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
காம் ைகநகர் 4வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
காம் ைக நகர் (ேக ேக
சாைல) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெபான் சா ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அனிஸ் நகர் தல் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அனிஸ் நகர் 2வ ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர் 1வ
க்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வந் ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் அைற எண் 7), ராமா ரம் 600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன சத்யாநகர் ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர் 1வ
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர் 2வ
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர் 3வ
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர் 4வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைன சத் யா நகர்
5வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்ைனசத் யா நகர்
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் க ஞர் கண்ணதாசன் நகர்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் க ஞர் கண்ணதாசன் நகர்
ெம ன் ேரா , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் க ஞர்
கண்ணதாசன் நகர் 1வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
க ஞர் கண்ணதாசன் நகர் 2வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் க ஞர் கண்ணதாசன் நகர் 3வ ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் க ஞர் கண்ணதாசன் நகர் 4வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் க ஞர் கண்ணதாசன் நகர் 5வ
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் க ஞர் கண்ணதாசன் நகர்
6வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் னாட் ெத
(ெசந்த ழ் நகர்)

185

வந் ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் அைற எண் 9), ராமா ரம் 600089.

186

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வந் ெமட்ரிக் ேலாசன்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் அைற எண் 10), ராமா ரம் - 3.ெசன்ைன மாநகராட்
600089.
4.ெசன்ைன மாநகராட்

187

ேகா ல் ள் ைள
ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப் ) அைற எண் 3, 5ஆம்
வ ப் , ராமா ரம் -600089.

இராமா
இராமா
இராமா
இராமா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரம் ெசந்த ழ் நகர் இைணப் ,
ரம் ேவம்
ெத ெசந்த ழ் நகர் ,
ரம்
ல் ைல ெத ெசந்த ழ் நகர் ,
ரம்
ஷ்ண
ெசந்த ழ் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மாரி
ெசந்த ழ் நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெசந்த ழ் நகர் ெம ன் ேரா ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெகங் ைகயா அெவன்
கைலச்ெசல் வம் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ெகங் ைகயா அெவன்
3வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் சண்
கம் ெத ெசந்த ழ் நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அ ணாசலம் ெத ெசந்த ழ் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

188

189

190
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189

190

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேகா ல் ள் ைள
ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேகா ல்
ள் ைள ெமட்ரிக் ேலாசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப் ) அைற எண் 6, 7ஆம்
வ ப் , ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

இராமா ரம் வள் வர் சாைல ெசந்த ழ் நகர் ,
இராமா ரம் சாய் ராம்
ெசந்த ழ் நகர் ,
இராமா ரம் ெசங் ைகயா அெவன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கப் ெதற் கட் டம் ),
ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் க்மணி ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் னாட் ெத ேந நகர் , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ஏ மைலயான் அெவன்
ேந நகர் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காளியப்ப நாயக்கர் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் எம் ஏ தம் பரம் நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் 6வ
க் ெத ராயலா நகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ேந நகர் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம்
ஆர் நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் கற் பகாம் பாள் நகர் 1வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் கற் பகாம் பாள் நகர் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கப் (
ய
கட் டம் )ெதற் கட் டம் ),
ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காமராஜர் சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ப் சா பத்மாவ நகர் , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் மாந் நாயக்கர் ேதாட்டம் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ராகேவந் ரா நகர் 2வ ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் ராகேவந் ராநகர் 3வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் காத்தா
அம் மன் ெத
மைலநகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ஆண்டாளம் மாள் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

191

192

191

192

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற்
கப்
ழக் கட் டம் ),
ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இராயலா நகர் 1வ ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இராயலா நகர் 2வ
ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இராயலா நகர்
3வ ெம ன் ேரா , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இராயலா
நகர் 1வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
இராயலா நகர் 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(ேமற்
கப்
ழக் கட் டம்
அைற எண் 6), ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இராயலா நகர் 3வ
க் ெத
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இராயலா நகர் 4வ
க்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் இராயலா நகர் 5வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பாக் யலஷ்
1வ
க் ெத இராயலா நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் பாக் யலஷ்
2வ
க் ெத இராயலா நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பாக் யலஷ்
3வ ெம ன்
ேரா இராயலா நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காந் நகர்
1வ ெத இராயலா நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் காந்
நகர் 2வ ெத இராயலா நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
காந் நகர் 3வ ெத இராயலா நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் காந் நகர் 4வ ெத இராயலா நகர் , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம் மகாலட்
நகர் 1வ ெத காந் நகர்
அெனக்ஸ் , 12.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மகாலட்
நகர்
2வ ெத காந் நகர் அெனக்ஸ் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் மகாலட்
நகர் 3வ ெத காந் நகர் அெனக்ஸ் ,
14.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பக்த ேவதாந்த அெவன்
1வ
ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பக்த ேவதாந்த அெவன்
2வ
க் ெத , 16.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் பக்த
ேவதாந்த அெவன்
3வ ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்
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4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கப் 1 அைற எண் ),
ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெஜய் பாலா நகர்
காம் ைக
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெஜய் பாலா நகர் தல்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் அன்னம் மா ெத ெஜய்
பாலா நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ஹரிசங் கர் ெத
ேவகானந்தா நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ச் ெத
ேவகானந்தா நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் மரன்
ெத
ேவகானந்தா நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
இராஜாராம் ெத
ேவகானந்தா நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அன்னாசா ெத
ேவகானந்தா நகர் , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம்
ேவகானந்தா நகர் ெம ன் ேரா ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ேவகானந்தா நகர் ராஜன் ெத
, 11.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ேவகானந்தா நகர் ந்தரம்
ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ேவகானந்தா நகர்
ஷ்ணா ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ேவகானந்தா நகர் ங் காரம் ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அம் மன் நகர் ெம ன் ேரா , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் அம் மன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(வடக்
கப் 2 அைற எண் ),
ராமா ரம் -600089.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் கலசத்தம் மன் ேகா ல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெசல் லம் மாள் நகர் ெம ன் ேரா
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெசல் லம் மாள் நகர் தல் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ெசல் லம் மாள் நகர் 2வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம் ஏகாம் பர நாயக்கர் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் இராமா ரம்
ப்ப நகர் , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் இராமா ரம்
காம் ைக நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
இராமா ரம் ேஹாம் ைபன்டர்ஸ் எஸ்ேடட்
வள் வர் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

195

196

197

198

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் சத் ய ர்த் நகர் தல்
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் சத் ய ர்த் நகர் 2வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் நாகாத்தம் மன்
ேகா ல் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் சன்ன ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் சன்ன
தல்
க் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
நாகாத்தம் மன்ேகா ல் ெத எம் ஆர்காேலஜ் ள் ைளயார்ேகா ல் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் சத் ய ர்த் நகர் ரதான
சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

195

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளி (வடக்
ம ரவாயல் -600095.

196

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளி (வடக்
கப்
அைற எண் 5), ம ரவாயல் - 600
095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ம

ரவாயல் ெப

மாள் ேகா

ல் ெத

197

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளி (வடக்
கப்
அைற எண் 6), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
என் 126
தல்

ம

ரவாயல் ெப

மாள் ேகா

ல் ெத

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளி (வடக்
கப்
அைற எண் 8), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல
தல்
ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல
தல்
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
ந்தவல்
ெந ஞ் சாைல 2வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எஸ் எம் எச் ேஷக்
கம ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அம் மன் ேகா ல் ெத மன்னர்
ேசரெப மான் நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ண ர்த் ெத மன்னர் ேசரெப மான் நகர் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் அண்ணா ெத மன்னர் ேசர ெப மான் நகர்

198

கப் ),

கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

199

200

199

200

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கப்
அைற எண் 3), ம ரவாயல் - 600
095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் ெத மன்னர் ேசர
ெப மான் நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அம் ேபத்கார்
ெத மன்னர் ேசர ெப மான் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் கன்னியப்ப
த ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஓம் சக் நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ரா வ் காந் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தமல்
ெந ஞ் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கப் )
அைற எண் 3, 2ஆம் வ ப் ,
ம ரவாயல் - 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அ தா நகர் 1வ
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அ தா
நகர் 2வ
ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அ தா நகர் 1வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
அ தா நகர் 2வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
அ தா நகர் 3வ
க் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வரலஷ்
நகர் , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
க்டரி ெத கா மாரிநகர் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத 1வ
ரதான
சாைல , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத 2வ
ரதான சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

201

201

202

202

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப் ), ம ரவாயல் -600095.

203

203

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கப் )
அைற எண் 1, 1ஆம் வ ப் ,
ம ரவாயல் -600095.

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
6ஆம் வ ப் , ஏ ரி ,
ம ரவாயல் -600095.

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத 3வ
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத 4வ
ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் 1வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் 2வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் 3வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார்
ேகா ல் 4வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ள் ைளயார் ேகா ல் 5வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் 6வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ள் ைளயார் ேகா ல் 7வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார யார் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஐந்தாவ
ளாக்
தல் ரதான சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப் )
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்

ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

5வ
ளாக் 2வ சாைல ,
5வ
ளாக் 16வ ெத ,
5வ
ளாக் 17வ ெத ,
5வ
ளாக் 18வ ெத ,
5வ
ளாக் 22வ ெத ,
5வ
ளாக் 25வ ெத ,
ேபா ஸ் ைலன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

204

205

204

205

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
1வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா
கப் ), நகர்2வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் 3வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் 4 வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ
காலனி 4வ
ளாக் 1வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ேமற்
7ஆம் வ ப் , ஏ ரி ,
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக் 2
வ ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி
4வ
ளாக் 3வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக் 4வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக் 5வ ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக் 6வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக்
7வ ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி
4வ
ளாக் 8வ ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 5வ
ளாக் 8வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 2வ ெம ன் ேரா , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஈ
ஆ ஸ் ேரா 4வ
ளாக்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கப் )

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

206

207

208

206

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
ம ரவாயல் -600095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என் எச்
அ க் மா
ப் 1வ ெசக்டார் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என்
எச்
அ க் மா
ப் 1வ ெசக்டார் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
என் எச்
அ க் மா
ப் 1வ ெசக்டார் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என் எச்
அ க் மா
ப் 4வ ெசக்டார் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என்
எச்
அ க் மா
ப் 5வ ெசக்டார் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
என் எச்
அ க் மா
ப் 1வ ெசக்டார் ,
கப் ), ம ரவாயல்
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என் எச்
அ க் மா
ப் 1வ ெசக்டார் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம்
எம்
ஏ காலனி 10 வ ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம்
எம்
ஏ காலனி 11வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம்
எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக் 12வ ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக் 13வ ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக் 15வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 4வ
ளாக்
ஸ்
ல் ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி
4வ
ளாக்
தல் ெம ன்ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேபா ஸ் ைலன் ம ரவாயல் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேமட்
ப்பம் சாைல ம ரவாயல் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என் எச்
ெசக்டார் 2 4வ
ளாக்
தல் ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

207

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப் ), ம ரவாயல் -600095.

208

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
8ஆம் வ ப்
ரி ,
ம ரவாயல் -600095.

, 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேபா ஸ்ைலன் த ழ் நா
ப் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ
கப் ) காவலர்
7வ
ளாக் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி
4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

209

210

211

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

209

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப்
அைற எண் 8), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

ம
ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

210

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப்
அைற எண் 10), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

ம
ம
ம

ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ

ளாக் 1வ ெத ,
ளாக் 4வ ெத ,
ளாக் 26வ ெத

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக்
கப்
அைற எண் 11), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்
11.ெசன்ைன மாநகராட்

ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல் 6 வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6வ
ரவாயல் 6 வ
ரவாயல் 6 வ

ளாக் 28 ெத ,
ளாக் 29வ ெத
ளாக் 30 வ ெத
ளாக் 31வ ெத
ளாக் 33வ ெத
ளாக் 35வ ெத
ளாக் 36வ ெத
ளாக் 37வ ெத
ளாக் 38வ ெத
ளாக் காவல்
ளாக் 36வ

211

5வ
5வ
5வ
5வ
5வ
5வ

ளாக் 15வ
ளாக் 19வ
ளாக் 20வ
ளாக் 21வ
ளாக் 23வ
ளாக் 24வ

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

,
,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,
,
,
,
,
,
,
,
க்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப் ,
ெத

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

212

213

212

213

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

பார ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
(வடக்
கப் ), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
மரன் நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 1 வ
க் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 3 வ
க் ெத
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 4 வ
க்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 5 வ
ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 6வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 7 வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 8 வ ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 9 வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 10 வ ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 10 வ
க்
ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அ ரா நகர் 11 வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பார ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
(வடக்
கப் அைற எண் 3),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வடெவண்ணியம் மன் நகர் 1வ
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வடெவண்ணியம் மன் நகர்
2வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வடெவண்ணியம் மன்
நகர் 3வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வடெவண்ணியம் மன் நகர் 4வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் காமாட் நகர் 1வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் காமாட் நகர் 1வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் காமாட் நகர் 2வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் காமாட் நகர் 2வ
க் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமாட் நகர் 3வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமாட் நகர் 4வ
க்
ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமாட் நகர் 5வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமாட் நகர்
3வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

214

215

214

215

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

பார ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
(ேமற்
கப் அைற எண் 8)
(9ஆம் வ ப் ), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஐய் யா நகர் தல் ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஐய் யா நகர் 2வ
ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஐய் யா நகர்
3வ ெம ன் ேரா 2வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐய் யா நகர் 3வ ெம ன் ேரா
தல்
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஐய் யா நகர் தல் ெம ன்
ேரா 2வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர
நாய் க்கன் ெம ன் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர
நாய் க்கன் 1வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ம ைர நாய் க்கன் 2வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ம ைர நாய் க்கன் 3வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பார ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
(ேமற்
கப் ) அைற எண் 6
(7ஆம் வ ப் ), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர நாய் க்கன் 4வ
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர நாய் க்கன் 5வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர நாய் க்கன்
6வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர
நாய் க்கன் 7வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ம ைர நாய் க்கன் 8வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ம ைர நாய் க்கன் 9வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர நாய் க்கன் 10வ
க் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ைர நாய் க்கன் ந த் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேவல் நகர் , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ேவல் நகர் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

216

217

218

219

216

217

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

பார ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
(வடக்
கப் அைற எண் 6),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் ெத

ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

ேவல் நகர் 2வ
க் ெத ,
ேவல் நகர்
க் ெத க்கள் ,
ேவல் நகர் இைணப் சாைல ,
கண்ணன் நகர் 1வ ெத ,
கண்ணன் நகர் இைணப் சாைல

பார ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
(வடக்
கப் அைற எண் 7),
ம ரவாயல் -600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்
தல்
க் த்ெத

ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல் கண்ணன் நகர் 2வ ெத ,
ரவாயல் கண்ணன் நகர் 3வ
க்
ரவாயல் கண்ணன் நகர் 4வ ெத
ரவாயல் கண்ணன் நகர் 5வ ெத ,
ரவாயல் ேவல் நகர் 4வ
க் ெத
ரவாயல் ேவல் நகர்5வ
க் ெத
ரவாயல் ேவல் நகர்6வ
க் ெத
ரவாயல் ேவல் நகர்7வ
க் ெத
ரவாயல் ேவல் நகர் 8வ
க் ெத
ரவாயல் கண்ணன்நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெத
,
,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

218

ந

ல் வாக்கம் ஊராட்
நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ), ம ரவாயல் 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் காநகர் 3வ ெம ன்ேரா
மற் ம் 1,5வ ெத க்கள் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம் எம்
ஏ காலனி 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

219

ல் வாக்கம் ஊராட்
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப்
அைற எண் 7), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் காநகர் 6,10,11வ ெத க்கள் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் காநகர் 3வ ெம ன்ேரா
2 ளாக் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காந் ெத 12,17வ
ெத க்கள் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காந் ெத
கங் காநகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

220

221

222

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

220

ல் வாக்கம் ஊராட்
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப்
அைற எண் 9), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரி 3

ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

கங் காநகர் 1வ ெம ன் ேரா ,
கங் காநகர் 2வ ெம ன் ேரா ,
ேமட் க் ப்பம் சாைல ,
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
த ழ் நா
ட் வச வாரியம்

221

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ல் வாக்கம் ஊராட்
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ) 2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
(அைற எண் 1), ம ரவாயல் 4.ெசன்ைன மாநகராட்
600095.

ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

கந்தசா
கந்தசா
கந்தசா
கந்தசா

நகர் 1வ
நகர் 2வ
நகர் 3வ
நகர் 4வ

ெத
ெத
ெத
ெத

,
,
,

222

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ல் வாக்கம் ஊராட்
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கப் ) 3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
(அைற எண் 2), ம ரவாயல் 600095.
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

ம
ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

கந்தசா
கந்தசா
கந்தசா
கந்தசா
கந்தசா
கந்தசா

நகர் 5வ
நகர் 6வ
நகர் 7வ
நகர் 8வ
நகர் 9வ
நகர் 10வ

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

,
,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

223

223

மாதா பப்ளிக் பள் ளி எல் ேக
அைற எண் 1, ம ரவாயல் -600
095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ர் நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ர் நகர் ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தாசரி பத்மநாபநகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் க்மணி நகர் 1வ ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் க்மணி நகர் 2வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் க்மணி நகர் 3வ ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஓம் சக் நகர் 1வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஓம் சக் நகர் 2வ ெத
ரி , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் பார நகர் 1வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் பார நகர் 2வ ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் பார நகர் 3வ ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர் 9வ ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர் 14வ ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர் 15வ ெத , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
ேக நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

224

224

மாதா பப்ளிக் பள் ளி எல் ேக
அைற எண் 2, ம ரவாயல் - 600
095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணாநகர் 6வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 7வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 8வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 9வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 10வ
ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 11வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 12வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 13வ ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 14வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 15வ ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 16வ ெத ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 17வ ெத ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 18வ ெத ,
14.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 19வ ெத ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 20வ ெத ,
16.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 21வ ெத ,
17.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 22வ ெத ,
18.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 23வ ெத ,
19.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 24வ ெத ,
20.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 26வ ெத ,
21.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 3வ ெம ன்
ேரா , 22.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 27வ
ெத , 23.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 28வ
ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

225

226

225

226

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

மாதா பப்ளிக் பள் ளி ேக
அைற எண் 3, ம ரவாயல் -600
095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ண நகர் தல் ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வரதராஜாசா நகர் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ண நகர் 1வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் றஷ்ண நகர் 2வ ெம ன்
ேரா , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 2வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 3வ ெத
, 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணாநகர் 4வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் 5வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மாதா பப்ளிக் பள் ளி 1ஆம் வ ப்
ஏ ரி , ம ரவாயல் -600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணாநகர் தல் ெம ன்
ேரா 1வ
க் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் தல் ெம ன்ேரா 2வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் தல் ெம ன்ேரா 3வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர்
தல் ெம ன் ேரா 4வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
ஷ்ணாநகர் தல் ெம ன்ேரா 5வ
க் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் னிவாச நகர்
தல் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர்
னிவாசநகர் தல்
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் னிவாச நகர் 2வ ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் தல் ெத
ரிவாக்கம் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வள் வர் நகர் , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் ெபரியார் ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர் சர்ஐசக் நி ட்டன் சாைல
ஆலப்பாக்கம் , 13.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர்
அெனக்ஸ் , 14.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணா நகர்
25வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேவளாங் கன்னி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் ), ம ரவாயல் - 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேவளாங் கன்னி பள் ளி ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் ெம ன்
ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 2வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர்
3வ ெம ன் ேரா , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அஷ்டலட்
நகர் 3வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அஷ்டலட்
நகர் 3வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் அஷ்டலட்
நகர் 4வ ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் அஷ்டலட்
நகர் 5வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவளாங் கன்னி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் ) அைற எண் 5,
ம ரவாயல் -600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலட்
நகர் 6வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலட்
நகர் 7வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 8வ ெத
சக்கரபாணி நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 9வ ெத சக்கரபாணி நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 10வ ெத சக்கரபாணி நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 11வ ெத
சக்கரபாணி நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 12வ ெத சக்கரபாணி நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 13வ ெத சக்கரபாணி நகர் ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 2வ
க்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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பாகத்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ேவளாங் கன்னி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் அைற எண் 1),
ம ரவாயல் 600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர் 2வ ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலட்
நகர் 4வ
ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்
நகர்
14வ ெத சக்கரபாணி நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அஷ்டலஷ்
நகர் 15வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அஷ்டலஷ்
நகர் 16வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
அஷ்டலஷ்
நகர் 17வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

230

ேவளாங் கன்னி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி (ெதற்
கப் அைற எண் 2),
ம ரவாயல் -600 095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

231

ேவளாங் கன்னி ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல் (அைற எண்-4),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ஆலப்பாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல்
ெத ஆலப்பாக்கம்
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஆலப்பாக்கம் ரதான சாைல

229

ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம
ம

ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்
ரவாயல் அஷ்டலஷ்

நகர் 18வ
நகர் 19வ
நகர் 20வ
நகர் 21வ
நகர் 22வ
நகர் 23வ
நகர் 24வ
நகர் 25வ
நகர் 26வ
நகர் 27வ

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

,
,
,
,
,
,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கவாசல் (அைற எண்-1),
ம ரவாயல் -600 095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணம ஆச்சாரி நகர் தல்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர்
2வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி
நகர் 3வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் 4வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் 5வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் 6வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் 7வ
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர்
8வ ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி
நகர் 9வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் 10வ ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் ரதான சாைல , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் ெம ன் ேரா
மகாராணி ளாட்ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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233

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கவாசல் (அைற எண்-2),
ம ரவாயல் -600095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெவங் கடாசலப நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாலா அ ன்
, 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கங் கா அ ன்
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் மகாலஷ்
அ ன்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கற் பக நாயகர் ேகா ல் காலனி , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் கற் பக நாயகர் ேகா ல் காலனி மகாக
பார ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கற் பக நாயகர் காலனி
ேவகானந்தா ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கற் பக நாயகர் காலனி ேநதா ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் கேணஷ் நகர் 1வ ெத 22 வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ேக இன்டஸ் ரியல் எஸ்ேடட் , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஆற் கா ேரா மான்சேராவர் ராஜா
காம் ப்ளக்ஸ் , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஏகாம் பரநாயக்கர்
எஸ்ேடட் , 13.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ைசத்தன்யா
ப் , 14.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஆக்காஷ்
ப் , 15.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன்
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

234

235

236

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

234

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
(வடக்
கவாசல் ), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கன் நகர் 1வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தர் நகர் 4வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தர் நகர் 5வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தர் நகர் 6வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ந்தர் நகர் 7வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேகா ந்தப்பா நாய் க்கர் ெம ன்
ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேகா ந்தப்ப நாயக்கர்
தல்
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேகா ந்தப்ப
நாயக்கர் 2வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேகா ந்தப்ப நாயக்கர் 3வ
க் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ேநத்தா நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேநத்தா நகர் 1வ ெத

235

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேநத்தா நகர் 2வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலஷ்
நகர் ரதான
சாைல ஆலபாக்கம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
பாக் யலஷ்
நகர் 3வ ெத ஆலபாக்கம்
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1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர் 1வ ெத
ஆலபாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர் 2வ
ெத ஆலபாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர்
3வ ெத ஆலபாக்கம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
நகர் 5வ ெத ஆலபாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ழக்
கவாசல் (அைற எண்-5),
ேத
நகர் 6வ
க் ெத ஆலப்பாக்கம் , 6.ெசன்ைன
ம ரவாயல் -600095.
மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர் 7வ ெத ஆலப்பாக்கம் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர் 8வ ெத
ஆலப்பாக்கம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர் 9வ
ெத ஆலப்பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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238

237

238

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர் 10வ ெத
ஆலபாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேத
நகர்
ரதான சாைல ஆலபாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ெபான்னியம் மன் ேகா ல்
தல் ெம ன் ெத ஆலபாக்கம் ,
அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் (அைற எண்-6), 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெபான்னியம் மன் ேகா ல் 1வ
க் ெத ஆலபாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ம ரவாயல் -600095.
ெபான்னியம் மன் ேகா ல் 2வ
க் ெத ஆலபாக்கம் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ெபான்னியம் மன் ேகா ல் 3வ
க் ெத
ஆலபாக்கம்

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(வடக்
கவாசல் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் எம்
ஆர்
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வா ெத
ரா வ் காந் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந்
நகர் மகாத்மா காந் சாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ரா வ் காந் நகர் ெபரியசா ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் பாரி ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் பாரி ெத இைணப் , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் காமராஜர் ெத ஆலப்பாக்கம் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
க ெத ஆலபாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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240

239

240

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளிவடக்
கவாசல்
(அைற எண்-5), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ்
நகர் தல் ரதான
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ்
நகர் 2வ
ரதானசாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ்
நகர்
3வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ்
நகர்
4வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ் நகர் 5வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ்
நகர் 10வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ்
நகர் 11வ
க் ெத
, 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் ெம ன் ேரா
, 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் 1வ
க் ெத
, 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் த் க்பாய் சாைல 1வ
க் ெத பார தாசன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளிவடக்
கவாசல்
(அைற எண்-6), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் 12வ ெத
ஆலபாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வள்
வர்
ெம ன் ேரா ஆலப்பாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லஷ் நகர் தல்
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என் எஸ் ேக நகர் ஆலபாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
என் எஸ் ேக நகர் 1வ ெத ஆலப்பாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் என் எஸ் ேக நகர் 2வ ெத ஆலப்பாக்கம் , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் அன்ைன சத் ய ெத ஆலப்பாக்கம் ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் இந் ராகாந் ெத ஆலப்பாக்கம்
, 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அண்ணா ெத ஆலப்பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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பாகத்

ன்
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ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

241

ஊராட் ய ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல்
(அைற எண்- 11), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தாள த் நடராஜன் ெத
ரா வ் காந் நகர் ஆலப்பாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ரா
காந் நகர் கைலஞர் தல்
க் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் த் மாரியம் மன் ேகா ல்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ைவ ேசா சாைல 1வ
க் ெத பார தாசன் நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ைவ ேசா சாைல 2வ
க் ெத பார தாசன் நகர் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
ைவ ேசா
சாைல 3வ
க் ெத
பார தாசன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

242

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் (அைற எண்13), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் கண்ணதாசன்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஆ த்தனார் ெத
ரா வ் காந் நகர் ஆலப்பாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ராமதாஸ் ெத ரா வ் காந் நகர் ஆலப்பாக்கம் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் பலராமன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல்
(அைற எண்- 14), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வள்
வர் சாைல 1வ
க் ெத பார தாசன் நக , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வள்
வர் சாைல 2வ
க் ெத பார தாசன் நகர் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வள்
வர் சாைல 4வ
க் ெத பார தாசன் நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வள்
வர் சாைல 5வ
க் ெத பார தாசன் நகர் ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் ெபரியார்
சாைல
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ரா வ் காந் நகர் ெபரியார் சாைல
ஷ்ணன் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ெபரியார் சாைல ரா வ் காந் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

244

245
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245

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளிவடக்
(அைற எண்-6) 5ஆம் வ
ம ரவாயல் -600095.

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளிவடக்
(அைற எண்-7) 6ஆம் வ
ம ரவாயல் -600095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஒன் ய
கவாசல்
ப் ,

ஒன் ய
கவாசல்
ப் ,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெகௗரி ெத கணப நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெகௗரி ெத கணப நகர் 2வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கணப நகர்
தல் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கணப நகர் 2வ
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கணப நகர் 3வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கைலஞர் ெம ன் ேரா
பார தாசன் நகர் 2வ ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கைலஞர் சாைல 2வ
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ரவாயல்
ன்றாம்
நிைல நகராட் கைலஞர் சாைல 3வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் 1வ
க் ெத
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெசல் வ நாயகர் ேகா ல் 2வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெசல் வ
நாயகர்
ேகா ல் 3வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் 4வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் அம் மன் ேகா ல் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் தல் ெம ன்
ேரா
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
இந் ராகாந் ெத ரா வ் காந் நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ெசல் வ
நாயகர்ேகா ல் 5வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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பாகத்
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4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

246

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் 5வ
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் 7வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர்
8வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன்
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி நகர் 9வ
ழக்
கவாசல் (அைற எண்-1), பார தாசன் நகர் ப் ரமணிய சாைல 9வ ெத , 6.ெசன்ைன
ம ரவாயல் -600095.
மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் 1வ ெம ன் ப் ரமணிய
சாைல 8வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன்
நகர் கம் பர் 1வ ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
பார தாசன் நகர் கம் பர் 1வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் பார தாசன் கம் பர் 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

247

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் கம் பர் 3வ
க் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ம ரவாயல்
ன்றாம் நிைல நகராட் அய் யா நாய் க்கன் ெத பார தாசன் நகர் ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் த் க் பாய்
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ழக்
கவாசல் (அைற எண்-2), சாைல 6வ
பார தாசன் நகர் கைலஞர் நகர் 1வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் -600095.
ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் 4வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் பார தாசன் நகர் 12 வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத ேமற் ஆலப்பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2
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அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ), ம ரவாயல் 600095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் ெசல் வ
னாயகர் ேகா ல் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ்
காந் நகர் ெசல் வ னாயகர் ேகா ல் 1வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் நகர் ெசல் வ னாயகர் ேகா ல்
5வ
க் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பால
கன் நகர்
ரட்டா ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பால
கன் நகர்
ஐப்ப ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பால
கன் நகர்
கார்த் ைக ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பால
கன்
நகர் வானகரம் ெம ன் ேரா , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கணப நகர் பால ப் ரமணியம் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 1வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 2வ ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 3வ ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 4வ ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 5வ ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 6வ ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 7வ ெத , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர் 8வ ெத , 17.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் நி
ப் ரமணியம் நகர் , 18.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் நி
ப் ரமணியம் நகர் 1வ
க் ெத , 19.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் நி
ப் ரமணியம் நகர் 2வ ெத ,
20.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் நி
ப் ரமணியம் நகர் 3வ
க் ெத , 21.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ப் ரமணியம்
நகர் ெம ண் ேரா , 22.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஆவணி
ெத பால
கன் நகர் ஆலப்பாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

249

250

249

250

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-2),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஆணி ெத பால
கன் நகர்
ஆலப்பாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ைத ெத
பால
கன் நகர் ஆலப்பாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
த் ைர ெத பால
கன் நகர் ஆலப்பாக்கம் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ைவகா ெத பால
கன் நகர்
ஆலப்பாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தல் அெவன்
ெமட்ேரா நகர் ஆலப்பாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
3வ அெவன்
ெமட்ேரா நகர் ஆலப்பாக்கம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் 4வ அெவன்
ெமட்ேரா நகர் ஆலப்பாக்கம் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் 7வ ெத ெமட்ேரா நகர் , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ெமட்ேரா நகர் இைணப் 6வ ெத
ஆலப்பாக்கம் , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தல்
க்
ெத ெமட்ேரா நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெமட்ேரா
நகர் 3வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் 2வ
அெவன்
ெமட்ேரா நகர் , 13.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ெமட்ேரா நகர் 5வ அெவன்
, 14.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
2வ
க் ெத ெமட்ேரா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-6),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தல்
க் ெத 7வ
ரதான
சாைல ெமட்ேரா நகர் இைணப் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தனலட்
நகர் 1வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தனலட்
நகர் 1வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 2வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 3வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 4வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

251

252

251

252

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-7),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 5வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 6வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 7வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 7வ ெத
ல்
1வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 7வ ெத
ல் 2வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 7வ ெத
ல் 3வ
க் ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 7வ
ெத
ல் 4வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தனலட்ச நகர் 7வ ெத
ல் 5வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 7வ ெத
ல் 6வ
க்
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 8வ
ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 8வ
ெத
ல் 1வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தனலட்
நகர் 8வ ெத
ல் 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-9),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 9வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 9வ
க்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 10வ
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்ச நகர் 11வ
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 12வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 12வ
ெத
ல் 1வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தனலட்
நகர் 13 வ ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
தனலட்
நகர் 13வ ெத
ல் 1வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 14வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் தனலட்
நகர் 15வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

253

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கவாசல் (அைற எண்-11
,9ஆம் வ ப் , ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஆ த்தனார் ெத
லட்
நகர்
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேவ
ேகாபால் ெத
லட்
நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் எம்
ஆர் ெத
லட்
நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமராஜர்
லட்
நகர்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பார யார் ெத லட்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

254

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (வடக்
கவாசல் அைற எண்-12 (11 ஆம்
வ ப் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
னாயகர் ேகா ல் ெத லட்
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெபரியார் ெத லட்
நகர்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாஷ்சந் ரேபாஸ் ெத லட்
நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் சமய ரம் மாரியம் மாள்
ேகா ல் லட்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

255

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கந்தன் ெத லட்
நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேவகானந்தர் ெத ேசாழன்
நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர்
ரதான சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 8வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 9வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 10வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 10வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன்
நகர் 10வ ெத
ல் 1வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கங் ைகயம் மன் நகர் 10 வ ெத
ல் 2வ ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 10வ ெத
ல் 3வ
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 10வ
ெத
ல் 3வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

256

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

257

258

259

260

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

257

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் அைற எண்-5 (6ஆம்
வ ப் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

கங் ைகயம் மன் நகர் 1வ
கங் ைகயம் மன் நகர் 2வ
கங் ைகயம் மன் நகர் 3வ
கங் ைகயம் மன் நகர் 4வ

ெத
ெத
ெத
ெத

258

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி (வடக்
கவாசல் அைற எண்-6 (7ஆம்
வ ப் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

ம
ம
ம
ம

ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்
ரவாயல்

கங் ைகயம் மன் நகர் 5வ ெத ,
கங் ைகயம் மன் நகர் 6வ ெத ,
கங் ைகயம் மன் நகர் 7வ ெத ,
தனலட்
நகர் ெம ன் சாைல

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (
கவாசல் அைற எண்-9),
ம ரவாயல் -600095.

ழக்

259

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் கண்ண ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காந் ெத
லட்
நகர் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் வா ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் ரி ெத
ஏரிக்கைர , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர்ெவங் கேடஸ்வராெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல்
லட்
நகர் காளிகாம் பாள் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ேரஸ் ெத
லட்
நகர் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் அண்ணா ெத ஏரிக்கைர ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் ெபாம் யம் மன்
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் காமராஜர்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழக்

260

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி (
கவாசல் அைற எண்-6),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் லட்
நகர் ரா வ் காந் ெத
ஏரிக்கைர , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் லட்
நகர்
ரா வ் காந்
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

261

262

261

262

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா
பள் ளிவடக்
கவாசல் (4 ஆம்
வ ப் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் ெபரியார் ெத
ஏரிக்கைர , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர்
இந் ராகாந் ெத ஏரிக்கைர , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் த்
நாயகர் ெத ஏரிக்கைர , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் ேந ெத ஏரிக்கைர ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் லட்
நகர் அன்ைன
இந் ராகாந் ெத ஏரிக்கைர , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் இந் ராகாந்
க் ெத ஏரிக்கைர , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் லட்
நகர் அண்ணா ெத ஏரிக்கைர ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் லட்
நகர் சர்ச் ெத ஏரிக்கைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள் ளி
(வடக்
கவாசல் அைற எண்7),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் சத்யா ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் ேகா ல்
க்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் ேகா ல்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் தல்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் 2வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் 3வ
ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் 4வ
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் 5வ
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

263

263

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள் ளி
வடக்
கவாசல் (அைற எண்-8),
ம ரவாயல் -600095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அம் ேபத்கார் ெத
மாத்தம் மன்
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் ேந
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் எம்
ஆர் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர்
க ணாநி ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அண்ணா ெத
மாத்தம் மன் நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன்
நகர் காமராஜர் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
மாத்தம் மன் நகர் ெபரியார் ெத
வகா ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் மாத்தம் மன் நகர் காந் ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் இந் ராகாந் ெத
மாத்தம் மன் நகர் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ரா வ் காந் சாைல
மாத்தம் மன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

264

264

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ), ம ரவாயல் 600095.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர் வள் ளி ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர்
லாயம் ங்
யாதவ் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் அகஸ் யர் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கார்த் ேகயன் நகர் அகஸ்த் யர் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர் ஐயப்பன் ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர் ெவற்
னாயகர் ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேகா ல் பட்
ேகாபால
ஷ்ணன் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கார்த் ேகயன் நகர் ேத
க மாரியம் மன் ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல்
பானந்தவாரியார் ெத கார்த் ேகயன்
நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர் 2வ
ெம ன் ேரா , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர் ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர் தல் ெம ன்
ேரா , 13.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர் 3வ
க் ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
வாட்டர்ஸ் பல் லவ நகர் , 15.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
பல் லவ நகர்
வார்டட
் ர்ஸ் 1வ
க் ெத , 16.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர்
வாட்டர்ஸ் 2வ
க் ெத , 17.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர்
4வ
க் ெத , 18.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ங் காரேவலன் நகர் 2வ ெத , 19.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ங் காரன்ேவலன் 1வ ெத , 20.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
பல் லவ நகர் ழக்
தல் ெத , 21.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
பல் லவன் நகர் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

265

266

265

266

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா
பள் ளி(ேமற்
கவாசல் அைற
எண்-1), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர் ெதய் வாைண
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கைல மணி ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர் ரதான சாைல , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் பல் லவன் நகர் 2வ
க் ெத
தல்
ரி , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஆஞ் சேனயர் ெத
கார்த் கேகயன் நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் 3வ ெத
ஜான நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஜான நகர் 1வ
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஜான நகர் 1வ
க்
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ஜான நகர் 2வ
க்
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் நாேகந் ரன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் அைற எண்-2),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அரங் கண்ணல் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஜான நகர் 5வ ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஜான நகர் 4வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ஜான நகர் 4வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர் ரியா ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கைலமணி
க் ெத கார்த் ேகயன் நகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வள் ளலார் நகர் கார்த் ேகயன்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

267

268

269

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

267

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர்
ெசாக்கநாதன் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கார்த் ேகயன் நகர் சந் ரன் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர் அ ண ரி ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் னாட் ெத கார்த் ேகயன் நகர் ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர் ரபா ெத
, 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெசாக்கநாதர் நகர் தல் ெத
கார்த் ேகயன் நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கார்த் ேகயன் நகர் ெசாக்கநாதர் நகர் 2வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ெசாக்கநாதர் நகர் 2வ ெத
ல் 1வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெசாக்கநாதர் நகர்
3வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன் நகர்
அப்பர் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கார்த் ேகயன்
நகர் எ எஸ் எ ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ேமட் க் ப்பம் சாைல

268

பாக் யலஷ்
ெமெமாரியல்
ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அம் ேபத்கார் நகர் தல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அம் ேபத்கார் நகர்
ந்தவல்
ெந ஞ் சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் அம் ேபத்கார் நகர்
5வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெதற் மாட
,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ெதற் மாட
தல்
க்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

269

பாக் யலஷ்
ெமெமாரியல்
ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் அைற எண்-2),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலட்
நகர் எம்
ஆர்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலட்
நகர்
அண்ணா ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலட்
நகர் அன்ைன இந் ரா காந் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

270

271

272

270

271

272

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

பாக் யலஷ்
ெமெமாரியல்
ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் அைற எண்-3),
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலட்
நகர் மகாக
பார யார் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலட்
நகர் கன்னியம் மன் நகர் ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ம ரவாயல் பாக் யலட்
நகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலட்
நகர் ெபரியார்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் பாக் யலஷ்
நகர்
ேநதா
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாக் யலஷ்
ெமெமாரியல்
ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கவாசல் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் 6வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் 7வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் 7வ
க் ெத
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் 8வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் 8வ
க் ெத
, 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
லட்
நகர் 9வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 11வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 11வ ெத
1வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
கங் ைகயம் மன் நகர் 11வ ெத 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாக் யலஷ்
ெமெமாரியல்
ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கவாசல் ) அைற எண் 4,
ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர் 12வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் கங் ைகயம் மன் நகர்13வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமராஜர் நகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் காமராஜர் நகர் அெனக்ஸ் 1வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமராஜர் நகர் அெனக்ஸ் 2வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் காமராஜர்
அெனக்ஸ் 3வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல்
ஆலப்பாக்கம் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

273

274

275

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் ேமற் மாட
, 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் ேமற் மாட
க் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கம் பர் நகர் தல் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கம் பர் நகர் ரதான சாைல , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கம் பர் நகர் 2வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் கம் பர் நகர் 3வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ரவாயல் க ணாகர ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் க ணாகரன் ெப மாள் ேகா ல்
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

273

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ), ம ரவாயல் -600095.

274

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல்
அைற எண்-3), ம ரவாயல் 600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வடக் மாட
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வடக்
3.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வடக் மாட
4.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரவாயல் வடக் மாட
சாைல

ேத
அகாட
னியா்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கட் டம் , ழக்
கவாசல் ),
வளசரவாக்கம் ேப ராட் - 600
087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அகத் யர் ெத
ஷ்ணமாச்சாரி நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
அ ண ரி ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கன் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேவல்
கன் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் வேனஸ்வரி நகர் தல் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் வேனஸ்வரி நகர் 2வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேமற் காமேகா நகர் ெம ன்
ேரா , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காமாட் நகர் 4வ
ெத
பேரன் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 4வ
ெத காமாட் நகர் னாயகர் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் காமாட் நகர் 2வ ெத
க் றள் ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
னாயகர் ேகா ல் ெத ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காமேகா நகர் இைணப்

275

2வ
மாட
1வ
1வ

ரதான
,
ெத ,
ரதான

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

276

277

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

276

ேத
அகாட
னியா்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கட் டம் , ழக்
கவாசல் ),
வளசரவாக்கம் ேப ராட் - 600
087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் மணிவாசகம் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அப்பர் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஜயா நகர் ேத
கார்டன் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஜயா நகர் தல் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஜயா நகர் 2வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் காமாட் நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் வல் ல கணப ெத ெவங் கேடச ெப மாள் நகர் ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஷ்ணா ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் மணிவாசகம் ெத
ப்ப நகர் 5வ
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 4வ ெத
ந்தரர்
ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 3வ ெத சம் மந்தர்
ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஜகத்
ெத
தல்
க் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காமேகா
ரதான சாைல , 14.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ழக்
காமாேகா ெம ன் ேரா , 15.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ழக் காமாேகா நகர் தல்
க் ெத , 16.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ழக் காமேகா 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

277

ேத
அகாட
னியா்
ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல் (அைற எண்-8, 9 ஆம்
வ ப் ), ம ரவாயல் -600095.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ேத
ப்பம்
ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (ேகாபால் அ ன் ) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் கடம் பா அம் மன் 3வ ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆற் கா ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

278

279

278

279

ேத
அகாட
னியா்
ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல் (அைற எண்-9, 10 ஆம்
வ ப் ), வளசரவாக்கம்
ேப ராட் - 600 087.

ேத
அகாட
னியா்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-1),
வளசரவாக்கம் ேப ராட் - 600
087.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேவலவன் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் கார்டன் ெஜய் நகர் 1வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் கார்டன் ெஜய் நகர் 2வ
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 3வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 4வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 5வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 6வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 7வ ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 8வ ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 9வ ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெஜய் நகர் 10வ ெத ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் சாய் ராம் அ ன்
1வ ெத
13.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் சாய் ராம் அ ன்
2வ ெத

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேசனா ப ெத காமாட்
நகர் சன்ன ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆண்டாள்
ெத காமாட் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
க் றள் ெத காமாட் நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் காமாட் நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
அ ண ரி ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
யாசர்
ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நக் ரன் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கடம் பா அம் மன் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ப்ப நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

280

281

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

280

ேத
அகாட
னியா்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-2),
வளசரவாக்கம் ேப ராட் - 600
087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவங் கேடச ெப மாள் நகர்
ராமர் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கனகதாரா நகர்
ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கனகதாரா
நகர் தல் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஷ்ணன்
ெத கனகதாரா நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ேத
ப்பம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் எம் . . ஆர். ேகட்ரிங்
காெலஜ் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
தல்
க் த் ெத
ப்ப நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் லஷ்
நகர்
2வ ெத 2வ ெம ன் ேரா , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் லட்
நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் லட்
நகர் 5வ ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

281

ேஹா
ராஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கவாசல் , ேமற் கட் டம் ),
வளசரவாக்கம் ேப ராட் - 600
087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் சன்ன ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேகா ந்தா ளாட்ஸ் , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் சர்ச் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
வள் வர் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ம ைர ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

282

282

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்
ெம ன் ேரா ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன் 2வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்
3வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்
4வ ெத ,
ேஹா
ராஸ்
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்
5வ ெத ,
ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்
6வ ெத ,
கவாசல் , ேமற் கட் டம் ) 7ஆம்
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்
7வ ெத ,
வ ப்
ரி , வளசரவாக்கம் 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்
ேத
கார்டன்
600087.
ெம ன் ேரா , 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
கன்
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவங் கேடச ெப மாள்
நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் வன் ெத ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பாலா ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

283

284

283

284

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேஹா
ராஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கட் டம் , வடேமற்
கவாசல்
(அைற எண்-3), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவங் கேடசா ளாட்ஸ் ெசௗத்ரி
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெசௗத்ரி நகர் தல் ெத
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 2வ ெத ெசௗத்ரி நகர் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 3வ ெத ெசௗத்ரி நகர் ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 4வ ெத ெசௗத்ரி நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 5வ ெத ெசௗத்ரிநகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 6வ ெத ெசௗத்ரிநகர் ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 7வ ெத ெசௗத்ரி நகர் ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 8வ ெத ெசௗத்ரி நகர் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 9வ ெத ெசௗத்ரி நகர் ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 10வ ெத ெசௗத்ரி நகர் ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ இ அப்பார்ெமண்ட்ஸ் ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 11வ ெத ெசௗத்ரிநகர் ,
14.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 12வ ெத ெசௗத்ரிநகர் ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 13வ ெத ெசௗத்ரிநகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேஹா
ராஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளிவடக் ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-5),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆற் கா ேரா , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெசௗத்ரி நகர் ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் 14வ ெத ெசௗத்ரி நகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் 15வ ெத ெசௗத்ரிநகர் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் 16வ ெத ெசௗத்ரிநகர் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் 17வ ெத ெசௗத்ரிநகர் , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் 18வ ெத ெசௗத்ரிநகர் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் 19வ ெத ெசௗத்ரிநகர் நி ெசௗத்ரி நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

285

286

287

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

285

ேத
அகாட
னியா்ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் , வடக் கட் டம் ,
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேவளாங் கன்னி ரதான சாைல
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆலப்பாக்கம் ெம ன் ேரா
ஆலபாக்கம் ேத
ளாட்ஸ் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
கடம் பா அம் மன் 5வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
வள்
ர் சாைல , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஆற் கா ேரா , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ண் ேகட் காலனி , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா
அ ன்
தல் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
வானந்தம் ெத ெமஜஸ் க் காலனி , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் வானந்தம் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

286

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-1),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நி ெபத்தானியாநகர் 3வ
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நி ெபத்தானியாநகர்
4வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நி
ெபத்தானியாநகர் 5வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
நி ெபத்தானியாநகர் 6வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் நி ெபத்தானியாநகர் 7வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

287

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-2),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அ ஞர் அண்ணா அ ன்
ழக் ேமற் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நி
ெபத்தானிய நகர் ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் நி ெபத்தானியா நகர் தல் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் நி ெபத்தானியா நகர் 2வ ெத
நி காந் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

288

289

290

291

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

288

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கவாசல் ), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார தாசன் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆற் கா ேரா , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் வாணி நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ப்ரமணியசா நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ப்ரமணியசா நகர் 7வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ப் ரமணிசா 12வ
க் ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ப் ரமணி நகர் தல்
க்
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராஜா அ ன்
இைணப் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராஜா அ ன்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

289

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-7),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

290

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-8),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆற் கா சாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் டாக்டர் அம் ேபத்கர் சாைல
ஸ்தரிப் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அண்ணா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

291

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-8),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெபரியார் ெத
மாநகராட் வளசரவாக்கம் கைலஞர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வளசரவாக்கம் டாக்டர் அம் ேபத்கார் சாைல

, 2.ெசன்ைன

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

292

292

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி ழக் கட் டம்
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்10), வளசரவாக்கம் -600087.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ். நகர் 6வ
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 2வ ெம ன் ேரா ெவ
நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ். நகர் 2வ
ெம ன் ேரா 12வ
க் த் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
.எஸ்.நகர் 2வ ெம ன் ேரா 13வ
க் த் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 14வ
க் த் ெத 2வ
ெம ன் ேரா , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 2வ
க் த்
ெத ெவ நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ். நகர்
3வ
க் த் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 4வ
க் த் ெத
ப் ரமணி வா நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் 5வ
க் த் ெத
ப் ரமணி வா நகர் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 6வ
க் த் ெத
ப் ரமணி வா நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
8வ
க் ெத
ப் ரமணி வா நகர் , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் 9வ
க் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் 11வ
க் த்ெத
ப் ரமணி வா நகர் ,
14.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 12வ
க் த் ெத
ப் ரமணி வா நகர் , 15.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
13வ
க் த் ெத
ப் ரமணி வா நகர் , 16.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேகாபால் அ ன்
, 17.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ராம் நகர் கண்ணதாசன் சாைல ,
18.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவ நகர் அெனக்ஸ்
தல்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

293

293

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-13),
வளசரவாக்கம் -600087.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் அெனக்ஸ் 2வ
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 3வ ெத ெவ நகர்
அெனக்ஸ் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 4வ ெத ெவ
நகர் அெனக்ஸ் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர்
தல் ெம ன்ேரா , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ்
நகர் 2வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ். நகர் 3வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் 4வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் 5வ
க் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் 6வ
க் ெத
, 10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் 7வ
க் த்
ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவங் கட ப் ரமணி
நகர் 10வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் 11வ
க் த் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் 8வ
க் த் ெத , 14.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ் நகர் 9வ
க் ெத ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் 15வ
க் த் ெத ெவ
நகர் , 16.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவங் கட ப் ரமணி
நகர் ேகா ல் ெத , 17.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
.எஸ்
நகர் அெனக்ஸ் 5வ ெத , 18.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
10வ
க் ெத
ப் ரமணி வா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

294

295

294

295

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேஹா
ராஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் ), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அழ ரி ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
வள் வர் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெசௗந்தரி நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் கந்தன் ெத ம ைர னாட் நகர் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெசய் ேயான் ெத ம ைர னாட் நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கடம் பன்ெத
ம ைர னாட் நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ராம ங் க வள் ளலார் ெத ம ைர னாட் நகர் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆ
க நாவலர் ெத ம ைர னாட்
நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் க ர்ேவலன் ெத
ம ைர னாட் நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
த்
மரன் ெத
னாட் நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ெசல் வா ெத ம ைர னாட் நகர் , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
கன் ெத ம ைர னாட் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் எல் ேக
ரி
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெமஜஸ் க் காலனி ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெமஜஸ் க் ெம ன் ேரா
லட்
ஸ்ெகாயர் அப்பார்ெமண்ட , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ெமஜஸ் க் காலனி , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ங் காரேவலன் ெத ெமஜஸ் க் காலனி , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ப் ர் மரன் ெத ெமஜஸ் க் காலனி ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கண்ணம் மாள் நகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் மரன் அ ன்
கண்ணம் மாள்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

),

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

296

297

298

296

297

298

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் எல் ேக
ரி - ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பல் லவன் ெத ஆழ் வார்
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காந்
ேரா
ஆழ் வார்
நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார்க் ெத
ஆழ் வார்
நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஜவகர்லால்
ேந ெத ஆழ் வார்
நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
தா ரபரணி ெத ஆழ் வார்
நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் பாத் மாநகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ேகா லம் காலனி , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார நகர் ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராமா ரம் ேரா , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் பாண் யன் ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ம தம் ெத , பாத் மா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் எல் ேக
ரி -ஏ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர் ெம ன் ேரா ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர் தல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர் 2வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர் 3வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர் நகர் 4வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராமசா ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் லஷ்
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் தாண்டவ ர்த் நகர்
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக்பள் ளி(ெதற்
கவாசல்
ேக
ரி - ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ரளி
ஷ்ணா நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் இராஜேகாபாலன் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் தல்
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
2வ
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன் ேரா , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ராம ர்த்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

299

300

301

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

299

லாெமக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-12), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நாராயணசா ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ
நகர் அெனக்ஸ் 2வ
ரதான சாைல ஆழ் வார்த்
ந , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஏ
நகர் அெனக்ஸ் ஆழ் வார்
நகர் 3வ
ெம ன்ேரா , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவன்
நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர் 2வ
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராம ஜம் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

300

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் மகாலட்
ெத ேவலவன்
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நாராயணி
அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் ேவவவன் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
ரளி
ஷ்ணா நகர் தல் ெத , 4.ெசன்ைன
ட்ெசப்பர் (நல் ல
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ரளி
ஷ்ணாநகர் 2வ ெத ,
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக் ேமல்
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் வள் ளியம் ைம நகர் ,
நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல்
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் வள் ளியம் ைம
தல் ெத ,
ேக
ரி - ), வளசரவாக்கம் 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் வள் ளியம் ைம 2வ ெத ,
600087.
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காமராஜர் அ ன்
,
9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பாத் மா நகர் ல் ைலத்ெத
10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பாத் மா நகர் ெநய் தல் ெத
11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நா ெரட் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

301

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல்
எல் ேக
ரி - ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேவலவன் நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேவலவன் நகர் 2 4 3 6 7 8 ெத க்கள் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேவலவன் நகர் தல் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேள ரா ண்
ெத

,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

302

303

302

303

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

லாெமக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-12), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் சாஸ்தா நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் சாஸ்தாநகர் தல் ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் சாஸ்தாநகர் 2வ
க் ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் சாஸ்தாநகர் 3வ
க்
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேவலன் நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கட்டெபாம் மன் ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேகா ந்தராஜன் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெசல் லம் மாள் ெத ேத
க மாரியம் மன் நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் க்மணி
ெத ேத
க மாரி அம் மன் நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
ஷ்ணமாச்சாரி ெத ேத
க மாரியம் மன் நகர் ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் லாெமக் ஜான
நகர் ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் மகாலஷ்
ெத ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஜானி ராதா ெத ஜான நகர்
, 14.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் என் என் லஷ்
ெத
ஜான நகர் , 15.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் மணிராஜம்
ெத ஜான நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
5ஆம் வ ப் ஏ ரி ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் இந் ரா ெத ஆழ் வார்
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் சர்
ராமன் ெத
ஆழ் வார்
நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் இராஜா
ெத ஆழ் வார்
நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
வாஞ் நாதன் ெத ஆழ் வார்
நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஆற் கா சாைல ஆழ் வார்
நகர் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார்க் ெத இராம
ஷ்ணா நகர் ஆழ் வார்
நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆற் கா சாைல ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆற் கா சாைல அல் சா
ட ன்ஸ்
ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

304

305

306

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல்
6ஆம் வ ப்
ரி - ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் இளங் ேகா ெத ஆழ் வார்
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அகஸ் யர் ெத
ஆழ் வார்
நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நக் ரன்
ெத ஆழ் வார்
நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாமணி
நாயகர் ேகா ல் ெத ஆழ் வார்
நகர் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் பாண் யன் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ேசாழன் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
பல் லவ் கமலம்
ப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

305

லாெமக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-12), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் இந் ராகாந் சாைல
ராம
ஷ்ணா நகர் ஆழ் வார்
நக , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் தம் பரம் ெத ஆழ் வார்
நகர் , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் தா ர் ெத இராம
ஷ்ணாநகர் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காேவரி ெத பழனியப்பா நகர்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பழனியப்பா நகர் ெம ன்
ேரா ஆழ் வார்
நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
பார யார் ெத இராம
ஷ்ணாநகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஜான நகர் அெனக்ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

306

லாெமக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-13), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காமராஜர் சாைல
ராம
ஷ்ணாநகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேந
ெத ஆழ் வார்
நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேசரன்
ெத ஆழ் வார்
நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ரப்பா நகர் ஆழ் வார்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

304

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

307

308

307

308

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல் (அைற எண்-1 -ஏ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆற் கா சாைல ஜான நகர் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராேஜந் ரன் நகர்
நகர் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ைரராஜ் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
நகர் இைணப் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
நகர் அெனக்ஸ் ஆழ் வார்
நகர் ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ரகாசம் சாைல ஜான நகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கற் பகம் அ ன்
ஜான நகர் ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார காலனி ஆழ் வார்
நகர்
, 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் லட்
அப்பார்ெமண்ட்ஸ்
காந் நகர் ஆழ் வார்
நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஆ
க ெத
நகர்
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் அன் நகர் தல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற-எல் ேக
- ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அன் நகர் 2வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அங் காளபரேமஸ்வரி ெத
ஆர் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ேவகானந்தர்
ெத
ஆர் நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பாலா
நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பாலா நகர் சம் பந்தம்
நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ
எஸ் காலனி ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அம் ேபத்கர் சாைல
ஆர்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

309

309

லாெமக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் ),
வளசரவாக்கம் -600087.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஜயசாந்
ல் டர்ஸ் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ரம் ம த் ரா ேரா ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ைவைக ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேகாதாவரி ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் பார்க் நி ெத ஆழ் வார்
நகர் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் காந் சாைல ஆழ் வார்
நகர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ல் ைல ெத பாத் மா நகர் ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் சம் பந்தம் நகர்
ஆழ் வார்
நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ராதா
ஷ்ணன் சாைல பழனியப்பா நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
மைலநகர் ஆழ் வார்
நகர் , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் அகத் யர் ெத காமேகா நகர் ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் தனலட்
நகர் ஜான நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

310

310

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-1 ஏ), வளசரவாக்கம் 600087.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் தாய் காம் ைக ெத ஜான
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆ
கநாயனார் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஒம் சக் நகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் வ உ
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் கங் ைகயம் மன் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ப்பன் ெம ன் ேரா , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஆற் கா சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ராேஜந் ரன் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
ஷ்ணன் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் காந் நகர் , 11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
பார ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
நகர்
அனக்ஸ் , 13.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா
ஷ்ணன்
சாைல
மைலநகர் ஆழ் வார்
நகர் , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் வ.உ. ெத கா ஆற் கா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

311

311

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-2 ஏ), வளசரவாக்கம் 600087.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அன்ைன ெதரஸா ெத
இந் ரா நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் இந் ரா நகர்
ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
த் லட்
ெத இந் ரா நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காைரகால்
அம் ைமயார் ெத
இந் ரா நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் காைரகால் அம் ைமயார் தல்
க் ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காைரகால் அம் ைமயார் 2வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காைரகால்
அம் ைமயார் தல்
க் ெத காமராஜர் ெத இந் ரா நகர் ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேரஷ் நகர் ெம ன் ேரா
ஜான நகர் , 9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர் தல்
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர் 2வ ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர் 3வ ெத ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர் 4வ ெத ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆ
க நாவலர் ெத
ெமஜஸ் க் காலனி , 14.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ங் காரேவலன் ெத ெமஜஸ் க் காலணி , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
ப் ர் மரன் ெத ெமஜஸ் க் காலனி , 16.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் வரத் னம் ெத ெமஜஸ் க் காலனி ,
17.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் அழ ரி ெத ெமஜஸ் க்
காலனி , 18.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காந் நகர் ,
19.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காந் நகர் தல் ெத ,
20.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காந் நகர் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

312

313

314

312

313

314

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-1 ), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காந் நகர் 3வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
வள் வர் சாைல ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
எல் என்
ரசாத் நகர் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார காலனி , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார அனக்ஸ் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஏ ஆர் ெத ஜான நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-3 ஏ), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெசல் லம் மாள் ெத ஜான
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நாகெரத் னம் மாள் ெத
ஜான நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ேசாைல
ஷ்ணன் ெத ஜான நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் சரஸ்வ ராம
ஷ்ணன் ெத ஜான நகர் ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஜான நகர் 6வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கா ஆர்காட் வ உ
ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பார யார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-4 ), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நாகரத் னம் மாள் ெத ஜான
நகர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ெந மாறன் ெத
ஜான நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கேணசன் ெத
ஜான நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் பா ெத ஜான
நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஷ்ணசா ெத
ஜான நகர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஓம் சக் நகர்
5வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
வள் வர்
சாைல ைகக்கான் ப்பம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
பார காலனி வ உ
ெத ைகக்கான்
ப்பம் , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் ரங் கா ளாட் ராதா ளாட் வ உ
ெத
ைகக்கான்
ப்பம் , 10.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஏ மைல
கா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

315

316

317

315

316

317

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அவர் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல்
(அைற எண்-5), வளசரவாக்கம் 600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

லாெமக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ரேமஷ் நகர் 1
தல் 4
ெத க்கள் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஸ்ேடட்ேபங் க்
காலனி , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் இராம
ஷ்ணாநகர்
இைணப் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
மைல நகர் ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராதா
ஷ்ணன் சாைல ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் காமேகாட் நகர் 2வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ேசாைல
ஷ்ணன் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஞ் ெத பாத் மா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

லாெமக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ஆழ் வார்
நகர் இைணப் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ராம
ஷ்ணா நகர்
ராதா
ஷ்ணன் சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
தா ரபரணி ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் ய னா
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் நர்மதா ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ஷ்ணா ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் பழனியப்பா நகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஆ
கநாயணார் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ைவைக ெத பழனியப்பா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வளசரவாக்கம் வ உ

ெத

ைகக்கான்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

318

319

320

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

318

ட்ெசப்பர் (நல் ல
ேமய் ப்பர்)ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல்
(அைற-எல் ேக - ),
வளசரவாக்கம் -600087.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர் ெம ன்
ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர் 1
வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர்
2வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர்
3 வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம்
நகர் 4 வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர் 5 வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர் 6 வ ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம்
ந்தாவனம் நகர் 7 வ ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம் கம் பர் ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் வளசரவாக்கம் பட்ேடல் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
ரி ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம்
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
வளசரவாக்கம் ஏ ஆர் ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட் வளசரவாக்கம்
வள் வர் ெத இராம
ஷ்ணாநகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

319

அர னர் மகளிர்
உயர்நிைலப்பள் ளிவடக்
கவாசல் (அைற எண்-4),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் வா
ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ேவ நாயக்கர் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ைவத் ய ங் க நாயக்கர் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப் சா நாயக்கர் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
காளப்ப நாயக்கர் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேச ராம
ஐயர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

320

அர னர் மகளிர்
உயர்நிைலப்பள் ளிவடக்
கவாசல் (அைற எண்-3),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா

ர் ஏ மைல நாயக்கர் ெத ,
ர் அன்ைன சத்யா நகர் 1வ ெத
ர் அன்ைன சத்யா நகர் 2வ ெத
ர் அன்ைன சத்யா நகர் 3வ ெத
ர் அன்ைன சத்யா நகர் 4வ ெத
ர் அன்ைன சத்யா நகர் 5வ ெத

,
,
,
,

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

321

322

321

322

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் மகளிர்
உயர்நிைலப்பள் ளிவடக்
கவாசல் (அைற எண்-5),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அன்ைன சத்யா நகர் 6வ ெத ,
2.ேபா ர் ( .ஊ) அன்ைன சத்யா நகர் 7வ ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் அன்ைன சத்யா நகர் 8வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் அன்ைன சத்யா நகர் 8வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கா அப்பார்டெ
் மன்ட் 8வ ெத
அன்ைன சத்யாநகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் மகளிர்
உயர்நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கவாசல் ), ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அண்ணாசாைல , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ஆ
கம் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ெப மாள் ேகா ல் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கணப
நாயக்கர் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் என் எஸ்
ேபாஸ்
நகர் இலட்
ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் என் எஸ்
ேபாஸ் நகர் னாட் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் என் எஸ்
ேபாஸ் நகர் காமாட் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் என்
எஸ்
ேபாஸ் நகர் ல் வர் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் என்
எஸ்
ேபாஸ் நகர் ேகால் டன் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
என் எஸ்
ேபாஸ் நகர் ைடமண்
ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் என் எஸ்
ேபாஸ் நகர் ட் வச வாரிய
ப் ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேரஷ்நகர் 1வ ெத , 13.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ேரஷ் நகர் 2வ ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அன்ைன சத்யா நகர் த்தேப ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

323

324

323

324

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் மகளிர்
உயர்நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-5),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கணப நகர் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ர யம் நகர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
லட்
நகர் அண்ணாசாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
அண்ணாசாைல
தல்
க் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ஆரம் ப காதார நிைலய
ப் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
பள் ளி
டெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர் தல்
ெம ன்ேரா , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர் 2வ
ெம ன் ேரா , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர் தல்
க் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர் 2வ
க் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர் 3வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர் 4வ
க் ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர் 5வ
க் ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசந் ல் நகர்
ம த் வமைண சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் மகளிர்
உயர்நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-6),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
ன்ன
ேபா ர் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பஜைன ேகா ல் ெத
ன்ன ேபா ர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் வள் வர் ெத
ன்னேபா ர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேந ெத
ன்ன
ேபா ர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நவமணி ெத
ன்ன
ேபா ர் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் காந் ெத
ன்ன ேபா ர் ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நாயகர் ேகா ல் ெத லட்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

325

326

325
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் மகளிர்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-7),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் யப்ேபட்ைட
த ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் யப்ேபட்ைட
த 2வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
கன் நகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
கன் நகர் தல் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
கன் நகர் 2வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் கமலா நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
நி காலனி
தல் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நி காலனி
தல்
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நி காலனி
2வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நி காலனி ரதான
சாைல , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அஷ்டலட்
நகர் தல்
ரதான சாைல , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அஷ்டலட்
நகர்
2வ ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அஷ்டலட்
நகர் 3வ
ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேவளாங் கன்னி ளாட்ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஃெபய் த்ேஹாம்
ந நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல் (அைற எண்-1),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ண்ணாம் கால் வாய் , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ஆற் கா ெந ஞ் சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கணப நகர் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
கல் யாணகணப நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நி காலனி
ெம ன்ேரா , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நி காலனி 3வ
ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் நி காலனி 4வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் இராம
ஷ்ணன்
தல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

327
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஃெபய் த்ேஹாம்
ந நிைலப்பள் ளி(ெதற்
கவாசல் ), ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மண்ட ளம் ஆஞ் சேநயர் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆ சர் காலனி 1வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆ சர் காலனி 2வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆ ஸர் காலனி 2வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆ ஸர் காலனி 3வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேநத்தா நகர் தல் ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேநத்தா நகர் 2வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
வள் வர் ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் னாட் நகர் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
னாட் நகர் சரவணா ளாட்ஸ் , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
னாட் நகர் 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஃெபய் த்ேஹாம்
ந நிைலப்பள் ளிெதற்
கவாசல் (அைற எண்-4),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராஜேகாபால்
த ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பத்தராஜ
த
தல் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பத்தராஜ
த 2வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பத்தராஜ
த
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பத்தராஜ
த ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் இ ளர் காலனி , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ேநதா நகர் 3வ ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேநதா நகர்
4வ ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் இலட்
நகர் 10வ
க் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ரங் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

329

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் க்ேனஷ்வராநகர் கட்டெபாம் மன்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் க்ேனஸ்வரா நகர் பல் லவன்
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் க்ேனஸ்வரா நகர் பார யார்
ேபா ர் க்ேனஸ்வரா நகர் வ உ
ஃெபய் த்ேஹாம் ந நிைலப்பள் ளி ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக்
்
கவாசல் (அைற எண்-2), ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ன்றத் ர் ேரா எம் எஸ் நகர்
ேபா ர்-600116.
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ரா ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆ
கம் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ரங் கநாதன்
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் உதயா நகர் தல் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் உதயா நகர் 2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

330

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராம
ஷ்ணாநகர் ஸ்தரிப் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அ வரசன் ெத ராம
ஷ்ணா நகர்
ரி , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் காந் ெத
ராம
ஷ்ணாநகர் ரி , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேந
ெத ராம
ஷ்ணாநகர் ரி , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
மல் ைக ெத ராம
ஷ்ணாநகர் ரி , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஃெபய் த்ேஹாம் ந நிைலப்பள் ளி
ேபா ர் அ வரசன் ெத
ஞ் நகர் ராம
ஷ்ணாநகர் ரி ,
ழக்
கவாசல் (அைற எண்-4),
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேராஜா ெத
ஞ் நகர்
ேபா ர்-600116.
ராம
ஷ்ணாநகர் ரி , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
க்ேனஷ்வரா நகர் ன்றத் ர் ேரா , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேமல் பள் ளி ப்பம் ஏ மைலெத ஆர் ஈ நகர் 9வ
க் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ரங் கநாதன் நகர் அ வரசன் ெத
ராம
ஷ்ணா நகர் ரி , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
வசக் நகர் ேமல் பள் ளி ப்பம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

331

332

331

332

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பால
கன் ேகா ல் 1வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பால
கன் ேகா ல் 2வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆர் ஈ நகர்
ஃெபய் த்ேஹாம் ந நிைலப்பள் ளி
ெத ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ழக்
கவாசல் (அைற எண்-5),
ஈஸ்லரன் ேகா ல்
தல் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ேபா ர்-600116.
ராம
ஷ்ணாநகர் 1 வ அெவன்
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா
ராம
ஷ்ணாநகர் 2 வ அெவன்
, 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா
ராம
ஷ்ணாநகர் களத் ேம

ஃெபய் த்ேஹாம்
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-6),
ேபா ர்-600116.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ர்
ர்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராம
ஷ்ணாநகர் 3வ அெவன்
,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராம
ஷ்ணாநகர் 4 வ அெவன்
,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராம
ஷ்ணாநகர் 4 வ அெவன்
வாரிஅபார்டெ
் மன்ட் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம
ஷ்ணாநகர் 5 வ அெவன்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம
ஷ்ணாநகர் 6 வ அெவன்
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம
ஷ்ணாநகர் 7 வ அெவன்
, 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
உதயநகர் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேகா ந்தராஜ் நகர் 1 வ
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேகா ந்தராஜ் நகர்
க்
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேகா ந்தராஜ் நகர் 2வ ெத
, 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராமசா நகர் , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ராம
ஷ்ணாநகர் ெம ன்ேரா , 13.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ரா சாைல ரங் கநாதன் நகர் , 14.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ரா சாைல ரங் கநாதன் நகர் , 15.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ஷ்பம் மாள் ெத ரங் கநாதன் நகர் ரி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

333

334

333

334

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஃெபய் த்ேஹாம்
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-5),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ரங் க் ேரா , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் இராம
ஷ்ணன் ேரா , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் க்ேனஷ்வராநகர் ேசாழன் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் வன்னியர் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
எஸ் ஐ
ேரா , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் க்ேனஸ்வரா நகர் ேசரன்
சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேமல் பள் ளி ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஃெபய் த்ேஹாம்
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-7),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ைவைக ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் பாண் யன் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் தகா ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் வள் ளல் பாரி
ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கங் கா காேவரி ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கங் கா காேவரி ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ைரசா நகர் தல் ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ைரசா நகர் 2வ ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ைரசா நகர் 3வ ெத , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ைரசா நகர் 4வ ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் இராம
ஷ்ண தல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

4

335

335

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ேமற்
ழக்
கவாசல் ,
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்
11.ெசன்ைன மாநகராட்

336

336

ஊராட்
வடக்
600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெத
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெத
வ ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா

337

338

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கவாசல் , ேபா ர்-

ம் பரப்

ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
ேபா

ர் இராம
ர் இராம
ர் இலட்
ர் இலட்
ர் இலட்
ர் இலட்
ர் இலட்
ர் இலட்
ர் இலட்
ர் இலட்
ர் இலட்

ஷ்ணா
தல் ெத ,
ஷ்ணா 2வ ெத ,
நகர் 2வ
க் ெத ,
நகர் 3வ
க் ெத ,
நகர் 6வ
க் ெத ,
நகர் 7வ
க் ெத ,
நகர் 8வ
க் ெத ,
நகர் 9வ
க் ெத ,
நகர் 11வ
க் ெத ,
நகர் 13வ
க் ெத ,
நகர் 40 அ ேரா
யம் மன் ேகா ல்
தல் ெத
யம் மன் ேகா ல் 2
ர் யாதவாள் ெத

337

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
கவாசல் -1 ஆம் வ ப் ,
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பாைலயக்கார ெத
ரிவாக்கம் ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெமய் யம் ைம ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் நாராயணன் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ெப மாள் ேகா ல்
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ெப மாள் ேகா ல்
தல் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ெமய் யம் ைம ெத
ரிவாக்கம்

338

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-6, 7 ஆம்
வ ப் , ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஜவகர்நகர் ேகா ல் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ஸ்தரிப்
தல் ெம ன்
ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ஸ்தரிப்
தல்
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர்
ஸ்தரிப் 2வ ெம ன் ேரா , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
லட்
நகர் ஸ்தரிப் 3வ ெம ன்ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

339

340

341

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

339

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-8, 8 ஆம்
வ ப் , ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ஸ்தரிப் 3வ
க்
ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ஸ்தரிப் 4வ
ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர்
ஸ்தரிப் 5வ ெம ன் ேரா , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
லட்
நகர் ஸ்தரிப் 6வ ெம ன் ேரா , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ஸ்தரிப் 6வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ஸ்தரிப் 7வ
க் ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லஷ்
நகர் ஸ்தரிப் 2வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

340

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளிவடக்
கவாசல் (அைற எண்-4),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெசட் ெத , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ெத
யம் மன் ேகா ல் 3வ ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ெத
யம் மன் ேகா ல் 4வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் னாயகர் ேகா ல் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் 1 ெம ன் ேரா , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் 1
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-2),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் 2 ெம ன் ேரா ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் 3 ெம ன் ேரா ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் 12
க் ெத ,
4.ேபா ர் றப் ஊராட் லட்
நகர் 13வ
க் ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ர்த் அ ன்
லட்
நகர்
ரிவாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் 5வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ரி
5வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர்
ஸ்தரிப் 4வ
க் ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
லட்
நகர் ஸ்தரிப் 1 ெம ன் ேரா , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் லட்
நகர் ஸ்தரிப் 7வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

341

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

342

343

344

345

346

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

342

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-1),
ேபா ர்-600116.

1.ேபா ர் றப் ஊராட் ஆர் இ நகர் 1வ ெத ேமற் ேபா ர் ,
2.ேபா ர் றப் ஊராட் ஆர் இ நகர் 2வ ெத ேமற் ேபா ர் ,
3.ேபா ர் றப் ஊராட் ஆர் இ நகர் 2வ
ழக் ேபா ர் , 4.ேபா
றப் ஊராட் ஆர் இ நகர் 4வ ெத ேமற் ேபா ர் , 5.ேபா ர்
றப் ஊராட் ஆர் இ நகர் 7வ ெத ேபா ர்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

343

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-2),
ேபா ர்-600116.

1.ேபா ர் றப் ஊராட் ஆர் இ நகர் 7வ
க் ெத , 2.ேபா ர்
றப் ஊராட் பார நகர் , 3.ேபா ர் றப் ஊராட் பார நகர்
2வ ெத , 4.ேபா ர் றப் ஊராட் ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத ,
5.ேபா ர் றப் ஊராட் ஈஸ்வரன் ேகா ல்
க் ெத , 6.ேபா ர்
றப் ஊராட் ஈஸ்வரன் ேகா ல் ன் றம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

344

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்-4),
ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
ேபா ர் ெஜயபார
மாநகராட்
ேபா ர் ெஜயபார

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆர் ஈ நகர் 3வ ெத
ழக் ேபா
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆர் ஈ நகர் 5வ ெத
ழக்
ேபா ர் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ன்றத் ர் ேரா

ர்

345

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-5, 6 ஆம்
வ ப் ), ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆர் ஈ நகர் 6வ ெத
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆர் ஈ நகர் 7வ ெத
ேபா ர்

ர்

346

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் ழக்
கவாசல்
(அைற எண்-7, 9 ஆம் வ ப் ),
ேபா ர்-600116.

ர் காளியம் மன் ேகா ல் 1வ ெத ,
ர் காளியம் மன் ேகா ல் 2வ ெத ,
ர் காளியம் மன் ேகா ல் 2வ
க்
ேபா ர் ங் மம் நகர் , 5.ெசன்ைன
நகர் 2வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன
நகர்

ழக் ேபா
ழக்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

347

348

347

348

ஜான்சன் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி 6ஆம் வ ப்
ரி , ேபா ர்-600116.

ஜான்சன் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி 6ஆம் வ ப்
ரி , ேபா ர்-600116.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஏ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அக் பார்க் (எ) அபார்டெ
் மன்ட்
ம ண்ட் ந்தமல்
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அக் பார்க் ( )
அபார்டெ
் மன்ட் ம ண்ட் ந்தமல்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
அக் பார்க் ( ) அபார்டெ
் மண்ட் ம ண்ட் ந்தமல்
, 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ம ண்ட் ந்தமல்
ேரா , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
எஸ்
ப
அபார்டெ
் மண்ட் எ (ம)
ம ண்ட்
ந்தமல்
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
யல் கார்டன் ம ண்ட்
ந்தமல்
ேரா , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெவங் கேடஸ்வரா
அெவன்
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சபரி நகர் தல் ரதான
சாைல , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சபரி நகர் 2வ
ரதான
சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பார்வ அெவன்
1வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பார்வ அெவன்
2வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பார்வ அெவன்
3வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பார்வ அெவன்
4வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் பார்வ அெவன்
5வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சத் நகர் தல் ெம ன் ேரா ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராம ர்த் அெவன்
தல் ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ராம ர்த் அெவன்
ஆர் ன்
ளாட்ஸ் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ெவல் கம் நகர் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சபரி நகர் 2வ
க் ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம் நகர் தல் ரதானசாைல ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம் நகர் தல்
க் ெத ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம் நகர் 2வ ெத ,
14.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம் நகர் 3வ ெத ,
15.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ராம் நகர் க வாக்கம் ெம ன்
ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

349

350

349

350

ஜான்சன் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி 7ஆம் வ ப்
ரி , ேபா ர்-600116.

ஜான்சன் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி 7ஆம் வ ப்
ரி , ேபா ர்-600116.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஏ

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அ ணாச்சலம் ரதான சாைல ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அம் மாள் நகர் தாமைர ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் அம் மாள் நகர் மல் ைக ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ல் ைலத் ெத , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 3வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 4வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
தம் ெத அம் பாள் நகர் , 8.ேபா ர் றப்
ஊராட் அம் பாள் நகர் ேராஜா ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
அம் பாள் நகர் தாழம்
தல் ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
அம் பாள் நகர்
ஞ் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
அம் பாள் நகர் ரியகாந் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
ேபா ர் கா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேபா ர் மங் களா நகர் 7வ
ேபா ர் மங் களா நகர் 8வ
ேபா ர் மங் களா நகர் 9வ
ேபா ர் மங் களா நகர் 11வ
ேபா ர் மங் களா நகர் 12வ
ேபா ர் ஸ்ெடர்ல் ங் அெவன்
யா கார்டன்

க் ெத ,
க் ெத ,
க் ெத ,
க் ெத ,
க் ெத ,
, 7.ெசன்ைன

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

351

351

ஜான்சன் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி 8ஆம் வ ப்
ரி , ேபா ர்-600116.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஏ

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேசாம ந்தரம் அ ன்
1வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேசாம ந்தரம் அ ன்
2வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேசாம ந்தரம் அ ன்
3வ ெத ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேசாம ந்தரம் அ ன்
4வ ெத ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேசாம ந்தரம் அெவன்
5வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேசாம ந்தரம் அெவன்
6வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
1வ ெம ன்
ேரா , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேனஷ் அெவன்
2வ
ெம ன் ேரா , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
4வ ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
5வ
ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
6வ
ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
7வ
ெத , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
8வ
ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
8வ
க் ெத , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
9வ ெத , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
10வ ெத , 17.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ைவைக ெத ,
18.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
ஷ்ணா ெத , 19.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் கங் ைக ெத , 20.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர்
கமலா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

352

352

ஜான்சன் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி 8ஆம் வ ப்
ரி , ேபா ர்-600116.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப நகர் ரி 3வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப நகர் ரி ெம ன் ேரா ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி ெம ன் 1வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் க வாக்கம் ெம ன்
ேரா , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி 1வ ெத ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி 2வ ெத ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி 4வ ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி 5வ ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி 1வ ெம ன் ேரா
, 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி 2வ ெம ன்
ேரா , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ரி 3வ
ெம ன் ேரா , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் 1வ
க் ெத ,
14.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் 2வ
க் ெத ,
15.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ப
நகர் 3வ
க் ெத ,
16.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 1ெம ன் ேரா ,
17.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 2வ ெம ன் ேரா ,
18.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சர்ச் ெத , 19.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ேகா ல் கார்டன் , 20.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் இராம ர்த் அெவன்
2வ ெத , 21.ேபா ர் றப்
ஊராட் இராம ர்த் அெவன்
3வ ெத , 22.ேபா ர் றப்
ஊராட் ேசாம ந்தர ர்த் அெவன்
, 23.ேபா ர் றப் ஊராட்
ம ண்ட்
ந்தவல்
ெந ஞ் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

353

354

353

354

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஆ ஷா ராசாக் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆர் ஈ நகர் தல் ெத ( ழக் ) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஆர் ஈ நகர் 2வ ெத ( ழக் ) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேவாயர்ெலஸ் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் பாைளயக்கார ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 5வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 6வ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆ ஷா ராசாக் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), ேபா ர்-600116.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 10வ
க் ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 10வ
க் 1வ
ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 10வ
க்
2வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர் 10வ
க் 3வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர்
12வ
க் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் மங் களா நகர்
13வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் உதயா நகர் ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கா யா கார்டன் , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
ஷ்ணா நகர் ெம ன் ேரா , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
ஷ்ணா நகர் 1வ
க் ெத , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
ஷ்ணா நகர் 2வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர்
ஷ்ணா நகர் 3வ ெத , 13.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
2வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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356

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஆ ஷா ராசாக் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் அைற எண் 6), ேபா
600116.

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளி( ழக்
கப்ேபர்-600037.

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
3வ ெத ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கேணஷ் அெவன்
1வ ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேரஷ் நகர் 2வ ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேபா ர் ேரஷ் நகர் 3வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சபரி நகர் 1வ ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சபரி
ர்நகர் 4வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் சபரி நகர் 5வ
ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ஸ்ெடர்ல் ங் அெவன்
தல்
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் ேரஷ் நகர் தல் ெத ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ர் கன்னியப்பன் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 1வ அ ன்
ளாக் 1
வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 2வ அ ன்
ளாக் 1வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 3வ
அ ன்
ளாக் 1 வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
3வ
க் ெத
ளாக் 1 வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 4வ அ ன்
ளாக் 1 வார் 91 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 4வ
க் ெத
ளாக் 1 வார் 91 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 5வ
க் ெத
ளாக் 1
வார் 91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 5வ அ ன்
ளாக் 1 வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஒன் ய
கப் ),
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5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

357

357

ல் வாக்கம் ஊராட்
வக்கப்பள் ளி (ெதற்
கப்ேபர்-600037.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஒன் ய
கப் ),

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 7வ அ ன்
ளாக் 1
வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 6வ அ ன்
ளாக் 1 வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 7வ
க் ெத
ளாக் 1 வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற் 8வ
க் ெத
ளாக் 1 வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் காளேமகம் சாைல ளாக் 2 வார் 91 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 6வ ெத
ளாக் 2 வார் 91 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 7வ ெத
ளாக் 2 வார்
91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 8வ ெத
ளாக் 2
வார் 91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 9வ ெத
ளாக்
2 வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

358

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ெதற்
கப்
அைற எண் 3),
கப்ேபர்-600037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எ.ஐ. .இ.எ. நகர் வார் 91 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஜஸ்வந்த் நகர் வார் 91 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஜஸ்வந்த் நகர் ேபஸ் 2 வார்
91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஜஸ்வந்த் நகர்
அண்ணாமைல அ ன்
ரசாத் ளாட் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எ ேனசர் அ ன்
வார் 91

359

359

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ெதற்
கப்
அைற எண் 4),
கப்ேபர்-600037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 1 8வ அவன்
வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 1வ ெத
ளாக்
2 வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் வள் ளியம் ைம
ெத
ளாக் 1மற் ம் ளாக் 2 வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

360

360

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ெதற்
கப்
அைற எண் 5),
கப்ேபர்-600037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
மற் ம் ளாக் 2 வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

358

காளேமகம் சாைல

ளாக் 1
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5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

361

362

363

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

361

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ெதற்
கப்
அைற எண் 9),
கப்ேபர்-600037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 1 9வ
க் ெத
வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
வ் யம்
அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற் ெரட் பாைளயம் வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற் கம் பர் சாைல ளாக் 1 வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ெரட் பாைளயம் ெம ன் ேரா வார் 91 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ேமரிேகால் ட் என் ைளவ்
ெரட் பாைளயம் ெம ன் ேரா வார் 91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ம அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் ெரட் பாைளயம் ெம ன்
ேரா வார் 91

362

அ தா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கப் ),
கப்ேபர் ேமற்
037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 2வ ெத வார்
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 3வ ெத
வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 4வ
ெத வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 5வ ெத வார்
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 11வ ெத
வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 12வ
ெத வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2
13வ ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 14வ ெத வார் 91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற்
ளாக் 2 15வ ெத வார் 91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 16வ ெத வார் 91 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 17வ ெத வார் 91 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 2 18வ ெத வார்
91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

363

- 600

அ தா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப் ),
கப்ேபர் ேமற் - 600
037.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

364

365

364

365

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அ தா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப் ),
கப்ேபர் ேமற் - 600
037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 5 2வ ெம ன் ேரா
வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 2வ
ெத வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3
3வ ெத வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்
3 4வ ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 4வ
க் ெத வார் 91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 2வ
க் ெத வார் 91 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 3வ
க் ெத வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல் வாக்கம் ஊராட்
ள் ளி( ழக்
கப் ),
600037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 5வ ெத வார்
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 6வ ெத
ளாக் 3
வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 6வ ெத 1வ
க் ெத
ளாக் 3 வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற் 7வ ெத
ளாக் 3 வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 8வ ெத
ளாக் 3 வார் 91 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 8வ ெத 1வ
க் ெத
ளாக் 3
வார் 91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 2வ
க் ெத வார் 91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 3வ
க் ெத வார் 91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 9வ ெத 3வ
க் ெத
ளாக் 3 (வார் 91) ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ெஜ
ளாட்ஸ்
ளாக் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஓன் யப
கப்ேபர்-

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

366

367

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

366

ல் வாக்கம் ஊராட் ஓன் ய
ஆரம் ப பள் ளி( ழக்
கவாசல்
அைற எண் 7),
கப்ேபர் ேமற் 600037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 9வ ெத 3வ
க்
ெத
ளாக் 3 வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
10வ ெத 1வ
க் ெத
ளாக் 3 வார் 91 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 10வ ெத 2வ
க் ெத
ளாக் 3
வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 10வ ெத 3வ
க் ெத
ளாக் 3 வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற் 10வ ெத
ளாக் 3 வார் 91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 3 12வ ெத (வார் 91) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 1வ ெத
ளாக் 6 வார் 91 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 1வ ெத 1வ
க் ெத வார் 91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 1வ ெத 2வ
க் ெத வார் 91 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 1வ ெத 3வ
க் ெத 6வ
ளாக் வார் 91 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 1வ
ெத 4வ
க் ெத 6வ
ளாக் 6 வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

367

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 2வ ெத 1வ
க்
ெத
ளாக் 6 வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
2வ ெத 5வ
க் ெத 6வ
ளாக் வார் 91 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 2வ ெத 4வ
க் ெத
ளாக் 6
ல் வாக்கம் ஊராட் ஓன் ய
வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 2வ
ஆரம் ப பள் ளி( ழக்
கவாசல்
ெத 3வ
க் ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
அைற எண் 9),
கப்ேபர் -600037.
ேமற்
ளாக் 6 2வ ெத 2வ
க் ெத (வார் 91 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 3வ ெத 6வ
ளாக் (வார் 91) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் 4வ ெத 6வ
ளாக்
வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

368

368

369

369

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ேவளம் மாள் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அைற எண் 3,
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ேவளம் மாள் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அைற எண் 4,
கப்ேபர் -600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 2வ ெத
தல்
க் ெத வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 7 2வ ெத 2வ
க் ெத வார் 91 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 2வ ெத 3வ
க் ெத
வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7
2வ ெத 4வ
க் ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 2வ ெத 5வ
க் ெத வார் 91 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 7 2வ ெத
6வ
க் ெத வார் 91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 3வ ெத வார் 91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற்
ளாக்7 3வ ெத
தல்
க் ெத வார் 91

கப்ேபர் ேமற்

ளாக் 7 1வ

ெத

வார்

91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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370

ேவளம் மாள் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அைற எண் 5,
கப்ேபர்-600037.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசனைன மாநகராட
கபேபர ேமற
ளாக7 3வ ெத
2வ
க் ெத வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 3வ ெத 3வ
க் ெத வார் 91 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 3வ ெத 4வ
க் ெத
வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7
3வ ெத 5வ
க் ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 4வ ெத வார் 91 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 5வ ெத வார் 91 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 6வ ெத வார் 91
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 7வ ெத வார்
91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 8வ ெத
வார் 91 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7
9வ ெத வார் 91 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 10வ ெத வார் 91 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற்
ளாக்7 10வ ெத 1வ
க் ெத வார் 91 , 13.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 10வ ெத 4வ
க் ெத
வார் 91 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7
11வ ெத வார் 91 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 11வ ெத 1வ
க் ெத வார் 91 , 16.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 11வ ெத 2வ
க் ெத
வார் 91 , 17.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7
11வ ெத 3வ
க் ெத வார் 91 , 18.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 11வ ெத 4வ
க் ெத வார் 91 ,
19.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 11வ ெத
5வ
க் ெத வார் 91 , 20.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற்
ளாக்7 11வ ெத 6வ
க் ெத வார் 91 , 21.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7 11வ ெத 7வ
க் ெத
வார் 91 , 22.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக்7
11வ ெத 8வ
க் ெத வார் 91 , 23.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ைடமன்ட் ளாக் ெஜம் ஸ் பார்க் அெவன்
(வார் -91)
, 24.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் ெஜம் ஸ் பார்க்
அெவன்
(வார் -91 25 ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேவளம் மாள் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அைற எண் 6,
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 1வ
ரதான
சாைல வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ஏரித் ட்டம் 2வ
ரதான சாைல வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 1வ
க் ெத வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவளம் மாள் ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அைற எண் 7,
கப்ேபர் -600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 2வ ெத
வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 2வ
க் ெத வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ஏரித் ட்டம் 5வ
க் ெத வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 6வ
க் ெத வார் 91 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 10வ
க்
ெத வார் 91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம்
4வ
க் ெத வார் 91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற் ஏரித் ட்டம் 5வ
ெத
வார் 91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 7வ
க் ெத வார் 91 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 5வ
ரதானசாைல வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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எஸ். .ஐ.ஒஏ மாடல்
ெமட்ரிக்ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கப் எல் ேக - அைற எண்
7),
கப்ேபர் - 600 037.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 1வ
ெம ன் ேரா வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
எம் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 2வ
க் ெத வார் 91 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எச்.ஐ. ஏரித் ட்டம் 3வ ெத வார் 91
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 3வ
ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எச்.ஐ. .
ஏரித் ட்டம் 4வ ெம ன்ேரா வார் 91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 7வ ெத வார் 91 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 7வ
ெத 3வ
க் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 8வ ெத வார் 91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 9வ ெத வார் 91 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 12வ ெத வார் 91 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 10வ ெத
வார் 91 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. .
ஏரித் ட்டம் 13வ
க் ெத வார் - 91 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 14வ
க் ெத வார் - 91
, 14.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஏரித் ட்டம் 11வ
க்
ெத வார் 91 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
எரித் ட்டம் 9வ
க் ெத வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

374

375

376

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

374

எஸ். .ஐ.ஒஏ மாடல்
ெமட்ரிக்ேமல் நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப்
ேக - அைற எண்
5),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ைரஸ்டார்
அப்பார்டெ
் மண்ட் வார் 91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 8வ ெம ன்ேரா வார் 91 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ட் ல் அப்பாரட்ெமண்ட் வார் 91 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 15வ
க் ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 16வ ெத வார் 91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

375

எஸ். .ஐ.ஒஏ மாடல்
ெமட்ரிக்ேமல் நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப்
ேக - அைற எண்
6),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 17வ
க் ெத (வார் -91) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
எல் .ஐ. . ஏரித் ட்டம் 18வ
க் ெத (வார் -91) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ேராஸ்
ளாட்ஸ் 6வ ெம ன்ேரா
(வார் -91

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ். .ஐ.ஒஏ மாடல்
ெமட்ரிக்ேமல் நிைலப்பள் ளி(வடக்
கப் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ங் கா ெத ( கப்ேபர்
நிலவங்
ஏரித் ட்டம் ) (வார் -91) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற்
என் அ ன்
( கப்ேபர் ஏரித் ட்டம் ) (வார் - 91) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் நிலவங்
ஏரித் ட்டம் வார்
91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ெசன்ட்ரல் எக்ைசஸ்
கஸ்டமஸ்
ப் வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற்
ன் என் ேளவ் வார் 91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ேமற் ெஜயபாரதம் அப்பார்டெ
் மண்ட் (வார் -91)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

376

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 4வ ெத வார்
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 5வ ெத
வார் 91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 6வ
ெத வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6
6வ ெத 2வ
க் ெத வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 6வ ெத 3வ
க் ெத
வார் 91 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 7வ ெத வார்
91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 8வ ெத
வார் 91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற்
ளாக் 6 9வ
ெத வார் 91

377

அ தா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி( ழக்
கப் ) ,
கப்ேபர் - 600 037.

378

378

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் சர்ச் ெத வார் 92 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
.என்.எச். அர அ வலர்
வாடைக
ப் வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ஸ்பார்டன் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்
ழக் கா யா ளாட்ஸ் சர்ச் ேரா வார் 92 , 4.ெசன்ைன
கப்ேபர் ழக்
பள் ளி( ழக்
கப் ) ,
கப்ேபர் மாநகராட்
ந் ர் ேகார்ட் சர்ச் ேரா வார் 92 ,
- 600 037.
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ேத
அப்பார்டெ
் மண்ட்
சர்ச் ேரா வார் 92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
சா த்யம் அப்பார்டெ
் மண்ட் சர்ச் ேரா வார் 92 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் எ.ேக.ஆர். நகர் வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

379

379

ஸ்பார்டன் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்
பள் ளி( ழக்
கப் ) (அைற
எண் 1),
கப்ேபர் - 600 037.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

377

1.ெசன்ைன மாநகராட்

கப்ேபர்

ழக்

பன்னீர ் நகர் வார்

92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் பார தாசன் நகர் 2வ
ெத வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
பார தாசன் நகர் 3வ ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் பார தாசன் நகர் தல் ெத வார் 92 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் வ.உ. . ெத வார் 92 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
. . . நகர் பார யார் ெத வார் 92
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் ஓ யம் அப்பார்டெ
் மண்ட்
வார் 92

380

ஸ்பார்டன் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்
பள் ளி( ழக்
கப் ) (அைற
எண் 2),
கப்ேபர் - 600 037.

381

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ஸ்பார்டன் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் ெசந் ல் அ க்கம் ேபாஸ்
கப்ேபர் வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
பள் ளி ழக்
கப்ேபர் ழக் கர்ணன் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கவாசல் (அைற
கப்ேபர் ழக் ெசந்த ழ் நகர் வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
எண்-6 , 8 ஆம் வ ப் ),
கப்ேபர்
கப்ேபர் ழக் ெகாங் நகர் வார் 92 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக் - 600 037.
கப்ேபர் ழக் பன்னீர ் நகர் ஈஸ்ட் எண்
ேரா வார் 92

382

382

ஸ்பார்டன் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்
பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் பன்னீர ் நகர் 2 வார் 92 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் பன்னீர ் நகர் 2
நாத் ெத
வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் பன்னீர ் நகர் 2
சாய் ராம் ெத வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
பன்னீர ் நகர் 2வ
லக் ெத வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

383

383

ஸ்பார்டன் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்
பள் ளி வடக்
கவாசல் (அைற
எண்-10),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

384

ஸ்பார்டன் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்
பள் ளி வடக்
கவாசல் (அைற
எண்-9),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் வார் 92

380

381

384

கப்ேபர்

ழக்

நகர் வார்

92

ழக்
ஜயா ேபங் க் ளாட்ஸ்
கப்ேபர் ழக் ேமாகன்ராம் நகர்
கப்ேபர் ழக்
ஷ்ணா நாகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

385

ெசன்ைன மாநகராட்
ெதாடக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-3 ஆம்
வ ப் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் சாத்தாள் வார் ெத
வார்
92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் ெப மாள் நகர் வார்
92

386

ெசன்ைன மாநகராட்
ெதாடக்கப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் (அைற எண்-4 ஆம்
வ ப் ),
கப்ேபர் 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

கப்ேபர்

ழக்

ெவள் ளாலர் ெத

வார்

387

ெசன்ைன மாநகராட்
ெதாடக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல் (அைற எண்-4 ஆம்
வ ப் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
41
தல் வார் 92

கப்ேபர்

ழக்

ெவள் ளாலர் ெத

கத

388

388

ெசன்ைன மாநகராட்
ெதாடக்கப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் மண்
ர்ேபட்ைட ேரா
வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் அண்ணாநகர்
ேமற் ேரா வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
வள் வர் ெத
கப்ேபர் வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ங் காரம் ள் ைள ெத பா வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

389

389

ெசன்ைன மாநகராட்
ெதாடக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

390

ெசன்ைன மாநகராட்
ெதாடக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் , அைற எண்-2),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ேரா வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
நகர் வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேரா ெவள் ளாலர் ெத வார் 92

385

386

387

390

கப்ேபர்

ழக்

ேவ

ேகாபால் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

92

எண்

வார்

காந் ெத வார் 92 ,
வ.உ. . ெத
கப்ேபர்
கப்ேபர் ழக் இந் ரா
கப்ேபர் ழக்
கப்ேபர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

391

391

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 92

கப்ேபர்

ழக்

பஜைன ேகா

392

392

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ) அைற எண் 4,
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 92

கப்ேபர்

ழக்

டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

393

393

ல் வாக்கம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி (ெதற்
கவாசல் ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

கப்ேபர்
கப்ேபர்

ழக்
ழக்

ேயான் ெத வார் 92 ,
பாடசாைல ெத வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

394

எம்
ஆர் ஆதர்ஷ் பப்ளிக்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
(ேமற்
கவாசல் ),
கப்ேபர் 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 ரமா னிவர்
சாைல வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10
தல்
க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 10 1வ உபசந் வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்10 2வ உபசந் வார் 92 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 3வ உப
க் ெத வார்
92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 3வ ெத
வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

395

எம்
ஆர் ஆதர்ஷ் பப்ளிக்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-8,
ரி ேக ),
கப்ேபர் - 600 037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 பாரிசாைல வார்
92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 ஓரி சாைல
வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் 10வ
ளாக்
ெத வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் -10
கண்ணதாசன் சாைல2வ
க் ெத உபசந் வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

394

395

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ய

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

396

397

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

396

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 இ. . ஆ ஸ்ேரா
வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10
பட் னத்தார்சாைல வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 10 பட் னத்தார்சாைல 1வ உபசந் வார் 92 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10
எம்
ஆர் ஆதர்ஷ் பப்ளிக்
பட் னத்தார்சாைல 3வ உபசந் வார் 92 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 பட் னத்தார்சாைல 1வ
க் ெத
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-11,
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10
எல் ேக - ),
கப்ேபர் - 600 037. வார் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
உம ப் லவர்சாைல வார் 92 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 10 பட் னத்தார்சாைல 2வ
க் ெத வார் 92 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10
வள் வர்சாைல வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

397

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 இளங் ேகாசாைல
வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10
இளங் ேகாசாைல 2வ
க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன
எம்
ஆர் ஆதர்ஷ் பப்ளிக்
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 இளங் ேகாசாைல 2வ
க்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைல பள் ளி
ெத 2வ சந் வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-12,
ளாக் 10 இளங் ேகாசாைல 2வ
க் ெத 1வ சந் வார் 92 ,
எல் ேக - ),
கப்ேபர் - 600 037.
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 10 இளங் ேகாசாைல
1வ
க் ெத வார் 92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 10 பார ெத வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

398

398

ஸ்பார்டன்
எஸ் இ பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-8,
6 ஆம் வ ப் ),
கப்ேபர் - 600
037.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல3வ
க் ெத வார் 92 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல4வ
க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11 பார தாசன்சாைல
5வ
க் ெத வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக்11 பார தாசன்சாைல 6வ
க் ெத வார் 92 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல13வ
க் ெத வார் 92 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல14வ
க் ெத வார் 92 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல14வ
க் ெத 1வ உபசந்த வார் 92
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல14வ
க் ெத 2வ உபசந் வார் 92
, 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11
பார தாசன்சாைல 15வ
றக் ெத வார் 92 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 11 பார தாசன்சாைல
16வ
க் ெத வார் 92 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல10வ ெத வார் 92 ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11
பார தாசன்சாைல 11வ
க் ெத வார் 92 , 13.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11 பார தாசன்சாைல ெம. ன்
ேரா வார் 92 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11
பார தாசன்சாைல வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

399

400

401

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஸ்பார்டன்
எஸ் இ பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-7,
8 ஆம் வ ப் ),
கப்ேபர் - 600
037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 11 பாரி சாைல
வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 11
பார தாசன்சாைல 2வ
க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11பார தாசன்சாைல 1வ
க் ெத வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

400

ஸ்பார்டன்
எஸ் இ பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-9,
9 ஆம் வ ப் ),
கப்ேபர் - 600
037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11
கண்ணதாசன்சாைல 5வ
க் ெத வார் 92 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல
6வ
க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 7வ
றக் ெத வார் 92 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11
கண்ணதாசன்சாைல 8வ
க் ெத வார் 92 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல
9வ
க் ெத வார் 92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 10வ
க் ெத வார் 92 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11
கண்ணதாசன்சாைல 13வ
க் ெத வார் 92 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல
14வ
க் ெத வார் 92 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 15வ
க் ெத வார் 92 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்11
ரமா னிவர்சாைல வார் 92 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக் ெபன் ப ண்ேடஷன் ேவலம் மாள் பள் ளி சாைல வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

401

ஸ்பார்டன்
எஸ் இ பள் ளி
ேமற்
கவாசல் (அைற எண்-6,
10 ஆம் வ ப் ),
கப்ேபர் - 600
037.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ளாக்11கண்ணதாசன்சாைல வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

399

ழக்
92

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

402

403

402

D.A.V ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்- எல் ேக
),
கப்ேபர் - 600 037.

403

D.A.V ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் (அைற எண்- எல் ேக
ஏ),
கப்ேபர் - 600 037.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

-

-

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
.என்.எச். எவெரஸ்ட்
ப் வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்சாைல6வ
க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்
சாைல6வ
க் ெத 1வ ேலன் வார் 92 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்சாைல
6வ
க் ெத 2வ ேலன் வார் 92 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 பார தாசன் ெம ன்ேரா வார் 92 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12
பார தாசன்சாைல 7வ
க் ெத வார் 92 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்சாைல8வ
க் ெத வார் 92 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 பார தாசன்சாைல 9வ
க் ெத வார் 92 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்சாைல10வ
க் ெத வார் 92 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்சாைல11வ
க் ெத வார் 92 , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்சாைல12வ
க் ெத வார் 92 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்12பார தாசன்சாைல13வ
க் ெத வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
கண்ணதாசன்சாைல வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழக்

ளாக் 12

7ம

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

404

405

406

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

404

D.A.V ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கவாசல் ) எல் ேக
ரி
கப்ேபர் - 600 037.

405

D.A.V ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் ( ேக - ),
- 600 037.

406

D.A.V ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளிேமற்
கவாசல் ( ேக - ஏ),
- 600 037.

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12
கண்ணதாசன்சாைல 1வ
க் ெத வார் 92 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 2வ
க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 3வ
க் ெத வார் 92 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12
கண்ணதாசன்சாைல 4வ
க் ெத வார் 92 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 5வ
க் ெத வார் 92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 15வ
க் ெத வார் 92 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12
கண்ணதாசன்சாைல 16வ
க் ெத வார் 92 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 17வ
க் ெத வார் 92 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 18வ
க் ெத வார் 92 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12
கண்ணதாசன்சாைல 19வ
க் ெத வார் 92 , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 20வ
க் ெத வார் 92

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் சந்ேதாஷ் கார்டன் வார் 92
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் ஸ்பார்டன் நகர் வார் 92 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ரீன்ேலன்ட் அ க்ககம்
கப்ேபர்
வார் 92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் ஸ்பார்டன்
அெவன் வார் 92

கப்ேபர்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ரீன் ல் அ க்ககம்
வார் 92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் பா நகர் வார்
92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் நவரத்னா அ க்ககம்
வார் 92

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
ஒரகடம்
ரி ஐயப்பன் ெத வார் 79 ,
ஒரகடம் அண்ணாெம ன்ேரா வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1

1.ெசன்ைன மாநகராட்
.எஸ்.ஐ.பள் ளி, ஒரகடம் , ஒரகடம் .
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஒரகடம் அம் பத் ர் வ.உ. .ெத வார் 79 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ஒரகடம் அம் பத் ர் மரன் ெத வார் 79 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ஒரகடம் அம் பத் ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத
வார் 79 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ஒரகடம்
ரி அந்ேதாணியார்
ெத வார் 79 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ஒரகடம்
ரி அம் பத் ர்
.எஸ்.ஐ.பள் ளி, ஒரகடம் , ஒரகடம் .
ேவளாங் கன்னி ெத வார் 79 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ஒரகடம்
ரி
அம் பத் ர் ரா வ் காந் ெத வார் 79 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி ஆனந்தன் ெத வார் 79 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அம் பத் ர் என்.எஸ். .ேபாஸ் ெத வார் 79 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் ஒரகடம் அம் பத் ர் ரி சங் கம் ெத வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஒரகடம் அம் பத் ர் அன்பழகன் ெத வார்
79 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி ேநதா ெத வார் 79 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி காமராஜர்ெத வார் 79 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி ப ம் ெபான்சாைல வார் 79 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அம் பத் ர் கணப நகர் 4வ ெத
வார் 79 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பாண்டாள் அம் மன் ெத
வார் 79 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அம் பத் ர் கணப நகர்
.எஸ்.ஐ.பள் ளி, ஒரகடம் , ஒரகடம் .
3வ ெத வார் 79 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அம் பத் ர்
கணப நகர் தல் ெத வார் 79 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
அம் பத் ர் கணப நகர் 2வ ெத வார் 79 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி அம் பத் ர் அம் மன் ெத வார் 79 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி இராமசா ெத வார்
79 ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி ேவதாசலம் ெத வார் 79 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் தட்சண ர்த் ெத வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

4

5

6

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைல பள் ளி,
காந் ெம ன் ேரா ,ஓரகடம் ,
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத வார் 79 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கைலவாணர் ெத வார் 79 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் கைலவாணர் 1வ நகர் வார் 79 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் கைலவாணர் ெத 1வ
ர்த் ெத வார் 79 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் கைலவாணர் ெத 2வ
ர்த் ெத
வார் 79 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அம் ேபத்கார் ெத வார்
79 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஒரகடம் மாரியம் மன் ேகா ல்
ெத வார் 79 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் இந் ராகாந் ெத
வார் 79 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் இந் ராகாந்
க் த்
ெத வார் 79 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெசல் வ
னாயகர்
ேகா ல் ெத (வார் 79 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் இந் ரா
நகர் வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

ெசன்ைன ந நிைல பள் ளி,
காந் ெம ன் ேரா ,ஓரகடம் ,
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் வளர்ம நகர் வார் 79 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ ேக ஏ நகர் நாகாத்தம் மன் ேகா ல் ெத வார்
79 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அன்ைனெதரசா ெம ன் ேரா
வார் 79 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அன்ைனெதரசா
தல்
க் த் ெத வார் 79 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அன்ைன
ெதரசா 2வ
க் த் ெத வார் 79 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அன்ைனெதரசா 3வ
க் த் ெத வார் 79 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் லகர் ெத வார் 79 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ ேக ஏ நகர் ஒரகடம் டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

ெசன்ைன ந நிைல பள் ளி,
காந் ெம ன் ேரா ,ஓரகடம் ,
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ.ேக.ஏ. நகர் அண்ணா ெத வார்
79 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ ேக ஏ நகர் ெபரியார் ெத
(வார் 79 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ ேக ஏ நகர்
ஆ ரங் காத்தம் மன் ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

7

8

9

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைல பள் ளி,
காந் ெம ன் ேரா ,ஓரகடம் ,
எஸ்
நகர்,
ர் ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஆ ரங் காத்தம் மன் ேகா ல் 3வ
ெத (
ஷ்ணா ெத ) வ-79 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ.ேக.ஏ
நகர் எம் . .ஆர். ெத வார் 79 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ
ேக ஏ ெத தாமஸ் ெத வார் 79 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ஆ ரங் காத்தம் மன் நகர் பார ெத வார் 79 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ ேக ஏ நகர் வ.உ. . ெத வார் 79 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ.ேக.ஏ. நகர் எம் . .ஆர் 2வ ெத வார் 79 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏ ேக ஏ நகர் நாத னி ெத வார் 79
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் க ணாநி ெத வார் 79 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஓம் சக் நகர் வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8

எ ேனசர் மார்கஸ் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் , எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பரேமஸ்வரன் ெத , எஸ். .நகர் (வார்
79 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ேமற் பா
நகர் ேடனியல் 1வ
ெத , வார் 79 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ேமற் பா
நகர்
ேடனியல் 2 வ ெத , வார் 79 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர் 1வ அவன்
வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர் 2வ அவன்
வார்
80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர் 13 வ
அெவன்
பழனியப்பா நகர் வார் 80 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர் பா நகர்
ர் 8வ அெவன் , (வார் 80) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்
ர் 8வ அெவன்
தல்
க் த் ெத வார் 80 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர்
8வ
அெவன்
2வ
க் த் ெத வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்கள்

9

எ ேனசர் மார்கஸ் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் , எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்
ர் 3வ அெவன்
வார்
80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர்
ர் 4வ ெம ன்
ேரா வர் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர்
ர் 6 வ
அெவன்
( வார் 80) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர், 9 வ
அெவன் , (வார் 80) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
10வ அவன்
(வார் 80)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

10

11

10

11

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எ ேனசர் மார்கஸ் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் , எஸ்
நகர்
ர்
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 18 வ
அெவன் ,( ரி )(வார் 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர்,
17வ அெவன் , (வார் 80) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர்,
ர், 22 வ
க் த் ெத , வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர் 24வ
க் த் ெத (வார் 80) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர் பா
நகர்,17 வ அெவன் ,
க் த் ெத
(வார் 80 ) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர், 16வ
அெவன் , (வார் 80) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ேமற் பா
நகர், ரா வ் காந் ெத (வார் 80)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எ ேனசர் மார்கஸ் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் , எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர் பழனியப்பா நகர்
(வார் 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் ெசங் ன்றம் சாைல,
(வார் 79) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ெசங் ன்றம் சாைல (வார்
80) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் எஸ். .நகர் . .ஏழமைல ெத , வார்
79 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் . .ஏழமைல
க் ெத
(வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் சத் யவாணி
த்
ெத (வார் 79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் பா
ெத
(வார் 79) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் ெப மாள் ேகா ல்
ெத , வார் 79 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் வசண்
கம்
ெத (வார் 79) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் கக்கன்
ெத
, (வார் 79) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் வா கேணசன்
ெத , (வார் 79) , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் னாம் பாள்
வராஜ் ெத , வார் 79 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர்
வள் ளியம் மாள் ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

12

13

14

12

13

14

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
நகர், 19 வ அெவன் , வார் 80
ர் 1வ ெம ன் ேரா (வார் 80) ,
ெம ன் ேரா (வார் 80) ,
நகர்,
ர், 4வ அெவன் ,
ர் பா
நகர்,
ர், 5வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எ ேனசர் மார்கஸ் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் , எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் 3வ
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
அெவன் , வார் 80

எ ேனசர் மார்கஸ் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் , எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர்15வ அெவன்
(வார் 80) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 15வ
க் த் ெத , (வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர்,
ர், 6வ அெவன் , (வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா
நகர்,
ர், 7வ அெவன் , (வார் 80) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 7வ
க் த்ெத , (வார் 80) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர் இந் ரா காந் (வார் 80) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் தனலட்
ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எ ேனசர் மார்கஸ் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி எஸ்
நகர்,
ர்
ஒரகடம் , ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
நகர்,
ர், 5வ அெவன்
க் த்
ெத , , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 11வ
அெவன் , வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர்,
20வ அெவன் , வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 21வ அெவன் , வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
பா நகர்,
ர், 22வ அெவன் , வார் 80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 23வ அெவன் , வார் 80 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 27வ அெவன் , வார் 80 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர்,
ர், 27வ
க் த் ெத
(வார் 80)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

15

15

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
ஒரகடம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் 28 வ அெவன்
பா
நகர்
ர்
வார் 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் 26வ அெவன்
பா
நகர்
ர் வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் 25 வ
அெவன்
பா
நகர்
ர் வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
24 வ அெவன்
பா நகர்5வ ெத வார் 80 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் எஸ்
நகர் பாக்யலட்
ெத வார் 79 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ழக் அமரர் ரா வ் காந் ெத
வார் 80 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர் ேமற் பா நகர்
ஈ.ெவ.ரா.ெபரியார் ெத வார் 80 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ேமற் பா
நகர் ேகா ந்தன் ெத வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

16

17

16

17

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
பார நகர் ெரட்
ல் ஸ் ேரா
ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர் ேமற் பா
நகர் கைலஞர்
க ணாந ெத வார்- 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர்
ேமற் பா
நகர்
வள்
வர் ெத வார் 80 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ேமற் பா நகர்
ர் எம் . .ஆர். ெத வார் 80
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர் ேமற் பா நகர்
ேபரகணப ெத வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர்
ேமற் பா
நகர்
சா
ள் ைள ெத (வார் 80 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம்
ர் ேமற் பா
நகர் ஐயப்பன் ெத (வார் 80)
, 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ழக் பா நகர்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத வார் 80 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ழக் பா நகர்
ர் 2வ ெத வார் 80 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ழக் பா
நகர்
ர் 3வ ெத வார் 80 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் பா நகர்
ர் தானப்பன் ெத வார் 80 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ழக் பா
நகர் கந்தசா ெத
வார் 80 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ழக் பா நகர்
னிவாசன் ெத வார்
80 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர்
ழக் பா
நகர் 5வ ெத வார் 80 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர் ேமற் பா
நகர் பாஷ் சந் ர ேபாஸ் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
பார நகர் ெரட்
ல் ஸ் ேரா
ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் 29 வ அெவன்
ரி பா
நகர்
வார் 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் 29 வ அெவன்
பா
நகர்
ர் வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர் 30வ
அெவன்
வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர் 31வ
அெவன்
வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர் 32வ
அெவன்
வார் 80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் பா நகர் 33வ
அெவன்
வார் 80 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ்
நகர் ரலட்
ெத எஸ். .நகர் வார் 79 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெப மாள்
ேகா ல் ெத வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

18

19

18

19

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ேமற் பா
நகர் ஜயலட்
ெத
வார் 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ர் ேமற் பா
நகர்
மகா லட்
ெத (வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ஓரகடம் ேமற் எஸ்
நகர்ரங் கநாதன் ெத வார் 79 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
எஸ். .நகர் ேகாபால் ெத வார்
79 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவங் கட்ராமன் ெத வார் 80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் ேகா ந்தரா
ெத வார் 80 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ். .நகர் ேஜா ெவங் கடாசலம் ெத வார் 79 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
காந் ெந ஞ் சாைல வார் 79 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
பாக் யலட்
ெத , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
வானந்தம் ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
காந் சாைல வார் 79

அைனத்
வாக்காளர்கள்

இன்ேபன்ட் சஸ் ெமட்ரிக் பள் ளி
கள் ளிக் ப்பம் , கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
காம் ேப ெம ன்ேரா கள் ளிக் ப்பம்
வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஜய் நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார்
82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கந்த ேகாட்ட நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார்
82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் நகர் னிவாசன் நகர்
கள் ளிக் ப்பம் வார் -82 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகா ந்தராஜ் ெத
னிவாசன் நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார -82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
அண்ணாெத
னிவாசன் நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
வசக் ெத
னிவாசன் நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
காமராஜர் ெத
னிவாசன்
நகர்கள் ளிக் ப்பம் வார் 82
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இன்ேபன்ட் சஸ் ெமட்ரிக் பள் ளி
கள் ளிக் ப்பம் , கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
சக் நகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
ன் றம் கள் ளிக , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஈ.ேவ.ரா.ெத
னிவாசன்
நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேயாக
ஆஞ் ேனய ெத
னிவாசன்நகர் கள் ளிக் ப்பம் வ-82 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
எம் . .ஆர்.ெத மலர் நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கைலஞர் ெத
னிவாசன் நகர்
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
சக் நகர்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
பால னாயகம் நகர் தல் ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
பால னாயகம் 2வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
சக் நகர் 3வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்கள்

இன்ேபன்ட் சஸ் ெமட்ரிக் பள் ளி
கள் ளிக் ப்பம் , கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
சக் நகர் அன்ைன இந் ராகாந் ெத
கள் ளிக் ப்பம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் ரி
காந் ெத கள் ளிக் ப்பம , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
சக் நகர் 4வ
ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
சக் நகர்
2வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
சக்
நகர் தல் ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நநகர் ரி ேநதா ெத கள் ளிக் ப்ப , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் ரி சாேரான் ெத கள் ளிக் ப்ப ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஏேதன் ெத ேமற் பாலா நகர்
கள் ளிக் ப்பம் வார்-82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர்
காமராஜர் ெத கள் ளிக் ப்பம்
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1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் 5வ ெத கள் ளிக் ப்பம்
வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் ராஜகணப
ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற்
பாலா நகர் 3வ
க் த்ெத கள் ளிக் ப்பம் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் 3வ ெம ன்ேரா கள் ளிக் ப்பம் ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் 2வ ெம ன்ேரா
கள் ளிக் ப்பம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் 4வ
க் த்ெத கள் ளிக் ப்ப , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா
நகர் தல் ெம ன் ேரா கள் ளிக் ப்பம , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் தல்
க் ெத கள் ளிக் ப்ப , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமற் பாலா நகர் 2வ
க் த்ெத கள் ளிக் ப்ப
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வ.
எண்

வா.
சா.
எண்
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மற் ம் வாக் ச்சாவ
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ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .
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1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் 1வ ெம ன் ேரா
கள் ளிக் ப்பம் வார , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் 2வ
ெம ன் ேரா கள் ளிக் ப்பம் வார , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ்
நகர் 4வ ெம ன்ேரா வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ்
நகர் 5வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் 6வ ெம ன்ேரா கள் ளிக் ப்பம் வார் , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்த ழ் நகர் 7வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் 1வ ெத கள் ளிக் ப்பம்
வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் 8வ ெத
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர்
9வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் 10வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்த ழ் நகர் ரி 1வ
க் ெத கள் ளிக் ப ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் ரி 2வ
க் ெத
கள் ளிக் ப்பம் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் ரி 3வ
க் ெத கள் ளிக் ப்பம் , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர்
ரிவாக்கம் கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் ரிவாக்கம் ெபான் சா ெத கள் ளிக் ப்பம்
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ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் ரி காந் ெத
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர்
ரி ேந ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் எம் . .ஆர்.ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்த ழ் நகர் ஓம் சக் ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் வன்னியர் ெத வார் 82 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் சக் கணப ெத வார் 82 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதனாங் ப்பம் ெம ன்ேரா
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
அண்ணா 1வ
ெத வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
அண்ணா 2வ ெத
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்யா நகர்
த்த ழ் நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
த்த ழ் நகர் தம் பரம் ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்த ழ் நகர் கள் ளிக் ப்பம் வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்கள்

இன்ேபன்ட் சஸ் ெமட்ரிக் பள் ளி
கள் ளிக் ப்பம் , கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம் ெசங் ன்றம் சாைல வார் 82 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம்
.எஸ்.என்.எல் . வார்டட
் ரஸ்
ெசங் ன்றம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
அமரர் ரா வ் காந் நகர்
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
னிவாச நகர்
லட்
நர ம் மன் வார் 82 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம்
வள் ளலார் ெத வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம்
. . .நகர் 1வ ெத வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம்
. . .நகர் 2வ ெத வார் 82 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம்
. . .நகர் 3வ ெத வார் 82 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம் ழக் பா
நகர் ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத
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5

இன்ேபன்ட் சஸ் ெமட்ரிக் பள் ளி
கள் ளிக் ப்பம் , கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம் ழக் பாலா நகர் 1வ
ெம ன்ேரா , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளிக் ப்பம் ழக்
பாலா நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக்
பாலா நகர் 5வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழக் பாலா நகர் கள் ளி ப்பம் 6வ ெத வார் 82 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக் பாலா நகர் 6வ
க் ெத
வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக் பாலா நகர் 7வ
க் ெத வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக் பாலா நகர்
9வ ெத வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக் பாலா நகர்
12வ ெத வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக் பாலா நகர்
4வ
க் ெத வார் 82 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக்
பாலா நகர் ெப மாள் ேகா ல் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
இந் ேமாட்டார் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம்
வள் வர் ெத வார் 82 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் ள் ைளயார் ேகா ல்
க் ெத வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம்
கங் ைகநகர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார்-82 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் ராதா
ஷ்ணன் ெத வார் 82 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைகநகர் அன்ைன ெதரசா
ெத வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைகநகர்
ஐயப்பன் ெத வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம்
கட்டெபாம் மன் ெத வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம்
கங் ைகநகர் காந் ெத வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைகநகர் அந்ேதானியர் ெத வார் 82 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைகநகர் ெஜக ஸ்வரர் ெத வார் 82
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
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5

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

1.அம் பத் ர் நகராட் கள் ளி ப்பம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார்
3 , 2.அம் பத் ர் நகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைகநகர்
வள் வர் ெத
வார் 3 , 3.அம் பத் ர் நகராட் கள் ளி ப்பம் ேமற் ப ம் ெபான் நகர்
வடக்
ள் ைளயா , 4.அம் பத் ர் நகராட் கள் ளி ப்பம் ேமற்
ப ம் ெபான் நகர் வடக்
ள் ைளயா , 5.அம் பத் ர் நகராட்
கள் ளி ப்பம் ேமற் ப ம் ெபான் நகர் வடக்
ள் ைளயா , 6.அம் பத் ர்
நகராட் கள் ளி ப்பம் ேமற் ப ம் ெபான் நகர் வடக்
ள் ைளயா ,
7.அம் பத் ர் நகராட் கள் ளி ப்பம் ேமற் ப ம் ெபான் நகர் வடக்
ள் ைளயா , 8.அம் பத் ர் நகராட் கள் ளி ப்பம் ேமற் ப ம் ெபான்
நகர் வடக்
ள் ைளயா , 9.அம் பத் ர் நகராட் கள் ளி ப்பம்
வள் ளியம் ைம ெத வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் பாரிெத வார் 82
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் மரன்ெத
வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம்
சாய் பாபா ெத வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைக நகர்
கள் ளி ப்பம் கம் பர்ெத வார் 82 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் சா ண் ஸ்வரி ெத வார் 82 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் னிவாசன் ெத வார் 82 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் வேனஸ்வரி ெத
வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் கணப
ெத வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம்
நர்மதா ெத வார் 82 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர்
கள் ளி ப்பம் அண்ணாெத வார் 82 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் ேந ெத வார் 82 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
கங் ைகநகர் கள் ளி ப்பம் கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத வ82
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ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
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1.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான்நகர் 5வ ெத
வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான் நகர் 6வ
அெவன்
வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக
நகர் ம ைர ரன் ேகா ல் ெத வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் இரண்டாவ ெம ன் ேரா
வார் 82 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் சரஸ்வ ெத
வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான் நகர் 2வ
ரதான சாைல வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
கங் ைக நகர் தல் ெம ன் ேரா (வார் 82) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான் நகர் 4வ அெவன்
வார் 82 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் கக்கன்
ெத வார் 82 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கள் ளிக் ப்பம் ந்தர ஐயர் ெத
வார் 82 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான் நகர்
7வ நகர் வார் 82 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
ப ம் ெபான் நகர் ரதான சாைல வார் 82 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் கள் ளிக் ப்பம்
நா க்கர ெத வார் 82
, 14.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் வரத் னம் ெத
வார் 82 , 15.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் ேநதா
ெத வார் 82
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ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
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கள் ளிக் ப்பம் .
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4
1.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் தா ரபரணி ெத
வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான் நகர் 2வ
அெவன்
வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான்
நகர் ரி
நாயகர் ேகா ல் ெத வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் பரணி ெத
வார் 82 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் பட்டம் மாள் ெத வார் 82 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் க லர் ெத வார்
82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான்நகர் 11வ
அெவன்
வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான்
நகர் 4வ
ரதான சாைல வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர்
ஷ்ணா ெத வார் 82 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் க யர கண்ணதாசன் ெத
வார் 82 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான் நகர்
8வ அெவன்
வார் 82 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
ப ம் ெபான்நகர் தல் அெவன்
வார் 82
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அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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33

34

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

32

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் இந் ரா ெத
வார் 582 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர்
ெஜய ர்யா ெத வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
கங் ைகநகர் ரி
வசக் ெத 1வ ெத வார் 82 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் என் எஸ் ேக ெத வார் 82 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் வ ரி ெத வார்
82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கங் ைக நகர் 3வ ெத
வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான் நகர் 3வ
ரதான சாைல வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
கங் ைக நகர் சேரா னி ெத வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் ப ம் ெபான்நகர் 3வ அெவன்
வார் 82 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் கள் ளிக் ப்பம்
காம் ைக நகர் வார் 82

33

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார்
82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ெப மாள் ேகா ல்
க் த்
ெத (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் காந் நகர்,
கள் ளிக் ப்பம் , (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் பாடசாைலெத வார் 82 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர் ேந ெத வார்
82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் பார ெத
கங் ைக நகர்
வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
த்ெத 2வ ெத
வார் 82 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
த்ெத 1வ ெத
வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் காமராஜ் ெத வார்
82

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

35

35

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
த்ெத வார் 82 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ரா வ் காந் ெத கங் ைக நகர் வார் 82 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் வ.உ. ெத வார் 82 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் அவ் ைவ ெத வார் 82 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் அ யமான் ெத வார் 82 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் சஞ் சய் காந் ெத வார் 82 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் காேவரி ெத வார் 82 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ர்கா ெத வார் 82 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் மடம் ெத வார் 82 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ைவைக ெத வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

36

36

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி கள் ளிக் ப்பம் ,
கள் ளிக் ப்பம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் அண்ணாமைலயார் ெத
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
ேகா ந்தசா ெத வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
அன்ைனேவளாங் கன்னி ெத வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் கள் ளி ப்பம் ய ைன ெத வார் 82 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர் ெம ன்ேரா கள் ளிக் ப்பம்
வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர்
ெசந்த ழ் ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் லகவ 2வ ெத வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் லகவ
தல் ெத வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர் நி ரா வ் ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர் சரஸ்வ ெத
கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
ஓம் சக் நகர் ராஜா ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர் ெசல் யம் மன்ெத
கள் ளிக் ப்பம் வார்-82 , 13.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
ஓம் சக் நகர் காயத் ரி ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 14.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர்
வள் வர் ெத
கள் ளிக் ப்பம் வார்-82 , 15.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம்
ஓம் சக் நகர் கேணஷ் ெம ன் ெத
கள் ளிக் ப்பம் வ-82 ,
16.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர் எம் .எம் .
அெவன்
வார் 82 , 17.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக்
நகர் கேணஷ் 2வ ெத கள் ளிக் ப்பம் வார்-82 , 18.ெசன்ைன
மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர்ெப ஞ் த்தனார் கள் ளி ப்பம்
ெத வா-82 , 19.ெசன்ைன மாநகராட் கள் ளி ப்பம் ஓம் சக் நகர்
ேநதா ெத கள் ளிக் ப்பம் வார் 82 , 20.கள் ளிக் ப்பம்
ெசந் ல்
கன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

37

38

39

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

37

பத்ம
எஸ்இ பள் ளி,
வனசக் நகர்,ெகாளத் ர்,
ெசன்ைன-99 , ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர், ஐயப்பா
நகர்(வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர்
நகர் ேத
நகர் (வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர் ஜய் நகர் (வார் 83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர் சத்யா நகர் (வார் 83) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர்
மரன் நகர் ரி (வார் 83) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 83 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
மரன் நகர் வார் 83 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் ப நகர் (வார் 83)

38

பத்ம
எஸ்இ பள் ளி,
வனசக் நகர்,ெகாளத் ர்,
ெசன்ைன-99 , ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கஸ்
ரிபாய் நகர் (வார் 83) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்,
ேவகானந்தர் நகர் வனசக் நகர்
(வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்,
ேவகானந்தர் நகர்
லட்
நகர்(வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பத்ம
எஸ்இ பள் ளி,
வனசக் நகர்,ெகாளத் ர்,
ெசன்ைன-99 , ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர், கணப நகர்
(வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்,
ேவகானந்தர் நகர்
கன் ேகா ல் ெத (வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர், எமரால் ெத (வார் 83) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர், ஜ
டர் ெத (வார் 83) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர், ல் வர் ெத ,
(வார் 83) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவகானந்தர் நகர்,
சந்ேதாஷ் நகர், (வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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41
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ச்சாவ களின் பட் யல்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ட் ல் ெமட்ரிக் பள் ளி எஸ் ஆர்
நகர் 5வ ெத ெகாளத் ர்,
ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் பாலா நகர், ெம ன் ேரா
(வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்,
ேவகானந்தர் நகர்
யாத்தம் மன் ெத (வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
எஸ்.ஆர். .நகர் 10வ ெத (வார் 83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். .நகர், 7வ ெத , வார் 83 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். .நகர், 8வ ெத , (வார் 83) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். .நகர், 9வ ெத ,
வார் 83 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். .நகர், 4வ
க் த் ெத , வார் 83 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
எஸ்.ஆர். .நகர், 4வ ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
பழனிமைல நகர் தாதாங் ப்பம் (வார் 83) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர்
னாயகர் நகர், தாதாங் ப்பம் , ள் ைளயார் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ட் ல் ெமட்ரிக் பள் ளி எஸ் ஆர்
நகர் 5வ ெத ெகாளத் ர்,
ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் தாதாங் ப்பம் , காமராஜர் ெத
(வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெவங் கேடஸ்வரர் நகர்,
தாதாங் ப்பம் (வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
எஸ்.ஆர். .நகர், 5வ ெத (வார் 83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். .நகர், 3வ ெத , வார் 83 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். . நகர் 1வ ெத (வார் 83 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். .நகர், 2வ ெத , வார்
83 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ்.ஆர். .நகர், 6வ ெத ,
வார் 83 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ் ஆர்
நகர் 11வ
ெத , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எஸ் ஆர்
நகர்
அங் காளபரேமஸ்வரி ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ட் ல் ெமட்ரிக் பள் ளி எஸ் ஆர்
நகர் 5வ ெத ெகாளத் ர்,
ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாளத் ர் ஐயப்பன் நகர் (வார் 4) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் பஜைன ேகா ல்
தல் ெத
(வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் பஜைனேகா ல்
2வ ெத (வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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5

ட் ல் ெமட்ரிக் பள் ளி எஸ் ஆர்
நகர் 5வ ெத ெகாளத் ர்,
ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் பஜைனேகா ல் ெத (வார்
82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் பார ெத (வார் 83) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் நாகத்தம் மன் ேகா ல் ெத ,
(வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட் ல் ெமட்ரிக் பள் ளி எஸ் ஆர்
நகர் 5வ ெத ெகாளத் ர்,
ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் சாஸ்தா நகர் (வார் 83) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் சாஸ்தாநகர் இைணப் (வார்
83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம்
க்கானத்தம் மன் ெத
(வார் 83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் அம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் 83) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரா வ் காந் நகர் தல்
ெம ன் ேரா , தாதாங் ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட் ல் ெமட்ரிக் பள் ளி எஸ் ஆர்
நகர் 5வ ெத ெகாளத் ர்,
ெகாளத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் ரா வ் காந் நகர் தல் ெத
(வார் 83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் ரா வ் காந் நகர்
2வ ெத (வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம்
ரா வ் காந் நகர் 3வ ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம்
ரா வ் காந் 4வ ெத (வார் 83) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் ரா வ் காந் நகர் 7வ ெத (வார் 83) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் ரா வ் காந் நகர் 6வ ெத (வார் 83) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் ரா வ் காந் நகர் 3வ
ெம ன் ேரா , பாண் யன் ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம்
த்ெத (வார் 83) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாளத் ர்
ரங் கா கார்டன் (வார் 83) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் ளக்கைர ெத (வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

46

எல் ஷடாய் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி பைழய தபால்
நிைலயம் ேரா ெகாரட் ர்
ெசன்ைன-76, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர்
ராகேவந் ரா2வ
க் 61ெம ன் ேரா
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் ெப மாள் ேகா ல் ராகேவந் ரா நகர் வார் 83
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ராகேவந் ரா நகர் 6வ ெம ன்
ேரா வார் 83 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
தாதாங் ப்பம் அக்ரஹாரம்
கண் ைக ெத வார் 83 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
அக்ரஹாரம் சாரதா நகர் வார் 83 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேலக்யா கார்டன் அக்ரஹாரம் வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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எல் ஷடாய் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி பைழய தபால்
நிைலயம் ேரா ெகாரட் ர்
ெசன்ைன-76, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் ேமட் ெத வார் 83
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் ெப மாள் ேகா ல்
2வ ெத வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத 1வ ெத வார் 83 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் யாத்தம் மன்ேகா ல் ெத வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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எல் ஷடாய் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி பைழய தபால்
நிைலயம் ேரா ெகாரட் ர்
ெசன்ைன-76, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெப மாள் ேகா ல் 2வ ெத
வார் 83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம்
ேகாபால
ஷ்ணநகர் வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ெகாரட் ர் பள் ளத்ெத வார் 83 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
அன்ைனநகர் கைலமகள் ெத வார் 83 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் சக் நகர் வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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எல் ஷடாய் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி பைழய தபால்
நிைலயம் ேரா ெகாரட் ர்
ெசன்ைன-76, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் . .எஸ் அெவன்
வார் 83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அன்ைன நகர் பார
ெத வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அன்ைன நகர்
கன் ெத வார் 83 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அன்ைன
நகர் அக்ரஹாரம் மகாத்மா காந் ெத வார் 83 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் ெசல் லப்பா ெத வார் 83 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் அன்ைன நகர் வார்
83 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அக்ரஹாரம் அன்ைன நகர்
ெபான்நாயகன் ெத வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆ
ர டர் ெதாடக்க
பள் ளி மதனாங் ப்பம் ,
மதனாங் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் பஜைனேகா ல் ெத
மாதனாங் ப்பம் வார் 83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம்
கெலக்டர் நகர் 1வ ெத வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதனாங் ப்பம் கெலக்டர் நகர் 2வ ெத வார் 83 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் கெலக்டர் நகர் 3வ ெத வார் 83 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் கெலக்டர் நகர் 4வ ெத
வார் 83 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் கெலக்டர் நகர்
5வ ெத வார் 83 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம்
கெலக்டர் நகர் 6வ ெத வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

51

51

அர னர் ஆ
ர டர் ெதாடக்க
பள் ளி மதனாங் ப்பம் ,
மதனாங் ப்பம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் கெலக்டர் நகர் 7வ ெத
வார் 83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் கெலக்டர் நகர்
8வ ெத வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 83 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதனாங் ப்பம் ேலக்
நகர் வார் 83 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதனாங் ப்பம் ேசைன தைலவர் நகர் வார் 83 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் கடப்பா ேரா வார் 83 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் ஆண்டாள் ேகா ல்
தல் ெத வார் 83
, 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் ஆண்டாள் ேகா ல் 2வ
ெத வார் 83 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம்
ஆண்டாள் ேகா ல் 3வ ெத வார் 83 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதனாங் ப்பம் ஆண்டாள் ேகா ல் 4வ ெத
வார் உ83 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம் ஆண்டாள் ேகா ல் 5வ
ெத வார் 83 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம்
ைவ ண்டா ரம் வார் 83 , 13.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம்
ேநதா நகர் (வார் 83) , 14.ெசன்ைன மாநகராட் மாதனாங் ப்பம்
பஜைனேகா ல் ெத வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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3

52

53

54

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர், அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
வடக் ர ல் ேவஸ்ேடசன்ேரா 2வ சந் (வார் 82) , 2.அம் பத் ர் (ந)
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் கா யா நகர் (வார் 5) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் வடக் ெர ல் ேவ ஸ்ேடஷ்ன் ேரா
(வார் 83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ைஹேவஸ்
நகர் (வார் 83) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ஆர்
எஸ் அ ன்
வ ங் க ரம் வார் 83 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ராஜா ெத (என் ஆர்.எஸ். ேரா அ
ல் (வார்
83) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் மரன் நகர்,
(வார் 83) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
நி காலனிபைழயேபாஸ்ட்ஆ ஸ்2வ ெத (வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

53

ெவங் கேடசா நர்சரி &
ைரமரி பள் ளி, னிவாச ரம் ,
தல் ெம ன் ேரா , ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 76 , ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
நி காலனிபைழயேபாஸ்ட்ஆ ஸ்1வ ெத வார் 83 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ேவகானந்தர் ெத
வ ங் க ரம் (வார் 5) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர்
ரா
நகர் (வார் 5) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் வ ங் க ரம் ேநத்தா ெத (வார் 5) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் வ ங் க ரம் 4 வ
க் ெத (வார் 5) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் வ ங் க ரம்
தல்
க் ெத (வார் 5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

54

ெவங் கேடசா நர்சரி &
ைரமரி பள் ளி, னிவாச ரம் ,
தல் ெம ன் ேரா , ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 76 , ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் வ ங் க ரம் (வார்
5) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் வ ங் க ரம்
க் ெத (வார் 5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

52

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

55

55

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர், அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் தாமைர ளம் ேம
(எல் லம் மன் நகர் ) (வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர் தல் ெம ன் ெத
, (வார் 83) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர்
தல் ெம ன் ேரா
தல்
க்
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன்நகர் தல் ெம ன் ேரா
இரண்டால
க் ெத
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர் தல் ெம ன் ேரா 3 வ
க் ெத
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர்
இரண்டாவ ெம ன் ேரா (வார் 83) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர் இரண்டாவ ெம ன்
ேரா
தல்
க ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன்நகர்2வ ெம ன்ேரா 2வ
க் ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர்
ன்றாவ ெம ன் ேரா வார் 83) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர் ன்றாவ ெம ன் ேரா
தல்
க் ெத , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
எல் ைலயம் மன் நகர் நான்காவ ெம ன் ேரா வார் 83) ,
12.அம் பத் ர் (ந) அக்ரஹாரம் , ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர் 5 வ
ெம ன் ேரா வார் 83) , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர் 5 வ ெம ன் ேரா 2 வ
க்
ெத , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
எல் ைலயம் மன் நகர் 5 வ ெம ன் ேரா 2வ
க் ெத ,
15.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் நகர்
6வ ெம ன் ேரா (வார் 83) , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 83) , 17.அம் பத் ர் (ந)
அக்ரஹாரம் , ெகாரட் ர் னிவாச ரம் (ஏரிக்கைர) (வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
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5
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க் ரிய வாக்
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வா.
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வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

56
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58

பாகத்
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5
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4

எல் ஷடாய் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி பைழய தபால்
நிைலயம் ேரா ெகாரட் ர்
ெசன்ைன-76, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
ெம ன் ேரா (வார் 83)

57

எல் ஷடாய் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி பைழய தபால்
நிைலயம் ேரா ெகாரட் ர்
ெசன்ைன-76, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னிவாச ரம் . காந்
நகர் 1வ ெத (வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் னிவாச ரம் , காந் நகர் 2வ
க் ெத (வார் 83) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னிவாச ரம் காந்
நகர் 2 ரிவாக்கம் (வார் 83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் னிவாச ரம் என்.ஆர்.எஸ்.ேரா , காந் நகர். (வார் 83) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் என்.எஸ்.ஆர்.ேரா
காந் நகர் 2வ
க் ெத
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் என்.ஆர்.எஸ்.ேரா காந் நகர் 2வ
க்
ெத
,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ந்தர த யார்
ேதாட்டம் (வார் 83) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
ய ேபாஸ்ட் ஆ ஸ் ெத (வார் 83) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ( னிவாச றம் )

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ெவங் கேடசா நர்சரி &
ைரமரி பள் ளி, னிவாச ரம் ,
தல் ெம ன் ேரா , ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 76 , ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
ெம ன் ேரா (வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

னிவாச ரம் , 1வ

னிவாச ரம் 2 வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

59

60

59

60

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெவங் கேடசா நர்சரி &
ைரமரி பள் ளி, னிவாச ரம் ,
தல் ெம ன் ேரா , ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 76 , ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னிவாச ரம் 3 வ
ெம ன் ேரா (வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் னீவாச ரம்
தல்
க் ெத
(வார் 83) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னிவாச ரம் 2 வ ெத (வார்
83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னிவாச ரம்
இரண்டாவ
க் ெத (வார் 83) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னீவாச ரம்
ன்றாவ சந் (வார் 83) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னிவாச ரம் 4வ
ெத (வார் 83) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
னிவாச ரம் 4 வ சந் (வார் 83) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் னிவாச ரம் பால னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர், அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் வகா நகர் (வார்
83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் நம் மாழ் வார் நகர்
(வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
ெசல் வகணப நகர் ( வகா
நகர் அ
ல் அன்ைன நகர் ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ப் லட்
நகர்,
1வ ெத (வார் 83) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் ப் லட்
நகர், லட்
நகர், (வார் 83) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ரா வ் நகர் (வார் 83) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ரா வ் காந் நகர்
(வார் 83) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
மைலஸ்ெகாயர், ரா வ் நகர் (வார் 83) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ப் லட்
நகர் ரி (வார் 83) ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ப் லட்
நகர்
2வ ெத (வார் 83) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் ப் லட்
நகர் 3வ ெத (வார் 83) , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ரராகவர் நகர் 4வ
க்
ெத
ரி 1 (வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

61
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பாகத்
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ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

61

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர், அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் ப் லட்
நகர் 4வ
ெத (வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
பாலா
தல்
க் ெத (வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா நகர், 1வ ெத (வார் 83) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா நகர் 3வ
ெத (வார் 83) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர்
பாலா நகர். 4வ ெத (வார் 83) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா நகர் ெரட் யார் நகர் (வார் 83) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா நகர்,
னிவாசன் ெத (வார் 83) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர்
மைல நகர் அக்ரஹாரம் (வார் 83) , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா நகர் னாயகர் ெத
(வார் 83) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா
நகர், பவானி நகர் (வார் 83) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம்
ெகாரட் ர் பாலா நகர், 2வ ெத (வார் 83) , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா நகர் ல் ைல ெத
(வார் 83) , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர் பாலா
நகர், காமேகா ெத (வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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வள் ளியம் மாள் ெமட்ரிக் பள் ளி
எண.9, ேக ேக ேரா , 14வ
ேலன், ெவங் கடா ரம் ,
அம் பத் ர், ெவங் கடா ரம் ,
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் ரி
பாக்கம் ,
1வ அ ன்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் ர பாக்கம்
2வ அ ன்
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம்
ர
பாக்கம் 3வ அ ன்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் ர
பாக்கம் 4வ அ ன்
(வார் 82) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர
பாக்கம் ர
பாக்கம் ெம ன் ேரா (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்
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ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வள் ளியம் மாள் ெமட்ரிக் பள் ளி
எண.9, ேக ேக ேரா , 14வ
ேலன், ெவங் கடா ரம் ,
அம் பத் ர், ெவங் கடா ரம் ,
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் மாயா ெத ( ர
பாக்கம் )
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் ப் ரமணிய
ெத (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம்
பால னாயகர் ேகா ல் ெத (அப்பர் ேகனல் ) (வார் 82) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர
பாக்கம் ேலாயர் ேகனல் ேரா (வார் 82) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் ழக்
ங் கா ெத ,
ர வாக்கம் (வார் 82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம்
ேமற்
ங் கா ெத
ர வாக்கம் (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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நாெதள் ள
த்ேயாதயா,
என்.எஸ். ெத ,
ரித்்
பாக்கம் ,
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் பாரி நகர் 3 வ (வார் 82) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் பாரி நகர் 4 வ ெத (வார்
82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் பாரி நகர் 2 வ ெத
(வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் பாரி நகர் தல்
ெத (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் பாரி நகர் 5
வ ெத (வார் 82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் வரதன்
ெத (ஞான ர்த் நகர்) (வார் 82) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் நாராயணன் ெத (ஞான ர்த் நகர்) (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

65

நாெதள் ள
த்ேயாதயா,
என்.எஸ். ெத ,
ரித்்
பாக்கம் ,
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் சந் ரேசகர ரம்
தல் ெத
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் சந் ரேசகர ரம்
2 வ ெத (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம்
சந் ரேசகர ரம் 3 வ ெத (வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் சந் ரேசகர ரம் ரா வ் காந் ெத (வார் 82) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் சந் ரேசகர ரம் ெம ன்
ேரா (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

63

ர்,
ர்.

ர்,
ர்.

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

66

67

66

நாெதள் ள
த்ேயாதயா,
என்.எஸ். ெத ,
ரித்்
பாக்கம் ,
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்

67

நாெதள் ள
த்ேயாதயா,
என்.எஸ். ெத ,
ரித்்
பாக்கம் ,
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்
ெவங் கட்டா ரம் , அம் பத்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ர்,
ர்.

ர்,
ர்.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் மாதவன் ெத (ஞான ர்த்
நகர்) வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம்
ெவங் கட்ராமன் ெத , ஞான ர்த் நகர், (வார் 82) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர
பாக்கம் னிவாசன் ெத , ஞான ர்த் நகர்,
(வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் ராமதாஸ் ெத ,
ஞான ர்த் நகர், (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம்
சா ெத , ஞான ர்த் நகர், (வார் 6) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் இந் யன் வங்
காலனி
தல்
ெத , ஞான ர்த் நகர் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம்
இந் யன் வங்
காலனி 2வ ெத (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் இந் யன் வங்
காலனி 3வ
ெத (வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் இந் யன்
வங்
காலனி 4வ ெத (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் இந் யன் வங்
காலனி 5வ ெத (வார் 82) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர
பாக்கம் வான ல் அ க்கககம்
இந் யன் வங்
காலனி 3வ ெம ன் வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

68

69

68

69

பாரத் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப
ேமனாம் ேப .

பாரத் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப
ேமனாம் ேப .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ராஜாராம்
தல்
க்
ெத (வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ராஜாராம்
2வ
க் ெத (வார் 82) , 3.அம் பத் ர் (ந) ஞான ர்த் நகர்
ராஜாராம் 3வ
க் ெத (வார் 6) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ராஜாராம் ெத (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ந்தேரசன் ெத (வார் 82) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ஞான ர்த் நகர் ெம ன் நகர் (வார்
82) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ராதா தம் பரம் ெத
(வார் 82) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் க ேரசன் ெத
(வார் 82) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் சத் ய
நாராயணன் ெத (வார் 82) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த்
நகர்
நா க்கர ெத (வார் 82) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ந்தராஜன் ெத (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ராஜமாணிக்கம் ெத
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ேதவ ெத
(வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ட்டல் ெத
(வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ப னம் மாள்
ெத (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர்
ராகேவந்தராெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர்
பாத் மாெத வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர்
வகா யம் மாள் ெத (லட்
காலனி) (வார் 82) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
லட்
காலனி (வார் 82) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞான ர்த் நகர் ேகா ந்தராஜன் ெத (லட்
காலனி) (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

70

71

70

71

பாரத் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப
ேமனாம் ேப .

பாரத் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப
ேமனாம் ேப .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் இ. .காலனி
னாட் பள் ளி சாைல வா , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப காந் ெத வார் 82 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் னாட் பள் ளி
இ. .காலனி வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ஞான ர்த் நகர் ேகாபால
ஷ்ணன் ெத வார் 82 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் ெலனின் ெத வார் 82 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் க க் மாத
ெத வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த்
நகர் ேமனாம் ேப கேணசன் ெத வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் க க்
ர்த் ெத வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ஞான ர்த் நகர் ெபரியார் ெத வார் 82 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் க க் ரங் கப்பா ெத வார் 82 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் பார ெத
வார் 82 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர்
க்கானம் ெத வார் 82 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ஞான ர்த் நகர் ந்தரம் ெத வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப சாஸ் ரி ெத வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

72

73

72

73

பாரத் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப
ேமனாம் ேப .

பாரத் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
ஞான ர்த் நகர் ேமனாம் ேப
ேமனாம் ேப .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப , இ. .காலனி ேமன்ம் ேப
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ஷ்ணன் ெத ,
ஞான ர்த் நகர்(வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
த்ெத வார் 82 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ,
இ. .காலனி 6வ
க் த் ெத (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப , இ. .காலனி
தல் ெம ன் ேரா (வார் 82) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப , இ. .காலனி 2வ அெவன்
(வார் 82) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ேநதா ெத ,
ஞான ர்த் நகர் (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப , இ. .காலனி 3வ
க் த்
ெத (வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப , இ. .காலனி
1வ அெவன்
(வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ,
இ. .காலனி 2வ
க் த் ெத (வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப , இ. .காலனி 3வ அெவன்
(வார் 82) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப நேரஷ் நகர், க க் ெம ன் ேரா (வார்
82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ந்தராம் பாள் ெத , நேரஷ்
நகர், க க் ெம ன் ேரா வார் 82 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப , இ. .காலனி ப் சா ெத , சா ண் ஸ்வரி நகர்
வார் 82 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
.ட் .ப் . காலணி,
க க் ெம ன் ேரா , (வார் 82 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப சா ண் ஸ்வரி நகர் (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்
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ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

74

75

76

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

74

அன்ைன ைவலட் கைல &
அ
யல் கல்
ரி, ைவலட்
காேலஜ் ேரா ேமனாம் ேப ,
ேமனாம் ேப .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
4வ ெத (வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார்ேகா ல் 3வ சந் (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார்ேகா ல் 3வ ெத (வார் 82) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார்ேகா ல் 5வ ெத (வார் 82) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார்ேகா ல் 6வ ெத
(வார் 82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் 82) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார்ேகா ல் 2வ ெத (வார் 82) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார்ேகா ல் தல் ெத (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

75

அன்ைன ைவலட் கைல &
அ
யல் கல்
ரி, ைவலட்
காேலஜ் ேரா ேமனாம் ேப ,
ேமனாம் ேப .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
.ஏ. . .ேல அ ட், சங் கம்
பள் ளி (வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
மைல
ெத (ஆ
கம் நகர்) (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப காந் ெத (இளங் ேகா நகர்) (வார் 82) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப ேதவர் ெத (இளங் ேகா நகர்) (வார் 82) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப காந் ெத (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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அன்ைன ைவலட் கைல &
அ
யல் கல்
ரி, ைவலட்
காேலஜ் ேரா ேமனாம் ேப ,
ேமனாம் ேப .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பைழய ெத (க க் ) (வார்
82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ேல ைவலட் காேலஜ் ெத
பாரத் நகர் (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ேல
ைவலட் காேலஜ் 3வ
க் த் ெத , பாரத் நகர் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப சத் யநாராயணன் ெத (வார் 82) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பாரத் நகர் ரி (வார் 82)

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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3

77

78
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பாகத்
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ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

77

அன்ைன ைவலட் கைல &
அ
யல் கல்
ரி, ைவலட்
காேலஜ் ேரா ேமனாம் ேப ,
ேமனாம் ேப .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பாரத் நகர் ரி 2வ ெத
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப சபரி ஐயப்பன் நகர்,
பாரத் நகர் (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
த்
ெத (வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப தனலட்
நகர், (க க் ) (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ேசாபனா நகர், பாரத் நகர், (வார் 82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பாரத் நகர் 1வ நகர் (வார் 82) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப கம் பர் ெத (வார் 82) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப சர்ச் ெத (பாரத் நகர் ரி ) (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

78

அன்ைன ைவலட் கைல &
அ
யல் கல்
ரி, ைவலட்
காேலஜ் ேரா ேமனாம் ேப ,
ேமனாம் ேப .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப க க் ெம ன் ேரா (வார்
82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ேதர த் ெத (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெச ன்ட் ேமாசஸ் பள் ளி
ேமனாம் ேப , ேமனாம் ேப

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப அரி காரன் ெத (வார் 82) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஆளவந்தார் ெத (வார் 82) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பஜைன ேகா ல் ெத (வார்
82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பைழய மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப மாரியம் மன் ேகா ல் 2வ
ெத (வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப காமேத
ெத (வார் 82) , 3.அம் பத் ர் (ந) ேமனாம் ேப
வள் வர் ெத
(வார் 7) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ேத
ெத (வார்
82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ெபரியார் ெத
(ெசங் ட் வன் நகர்) (வார் 82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பல் லவன் ெத (ெசங் ட் வன் நகர்) வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்கள்

79

80

ெச ன்ட் ேமாசஸ் பள் ளி
ேமனாம் ேப , ேமனாம் ேப

.

.
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வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

81

81

ேனாத் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி ேமனாம் ேப ,
ேமனாம் ேப .
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ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
சா ேகா ல் ெத (வார்
82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா நகர் 1வ ெத
(வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா நகர் 2வ
ெத (வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா நகர்
3வ ெத (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா
நகர் 8வ ெத (வார் 82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
இந் ரா நகர் 7வ ெத (வார் 82) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா நகர் 6வ ெத (வார் 82) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா நகர் 5வ ெத (வார் 82) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா நகர் 11வ ெத
(வார் 82) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேபட இந் ரா நகர்
17வ சந் (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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3

82

82

ேனாத் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி ேமனாம் ேப ,
ேமனாம் ேப .

பாகத்
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ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ராம
ஷ்ணா
நா
ெத (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப க க்
சா நகர் (வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
வ.உ. .நகர் ெம ன் ேரா (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .ெத ,
த் ெத (வார் 82) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .நகர் 5வ ெத (வார் 82) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .நகர் 4வ ெத , (வார்
82) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ.. .நகர் 3வ ெத
(வார் 82) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .நகர் 2வ
ெத (வார் 82) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ. . .நகர்
1வ ெத (வார் 82) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
வ.ஊ. . நகர் 11வ ெத வார் 82 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .நகர் 10வ ெத (வார் 82) , 13.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. . நகர் 9வ ெத (வார் 82) ,
14.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .நகர் 8வ ெத (வார்
82) , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .நகர் 7வ ெத
(வார் 82) , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ.உ. .நகர் 6வ
ெத (வார் 82) , 17.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப வ. . ெத
(வார் 82) , 18.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப கபா ஸ்வரர் நகர்,
ெஜகநாதன் ெத (வார் 82) , 19.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
நர ம் மநா
ெத (வார் 82) , 20.ேமனம் ேப இந் ரா நகர் 13 வ
ெத
, 21.அம் பத் ர் வ உ
நகர்
நல் ெத ேமனாம் ேப

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

83

84

85

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
சா ேகா ல் 4வ ெத
(வார் 82) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப நாராயணன் நகர்
ெத (வார் 82) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப இந் ரா நகர்
ெம ன் ேரா (வார் 82) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
இந் ரா நகர் 4வ ெத (வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ஏகாம் பரம் நகர் ைகலாசம் ெத (வார் 82) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ேமனாம் ேப சாந் ெத (ஆ
கம் நகர்)வார் 82) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப ச க்கார் ெத (இளங் ேகா நகர்)
(வார் 82) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பால
ஷ்ணா
ெத (ஆ
கம் நகர்) (வார் 82) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப
ந்தரம் ெத (வார் 82) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப அண்ணா ெத (வார் 82) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமனாம் ேப பார யார் ெத (வார் 82)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

83

ெச ன்ட் ேமாசஸ் பள் ளி
ேமனாம் ேப , ேமனாம் ேப

84

இம் மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மரன் ெத
ர் வார் 80 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ர் வார் 80 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் காமராஜர் ெத
த் ஓரகடம் வார் 82 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெசங் ன்றம் சாைல,
ர் வார் 82

அைனத்
வாக்காளர்கள்

85

இம் மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 80)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.

ர் எம் . .ஆர்.ெத (வார் 80) ,
ர்
வள்
வர் ெத (வார் 80) ,
ர் ேக. .ேக.சா ெத , த் ஒரகடம்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

86

87

86

87

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

இம் மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
ய அண்ணா நகர் தல் ெம ன்
ேரா (வார் 80) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
யஅண்ணாநகர்,
2வ
க் த் ெத (வார் 80) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
ய
அண்ணா நகர் 3வ
க் த் ெத (வார் 80) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ர்
ய அண்ணாநகர் 4வ
க் த் ெத (வார் 80)
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
ய அண்ணாநகர் 5வ
க் த்
ெத (வார் 80) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ரா வ் காந்
தல்
ெத (வார் 80) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ரா வ் காந் 3வ
ெத (வார் 80) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ரா வ் காந் 4வ
க் த் ெத (வார் 80) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ர் ரா வ் காந்
5வ
க் த் ெத வார் 80 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
ரா வ் காந் 6வ
க் த் ெத (வார் 80) , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
மைல ரியா நகர் 6வ ெத வார் 80 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
மைல ரியா நகர் 6வ
க் ெத வார் 80 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர் 12வ
க் ெத
வார் 80 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர் 13வ
க் ெத வார் 80 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா
நகர் 14வ
க் ெத வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்கள்

இம் மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட் அ ரா
மாநகராட் அ ரா
மாநகராட் அ ரா
மாநகராட் அ ரா
மாநகராட் அ ரா
மாநகராட் அ ரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

. . ற் றர ெத
ர் வார் 80 ,
ைவரவன்
ளம் சாைல
ர் வார் 80 ,
க ணாநி ெத
ர் வார் 80 , 4.ெசன்ைன
ரம் ெம ன் ேரா வார் 80 , 5.ெசன்ைன
ரம்
தல்
க் ெத வார் 80 , 6.ெசன்ைன
ரம் 2வ
க் ெத வார் 80 , 7.ெசன்ைன
ரம் 3வ
க் ெத வார் 80 , 8.ெசன்ைன
ரம் 4வ
க் ெத வார் 80 , 9.ெசன்ைன
ரம் 5வ
க் ெத வார் 80

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

88

89

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

88

இம் மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர் தல் ெம ன்ேரா
வார் 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர் தல்
க் ெத வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர்
இரண்டாவ ெத வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா
நகர்
ன்றாவ
க் ெத வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர் நான்காவ
க் ெத வார் 80 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
மைல ரியா நகர் 5வ ெத வார் 80 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
மைல ரியா நகர் 7வ
க் ெத வார் 80 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியாநகர்8வ ெத வார் 80 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர் 9வ ெத
அண்ணாெத வார் 80 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா
நகர் 15வ ெத வார் 80 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா
நகர் 16வ
க் ெத வார் 80 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
மைல ரியா நகர் ேவல்
கன் ெத வார் 80 , 13.ெசன்ைன
மாநகராட்
மைல ரியா நகர் காந் ெத வார் 80 , 14.ெசன்ைன
மாநகராட்
மைல ரியா நகர் சபரிநகர் வார் 80

89

இம் மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

இமா ேவல் நகர் ரா ல் ெத வார் 80 ,
அண்ணாெத
ன்நகர்
ர் வார் 80 ,
க ணாநி ெத
ன்நகர்
ர் வார் 80 ,
அன்பழகன் ெத
ன்நகர்
ர் வார் 80 ,
ர் ெம ன் ேரா வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

90

91

90

91

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

இம் மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தணிைக நகர் தல் ெத வார் 80 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தணிைக நகர் தல்
க் த்ெத
வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தணிைக நகர் இரண்டாவ
க் த்ெத வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தணிைக நகர்
4வ
க் ெத வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தணிைக
நகர்
ன்றாவ ெம ன் ேரா வார் 80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தணிைக நகர் இரண்டாவ ெம ன்ேரா வார் 80 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் பார ெத
த் ஓரகடம் வார் 80 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் கம் பர் ெத
த் ஓரகடம் வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ைவன் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
2வ
க் ெத . பார நகர்.
அம் பத் ர்., பார நகர்.
அம் பத் ர்..

1.ெசன்ைன மாநகராட் வரதராஜன்
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வா ஸ்வரி அம் மன்ெத
ஜயலஷ்
ரம்
வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ப் ரமணி ெத
ஜயலஷ்
ரம்
வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் லார் பாபா ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெஜய ரகாஷ்
ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகசன்
ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 9 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வள் ளலாளர்
ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ராஜா
ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் நாகம் ைம
ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ஈ.ேவ.ராமசா ெத ேமற் வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

92

93

92

93

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ைவன் நர்சரி ைரமரி பள் ளி
2வ
க் ெத . பார நகர்.
அம் பத் ர்., பார நகர்.
அம் பத் ர்..

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஈ.ேவ.ராமசா ெத
ழக் வார் 80 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ராஜேசகரன் ெத
ஜயலட்
ரம் வார் 80
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் அர ந்தன் ெத
ஜயலட்
ரம் வார் 80
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ங் காரம் ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் டாக்டர் ராமசா ெத
ஜயலஷ்
ரம்
வார் 80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ராஜேகாபால் ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் காந் ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் காமராஜர் ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் அன்பழகன் ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் பட்ேடல் ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் தா ர்ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
லட் மணசா ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 , 13.ெசன்ைன
மாநகராட் எம் . .ராஜா ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80 ,
14.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர்ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார்
80 , 15.ெசன்ைன மாநகராட் வள் வர்ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார்
80 , 16.ெசன்ைன மாநகராட் டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத
ஜயலஷ்
ரம் வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்யா நிேகதன் 5வ
க்
ெத பார நகர். அம் பத் ர்,
பார நகர். அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பார நகர் ெம ன்ேரா வார் 80 ,
பார நகர் தல்
க் ெத வார் 80 ,
பார நகர் 2வ
க் த்ெத வார் 80 ,
பார நகர் 3வ
க் ெத வார் 80 ,
ஜயலட்
ரம் ெம ன்ேரா வார் 80 ,
ெரட்
ல் ஸ் ேரா வார் 80

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

94

95

96

97

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் சத் ய ர்த் ெத
ஜயலட்
ரம் வார்
80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெந ஞ் ெச யன் ெத
ஜயலட்
ரம்
வார் 80 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவங் கடம் ள் ைள ெத
ஜயலட்
ரம் வார் 80 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் பல் லவன்
க் ெத வார் 80 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெஜகதாம் பாள் ெத
வார் 80 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இந் ராகாந் ெத வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் அன் நாயகம் ெத
ஜயலட்
ரம்
வார் 80 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மணி
க் ெத வார் 80 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மணி ெத வார் 80 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் 80 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ள் ைளயார்ேகா ல்
க் ெத வார் 80 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
மரன் ெத வார் 80

அைனத்
வாக்காளர்கள்

96

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ரகாஷ் நகர், ள் ைளயார்ேகா ல்
ெத (வார் 80) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ரகாஷ்
நகர்,பல் லவன் ெத (வார் 80) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரகாஷ்நகர், ேசாழன் ெத (வார் 80) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ரகாஷ் நகர், பாண் யன் ெத ,(வார் 80) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ரகாசம் கா ெத (வார் 80) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் நேடச ள் ைள ெத (வார் 80) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ரகாஷ் நகர், ேசரன் ெத (வார் 80)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

97

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

94

95

ஒரகடம்
ஒரகடம்
ஒரகடம்
ஒரகடம்
ஒரகடம்

அழ ரிசா ெத (வார் 80) ,
அன்னிெபசன்ட் ெத (வார் 80) ,
ெபரியார் ெத (வார் 80) ,
ஜயராகவாச்சாரி ெத (வார் 80) ,
ேக. .ேக.சா ெத (வார் 80)

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

98

99

100

98

99

100

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேச பாஸ்கரா ேமல்
நிைலப்பள் ளி
ர் ஒரகடம் ,
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பக்தவச்சலம் ெத ,
ஜயலட்
ரம் (வார் 80) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
பக்தவச்சலம் ெத 1வ
க் த் ெத , (வார் 80) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் பக்தவச்சலம் 2வ
க் த் ெத (வார் 80) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெசண்பகம் மாள் ெத ,
ஜயலட்
ரம் , வார் 80) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
அரங் கன் ெத ,
ஜயலட்
ரம் , (வார் 80) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ஐயப்பன் ெத ,
ஜயலட்
ரம் (வார் 80) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெமாரா ெத ,
ஜயலட்
ரம்
(வார் 80) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் அண்ணாசாைல,
ஜயலட்
ரம் (வார் 80) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெசங் ன்றம் சாைல,
ேஜாலட்
ரம் (வார் 80)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவலம் மாள்
த்யாஸ்ரம் ,
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன்
ேரா , ஒரகடம் (
யக் கட் டம் ),
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஓரகடம்
நாயக ரம் ராம
ஷ்ணா ெத
(வார் 79) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஓரகடம்
நாயக ரம்
த் ெத
(வார் 79) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஓரகடம்
நாயக ரம் ராேஜந் ர
ரசாத் ெத (வார் 79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஓரகடம்
நாயக ரம் காந் நகர் ஔைவயார் ெத (வார் 79) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஓரகடம்
நாயக ரம்
. .க ெத (வார் 79) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஓரகடம்
நாயக ரம் மா.ெபா. ெத (வார்
79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் சக்
நாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவலம் மாள்
த்யாஸ்ரம் ,
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன்
ேரா , ஒரகடம் (
யக் கட் டம் ),
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் வரத் னம் ெத (வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஈ.ேவ,ரா ெத (வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
னாயக ரம் ெகன்ன ெத (வார்
79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
னாயக ரம் மா லாமணி
ெத (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
னாயக ரம்
காமராஜர் ெத (வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஓரகடம்
நாயக ரம் பழனி ஆண்டவர் ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

101

102

101
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பாகத்
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ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேவலம் மாள்
த்யாஸ்ரம் ,
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன்
ேரா , ஒரகடம் (
யக் கட் டம் ),
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் ேமா லால் ெத (வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் ெவங் கேடஸாவரா ெம ன்
ேரா (வார் 79) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஈஸ்வரன் ேகா ல்
ெத (வார் 79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் கைலஞர்
க ணாநி சாைல (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம்
சக்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் ராஜா ெத (வார் 79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ேதச ள் ைள ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவலம் மாள்
த்யாஸ்ரம் ,
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன்
ேரா , ஒரகடம் (
யக் கட் டம் ),
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் ேந ெத (வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் கண்ண ெத (வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் கமலா ரம் காலனி (வார் 79) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் ெசங் ன்றம் சாைல (வார் 79)
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம்
னாயக ரம் ெம ன் ேரா
(வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் பார ெத ,
ெசங் ன்றம் சாைல (வார் 79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயக ரம் ெசங் ன்றம் சாைல
க் த் ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

103

104

103

104

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி காந் நகர்,
நாயக ரம் , ஓரகடம் , ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் எம் . .ஆர்.ெத (வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
வள் வர் ெத (வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பட் னத்தார் (வார் 79) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 79) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெசல் வ
னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பார தாசன் ெத
(வார் 79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் , காந் நகர் வா
அம் ைம ெத (வார் 79) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் , காந்
நகர் ெசங் கல் வராயன் ெத (வார் 79) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் , காந் நகர் ேவகானந்தர் ெத (வார் 79) , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் , காந் நகர் மணிேமகைல ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி காந் நகர்,
நாயக ரம் , ஓரகடம் , ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் லட்
அம் மன் நகர்
(வார் 79) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் அண்ணா
ெத (வார் 79) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
கண்ண ெத (வார் 79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் அம் மன்
க் த் ெத (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் காந் ெத சாைல (வார் 79) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் காந் ெந ஞ் சாைல (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி காந் நகர்,
நாயக ரம் , ஓரகடம் , ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ேமட் ெத (வார் 79)
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ம ைர ரன் ெத (வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ேகா ந்த ள் ைள ெத (வார் 79) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ரி லட்
அம் மன் நகர், ேந
ெத (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
கம் பர் ெத (வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் ங் கா ெத , லட்
அம் மன் நகர் (வார் 79) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் கண்ணதாசன் ெத (வார் 79) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெபரியாண்டவர் 1வ
க் த் ெத
(வார் 79) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெபரியாண்டவர் 2வ
க் த் ெத (வார் 79) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் லட்
அம் மன் நகர், ேந ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி காந் நகர்,
நாயக ரம் , ஓரகடம் , ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ஏரிக்கைர ெத (வார்
79) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ஏரிக்கைர
க் ெத ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் காந் நகர், ெபரியாண்டவர் ெத
(வார் 79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் காந் நகர், அழ
த்
யாதவர் ெத (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் காந் நகர்
ேகா ல்
க் த் ெத (வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
காந் நகர், பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 79) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் காந் நகர், கட்டெபாம் மன் ெத (வார் 79) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் காந் நகர், ஒற் ைறவாைட ெத
(வார் 79) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ேகா ல் ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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பாகத்
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ம் பரப்

4

எ ேனசர் ெஜகநாத் மார்கஸ்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
பார ெத , ராம் நகர், ஓரகடம் ,
ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்

ராம் நகர் வ உ
ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் ராதா
ஷ்ணன் ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் ,ேக.ேக ேமனன் ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் அண்ணா ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் அ ண ரி ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் அ ரா ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் நிர்மல் ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் வராமன் ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் த் வள் ளி ெத (வார் 79) ,
ராம் நகர் ேகாபால் சா ெத (வார் 79)

எ ேனசர் ெஜகநாத் மார்கஸ்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
பார ெத , ராம் நகர், ஓரகடம் ,
ஓரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் காமேகா ெத (வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் சத் யா ெத (வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் லால் பக ர் ெத (வார் 79) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் ந்தரர் ெத (வார் 79) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் அப்பர் ெத (வார் 79) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ராம் நகர் நாரயணசா ெத (வார் 79) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ராம் நகர் ம ரம் ெத (வார் 79) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ராம் நகர் வங் ெத (வார் 79) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர்
ராமா
ஜம் ெத (வார் 79) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் காேவரி ெத (வார் 79) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம்
நகர்
ர்த் நகர் (வார் 79) , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர்
மரன் ெத (வார் 79) , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் மரன்
க் ெத (வார்
79)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

109

109

எ ேனசர் ெஜகநாத் மார்கஸ்
ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
பார ெத , ராம் நகர், ஓரகடம் ,
Oragadam.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் மேகஷ் நகர் (வார் 79)
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர்
வள் வர் ெத (வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் பட்ேடல் ெத (வார்
79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் இளங் ேகா ெத
(வார் 82) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் ண்ேடா ெத (வார்
82) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் அ ெப அர ெத (வார் 82) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் த்
மரன் ெத (வார் 82) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் கணப ெத (வார் 82) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் பாலா ெத (வார் 82) ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர்
ரி ெத (வார் 82) ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் ஜவஹர் ெத (வார் 82) ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் வள் ளலார் ெத (வார் 82) ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
ராம் நகர் ெசங் ன்றம் சாைல (வார் 82) ,
14.ெசன்ைன மாநகராட் நாகநாதன்ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

110

110

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ன்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மா லாமணி ெத ெலனின் நகர் (வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 17வ
க் ெத
(வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 18வ
க் ெத
(வார் 79) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 19 வ
க் ெத
(வார் 79)
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 19அ வ
க் ெத
(வார்
79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 20வ
க் ெத
(வார்
79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 21வ
க் ெத
(வார்
79) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 22வ
க் ெத
(வார்
79) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 23வ
க் ெத
(வார்
79) , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 24வ
க் ெத
(வார் 12) , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 25வ
க்
ெத
(வார் 79) , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 26வ
க் ெத
(வார் 79) , 13.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர்
27வ
க் ெத
(வார் 79) , 14.ெசன்ைன மாநகராட் மணல்
ஓைட ெம ன் ேரா (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

111

111

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ன்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 10வ ெம ன் ேரா (மணல்
ஓைட)(வார் 79 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 10 வ
க்
ெத
(வார் 79) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 16வ
க்
ெத
(வார் 79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 15வ
க்
ெத
(வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 14வ
க்
ெத
(வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 13வ
க்
ெத
(வார் 79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர்
ன்றாவ
ெம ன் ேரா (வார் 79) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 3வ
ெம ன் ேரா (வார் 79) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர்
12வ
க் ெத
(வார் 79) , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின்
நகர் 11வ
க் ெத
(வார் 79) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெலனின் நகர் 4வ
க் ெத
(வார் 79) , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ெலனின் நகர் 2வ
க் ெத
(வார் 79) , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ெலனின் நகர் தல் ெம ன் ேரா ( ரி ) (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

112

113

112

113

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ன்
ர் .

ேவலம் மாள்
த்யாஸ்ரம் ,
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன்
ேரா , ஒரகடம் (
யக் கட் டம் ),
ஒரகடம் .

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 1வ
க் ெத
(வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 3வ
க் ெத
(வார் 79) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 5வ
க் ெத
(வார் 79) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 6வ
க் ெத
(வார் 79) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 7வ
க் ெத
(வார் 79) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 8வ
க் ெத
(வார் 79) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 9வ
க் ெத
(வார் 79) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெலனின் நகர் 10வ
க் ெத
(வார் 79) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் காமாட் ெத
(வார் 79) , 10.அம் பத் ர் (ந)
ஓரகடம் ெலனின் நகர் தல் ெம ன் ேரா
(வார் 79) , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் ெலனின் நகர் 28வ
க் ெத
(வார் 79) ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் மணல் ஓைட ெம ன் ேரா , ெலனின் நகர்
(வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.அம் பத் ர் (ந) ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , ஐயங் ளம்
ெத , (வார் 79) , 2.அம் பத் ர் (ந) ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
ரி , ஐயங் ளம்
க் த் ெத (வார் 79) , 3.அம் பத் ர் (ந) ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , ேநச ள் ைள ெத (வார் 79) ,
4.அம் பத் ர் (ந) ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா
ரி , கணப ெத (வார்
79) , 5.அம் பத் ர் (ந) ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், எல் ைலயம் மன்
ெத (வார் 79) , 6.அம் பத் ர் (ந) ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
ரி , ஷ்பா ெத ,(வார் 79) , 7.அம் பத் ர் (ந) ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , தாராமன் ெத (வார் 79) , 8.அம் பத் ர்
(ந) ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , ரா வ் காந் ெத (வார் 79) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி ,
தாராமன்
க் த் ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

114

115

114

115

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேவலம் மாள்
த்யாஸ்ரம் ,
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ெம ன்
ேரா , ஒரகடம் (
யக் கட் டம் ),
ஒரகடம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், வரலட்
ெத (வார் 79) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா
நகர் ரி , வரலட்
தல்
க் த் ெத (வார் 79) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , வரலட்
2வ
க் த் ெத (வார் 79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , வரலட்
3வ
க் த் ெத (வார் 79)
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி
காம் ைக ெத வார் 79 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி ,
ேவங் கடம் ெத (வார் 79) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், சா ெசட்
ெத (வார்
79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், சா ெசட்
க் த் ெத (வார் 79) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , சர்ச் ெத (வார் 79) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெலனின் நகர், மா லாமணி ெத (வார்
79) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி ,
பத்மாவ ெத (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , ேமாகனரங் கம் ெத (வார் 79) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி ,
காமராஜர் ெத (வார் 79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர், பச்ைசயம் மன் ெத (வார் 79) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், பார தாசன் ெத (வார்
79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ன்
ர் .

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

116

116

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ன்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பவானியம் மன் ெத (வார் 79) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், இந் ரா
காந் ெத (வார் 79 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர்,
சா
ள் ைள ெத (வார் 79) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், சர். . .ராமன் ெத
(வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

117

117

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ன்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், பத்மாவ
னிவாசநகர் (வார் 79) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர், காமராஜர் ெத (வார் 79) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், அண்ணா ெத (வார் 79)
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், பாண் யன்
ெத (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பத்மாவ
னிவாச
நகர் ரி , .ேக ெத (வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
பத்மாவ
னிவாச நகர் ரி , கற் பகம் அெவன்
(வார் 79) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பத்மாவ
னிவாச நகர் ரி ,
னாயகர் ெத (வார் 79) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
பத்மாவ
னிவாச நகர் ரி , காமராஜர் ெத , (வார் 79) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பத்மாவ
னிவாச நகர் ரி
மணிகண்டன் ெத (வார் 79) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
பத்மாவ
னிவாச நகர் ரி அழகர் ெத (வார் 79) , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர், ராஜன் ெத (வார் 79) ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்,
ரி ,
ராகேவந் ரா ெத (வார் 79) , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , ேநசமணி ெத (வார் 79) , 14.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ரி , மாதவராஜ் ெத ,
(வார் 79) , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா
ரி ,
மணிகண்டன் ெத (வார் 79) , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர், ஐயப்பன் ெத (வார் 79) , 17.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா
ரி , நாராயணன் ெத
(வார் 79) , 18.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்,
வள் வர் ெத (வார் 79) , 19.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ராம்
நகர் பார நகர் ெத (வார் 79) , 20.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர், ராகேவந் ரா
க் த் ெத (வார் 79) ,
21.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் அ யமான் ெத
(வார் 79) , 22.ெசன்ைன மாநகராட் நர ம் மன் ெத
, 23.ெசன்ைன
மாநகராட்
பத்மாவ
னிவாச நகர் நர ம் மன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

118

118

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

119

119

ேவலம் மாள்
த்யாசரம்
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் ெம
ேரா அம் பத் ர், அம் பத்

120

120

சர் ராமசா
த யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அம் பத்
அம் பத் ர்.

121

சர் ராமசா
த யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அம் பத்
அம் பத் ர்.

121

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் கம் பர் ெத (வார் 79) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம் அ ண ரிநாதர் ெத ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
(வார் 79) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் டாக்டர் அழகப்பா ெத
(வார் 79) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
ெம ன் ேரா (வார் 79) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
மைல
ெத ெவங் கேடஸ்வரா நகர் (வார் 79) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் கஸ்
ரிபாய் ெத (வார் 79) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் இந் ராகாந் ெத (வார் 79) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் பாரி சம் மந்தர் ெத (வார் 79) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ெநல் சன் ெத (வார் 79) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம்
ெபரியார் ெத (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ைவரம் ெத ெவங் கேடஸ்வரர் நகர்
(வார் 73) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ேவளாங் கன்னி ெத
(வார் 73) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் மா லாமணி ெத
(வார் 73) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் கைலவாணி ெத (வார்
73) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் ராஜராஜன் ெத (வார் 73) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் தா ர் ெத (வார் 73) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஒரகடம்
மங் ைக மன்னன் ெத (வார் 79) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஒரகடம் சபரி ஐயப்பன் நகர் (ெலனின் நகர்
ரி ) (வார் 79)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்,

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்,

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ம னசா மடம் ெத (வார்
81) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ம னசா மடம்
க்
ெத (வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
எம் . .எச்.ேரா , அம் பத் ர் (வார் 81)

ன்
ர்.

ன்
ர்.

ெவங் கடா ரம் ஒரகடம் ேரா

(வார்

81)

த்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ெசக்ரேடரியட் காலனி (வார்
81) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் பைழயட ன்
ப் ஆ ஸ்
ேரா , (வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் பள் ளம்
ெத (வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
ரா
ெத (வார் 13) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
சாரங் கபாணி ெத (வார் 81) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கடா ரம்
ர்ய ரகாசம் ெத , (வார் 81)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

122

122

சர் ராமசா
த யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அம் பத்
அம் பத் ர்.

123

123

ேஜ ப்தா உயர் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

ேஜ ப்தா உயர் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 15வ ெத
(வார் 81) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா
14வ ெத (வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
ேக.ேக.ேரா 13வ ெத (வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 12வ ெத (வார் 81) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 8வ ெத (வார் 81) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ள ெத 2வ ேலன் (வார்
81) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 9வ ெத
(வார் 81) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 7வ
ெத (வார் 81)

124

124

ர்,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ைரசா ெரட் ெத
(வார் 81) ,
ேக.ேக.ேரா ெவங் கடா ரம் (வார் 81) ,
பார யார் ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

125

126

127

125

126

127

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேஜ ப்தா உயர் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ள ெத (வார் 81) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 7வ ேலன்
(வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 6வ
ெத (வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா
5வ ேரா (வார் 81) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
ேக.ேக.ேரா 4வ ெத (வார் 81) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 3வ ெத (வார் 81) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 2வ ெத (வார் 81) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேக.ேக.ேரா 1வ ெத
(வார் 81)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப ம் ெபான்
த்யாசரம் பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் வ ேவல்
த ெத (வார்
81) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
க்காணத்தம் மன் ெத
(வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
கப்பா ெரட்
ெத (வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
கப்பா
ெரட்
தலாவ ைலன்
ராஸ் ெத (வார் 81) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெவங் கடா ரம் அண்ணாசாைல (வார் 81)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப ம் ெபான்
த்யாசரம் பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ஒரகடம்
க் த் ெத (வார்
81) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
ேவங் கடாச்சாரி ெத
(வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ந்தேரசஐயர் ெத
(வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
ேனாபா ெத
(வார் 81) , 5.அம் பத் ர் (ந) ெவங் கடா ரம் நேடச ள் ைள ெத (வார்
14) , 6.அம் பத் ர் (ந) ெவங் கடா ரம் க லர் ெத (வார் 14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

128

129

130

131

132

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

128

ப ம் ெபான்
த்யாசரம் பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ன்னசா சாஸ் ரி ெத
(வார் 81 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் கன்ைனயெசட்
ெத (வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் சங் கம் பள் ளி
ெத (வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
ேனாபா
2வ
க் த் ெத (வார் 81)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

129

ப ம் ெபான்
த்யாசரம் பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஏகாம் பர ஐயர் ெத ெவங் கட ரம் வார் 81 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஷ்ணா
க்கல்
க் ெத
ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஷ்ணா
க்கல்
ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் நாெதள் ள
சம் பத்ெசட் ெத ெவங் கட ரம் வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

130

ப ம் ெபான்
த்யாசரம் பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் சத் யநாராயணா ெத ெவங் கடா ரம்
வார் 81 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் வன்னியர் ெத ெவங் கட ரம்
வார் 81 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மா
ெத மஞ் நாதன் ெத
ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் பன்னீரெ
் சல் வம்
ெத ெவங் கட ரம் வார் 81 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் பன்னீரெ
் சல் வம்
க் ெத வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

131

ெப ந்தைலவர் காமராஜர்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்ஹ.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

132

ெப ந்தைலவர் காமராஜர்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் நாக கன்னி ெத (வார் 81) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ேதவராஜ் நா
ெத (வார்
81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம் ெதற்
ங் கா ெத
(வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கடா ரம்
ஷ்ணஐயர்
ெத

ெவங் கடா ரம் நேடச
ெவங் கடா ரம் வடக்

த ெத (வார் 81) ,
ங் கா ெத (வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

133

134

135

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

133

ெப ந்தைலவர் காமராஜர்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவங் கட ரம் வார் 81 ,
ஆ ஸ் ெத ெவங் கடா

கணப
த ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
ழக்
ங் காெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
ேமற்
ங் காெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
பைழய பாங் க் ஆப் பேராடா ெத
5.ெசன்ைன மாநகராட் பைழய ேபாஸ்ட்
ரம் வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

134

ெப ந்தைலவர் காமராஜர்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ப் ரமணியம் ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ைஹஸ்
ல் ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ராமசந் ரன் ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ப்பம் மாள் ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ஷாப் ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெவங் கட்ராைமய் யர் ெத ெவங் கடா ரம்
வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேஜ ப்தா உயர் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் நகர் ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாெத
வள் வர் நகர்
ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் க கம் பர் ெத
வள் வர் நகர் ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
பகவத் ங் ெத
வள் வர் நகர் ெவங் கடா ரம் வார் 81 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரவாஞ் ெத
வள் வர் நகர்
ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் சமய ரத்தம் மன்
ேகா ல் ெத
வார் - 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

135

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

136

137

138

139

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

136

ேஜ ப்தா உயர் நிைலப்பள் ளி
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்,
ெவங் கடா ரம் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் அன்ைனெதரசா ெத
வள் வர் நகர்
ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் நகர்
2வ ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் நகர் தல் ெத ெவங் கடா ரம் வார் 81 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் எம் .ட் .எச்.ேரா எஸ்.எஸ்.ஆர் ேகட் வார் 81 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ம் கார் நகர் 10வ ெத வார் 81 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாயா ெத , ம் கார் நகர் ,வார் 81 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ம் கார் நகர் 5வ ெத வார் 81

137

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி கல் யாண ரம்
அம் பத் ர், கல் யாண ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ம் கார் நகர் ேநத்தா ெத வார் 81 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரக அப்பார்டெ
் மண்ட் கல் யாண ரம்
கள் ளிக் ப்பம் வார் 81 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கல் யாண ரம்
க் ெத வார் 81 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ேவ
ேகாபால் ெத
ங் காநகர் வார் 81 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ேகா லாம் மாள்
ெத ,வார் 81

138

சர் ராமசா
த யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி அம் பத்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் இந் ரா நகர் 2வ
மாநகராட் இந் ராநகர் 3வ ெத வார்
மாநகராட் இந் ராநகர் 4வ ெத (வார்
மாநகராட் இந் ராநகர் 5வ ெத வார்
மாநகராட் இந் ராநகர் 6வ ெத வார்
மாநகராட் ேவளாங் கன்னி 7வ ெத இந்

139

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி கல் யாண ரம்
அம் பத் ர், கல் யாண ரம்
அம் பத் ர்.

ர்,

,

ெத வார் 81 , 2.ெசன்ைன
81 , 3.ெசன்ைன
81) , 4.ெசன்ைன
81 , 5.ெசன்ைன
81 , 6.ெசன்ைன
ராநகர் வார் 81

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத கல் யாண ரம்
வார் 81 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் பஜைன ேகா ல் தல் ெத
கல் யாண ரம் வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

140

141

142

143

144

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

140

ேவங் கடநகர் கல்
கழகப்பள் ளி
ேவங் கடநகர்,அம் பத்
ேவங் கடநகர்,அம் பத்

ர்,
ர்.

141

ேவங் கடநகர் கல்
கழகப்பள் ளி
ேவங் கடநகர்,அம் பத்
ேவங் கடநகர்,அம் பத்

ர்,
ர்.

142

ேவங் கடநகர் கல்
கழகப்பள் ளி
ேவங் கடநகர்,அம் பத்
ேவங் கடநகர்,அம் பத்

ர்,
ர்.

143

ேவங் கடநகர் கல்
கழகப்பள் ளி
ேவங் கடநகர்,அம் பத்
ேவங் கடநகர்,அம் பத்

144

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ேசாழ ரம்
அம் பத் ர் , ேசாழ ரம்
அம் பத் ர் .

ர்,
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவக் நகர் (வார் 81) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழந்ைத ஏ கான்ெவன்ட்( வார் 81) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ேசாழம் ேப ேரா (வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவங் கடம் நகர் ரசன்ட் ேரா வார் 81 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவங் கடம் நகர் ெவஸ்ட்எண்ட் ேரா வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 81)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவங் கடம் நகர் 1வ

ெம

ன் ேரா

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவங் கடம் நகர் 2வ ெம ன் ேரா
(வார் 81) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவங் கடம் நகர் 2வ
க்
ெத (வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவங் கடம் நகர் ச த்
என்ட் சாைல (வார் 81) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவங் கடம் நகர்
பார்க்
ேரா (வார் 81)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ேந நகர் தல் ெத (வார் 81) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ேந நகர் 2வ ெத (வார் 81) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேந நகர் 3வ ெத (வார் 83) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ேந நகர்
4வ ெத (வார் 81)) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் சத் ய ரம் ேரா
(ஆஸ் ட்டல் ேரா (வார் 81) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் சத் ய ரம்
தல் ெத , (வார் 81) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் சத் ய ரம் 2வ
ெத (வார் 81) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
சத் ய ரம் இந் ராநகர் தல் ெத வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ேசாழ ரம் 5வ ெத
வார் 81 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ேசாழ ரம் 5வ
க் ெத வார் 81 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ேசாழ ரம் 7 வ ெத (வார் 81) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் சர் ஐவன் ஸ்ெடட் ேபார் ஆஸ் டல் ேரா வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

145

146

147

148

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

145

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலப்பள் ளி ேசாழ ரம்
அம் பத் ர் , ேசாழ ரம்
அம் பத் ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் வா
ெத ேசாழ ரம் வார் 81 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ேகா ந்தராஜ் ெத ேசாழ ரம் வார் 81 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் சரஸ்வ பாண் ரங் கன் ெத ேசாழ ரம் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெவங் கடாசலம் ெத ேசாழ ரம் வார் 17 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெபான்னம் பலம் ெத ேசாழ ரம் வார்
81 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஷ்ணா ரம்
ரி
தல்
க் ெத வார் 81 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஷ்ணா ரம்
ரி 2வ
க் ெத
வார் 81 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ஷ்ணா ரம்
ரி
ெம ன்ேரா வார் 81

அைனத்
வாக்காளர்கள்

146

உேசன் ெமேமாரியல் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஷ்ணா ரம் , அம் பத் ர்,
ஷ்ணா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

ஷ்ணா
ஷ்ணா
ஷ்ணா
ஷ்ணா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

147

உேசன் ெமேமாரியல் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஷ்ணா ரம் , அம் பத் ர்,
ஷ்ணா ரம் , அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
81) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்

ஷ்ணா ரம் க்மணி ெத (வார் 81) ,
ஷ்ணா ரம் உேசன் ெத (வார் 81) ,
ஷ்ணா ரம்
ந்தன் ெத (வார் 81) ,
ஷ்ணா ரம் ைநனியம் மாள் ெத (வார்
ஷ்ணா ரம் எம் . .எச் ேரா (வார் 81)

148

சா ேவல் ஹாரிஸ்
ஆங் லம் பள் ளி
ஷ்ணா ரம்
அம் பத் ர்,
ஷ்ணா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஷ்பம் மாள் ெத
ஷ்ணா ரம் வார் 81 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் அரசம் மாள் ெத
ஷ்ணா ரம் வார் 81 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ேசகரன் ெத
ஷ்ணா ரம் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ராமதாஸ் ெத
ஷ்ணா ம் வார் 81 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ராம் பார ெத
ஷ்ணா ரம் வார் 81 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ஸ்ெடட்ேபார்ட் ெம க்கல் வார்டட
் ர்ஸ்
ஷ்ணா ரம்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

ராமநாதன் ெத (வார் 81) ,
பட்டம் மாள் ெத (வார் 81) ,
தா ர் ெத (வார் 81) ,
ேலாகநாதன் ெத (வார் 81)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

149

150

151

152

149

150

151

152

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ேந ெத ,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர்காலனிெம ன்ேரா வார்
2.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி
தல்
க் ெத
(வார் 85) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி 2வ
ெத (வார் 85) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஆ ரியர்காலனிஅம் ேபத்கார்ெத (வார் 85)

பாரத்ெமட்ரிக் பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் வானகரம் ேரா
தல் ெம ன் ெத (வார்
85) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் எம்
எச் ேரா (வார் 85) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
வானந்தா
தல்
க் ெத (வார் 85) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
வானந்தா நகர் 1வ ெத (வார் 85) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
வானந்தா நகர் 2வ ெத (வார் 85) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
வானந்தா நகர் 3வ
க் ெத (வார் 85) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
வானந்தா நகர் 2வ
க் ெத (வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாரத்ெமட்ரிக் பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி ராமர் ேகா ல் ெத வார்
85) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஆ ரியர்காலனிராமர்ேகா ல் காம் ப ண் (வார் 85) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
வானந்தா நகர் ெபரியார்
க்
ெத (வார் 85) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் கம் பர் ெத எம் ேக
நகர் (வார் 85) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ஏரிக்கைர ேரா மகாக பார நகர் வார் 85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ேந ெத ,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் கக்கன்
ெத மகாக
பார நகர் (வார் 85)
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர்
வள் வர் ெத
(வார் 85) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர் இளங் ேகா
ெத (வார் 85) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர்
காளிதாஸ் ெத (வார் 85) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மகா க
பார
நகர் நந்தனார் ெத (வார் 85) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர் அம் ேபத்கார் ெத (வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

85 ,
க்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

153

154

155

156

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ேந ெத ,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர் (வார் 85) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
வானந்தா நகர் அரிச்சந் ரன் ேகா ல் ெத (வார் 1 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
வானந்தா நகர் வ. .
ெத (வார் 18) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் அன்ைன சத்யா நகர் ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத (வார் 18) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வானந்தா நகர் (வார் 18) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் அன்ைனசத்யாநகர் அம் மன்ேகா ல் ெத
வார் 32 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர் கம் பர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

154

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி வரதராஜ ரம்
அம் பத் ர், வரதராஜ ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
என்
ெத , வரதராஜ ரம் (வார் 85) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
என்
காலனி 1வ ெத , வரதராஜ ரம்
(வார் 85) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
என்
காலனி 2வ ெத ,
வரதராஜ ரம் (வார் 85) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
என்
காலனி
3வ ெத , வரதராஜ ரம் (வார் 85) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
இர ல் ேவ
ப் (வரதராஜ ரம் ) (வார் 85) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ஸ்ேடசன் ேரா ((வரதராஜ ரம் ) வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

155

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி வரதராஜ ரம்
அம் பத் ர், வரதராஜ ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி வரதராஜ ரம்
அம் பத் ர், வரதராஜ ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாரசா (வரதராஜ ரம் ) (வார் 85) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் தாேமாதரன் ெத க பார நகர் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் சக்
டம் ெத க பார நகர் (வார் 85) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் சண்
கம் ெத (வரதராஜ ரம் ) (வார் 85) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் கல் யாணியம் மாள் ெத (வரதராஜ ரம் )
(வார் 85) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் எம்
எச் ேரா (வரதராஜ ரம் )
(வார் 85)

153

156

ஓ

அழேகசன் நகர் (வார்

85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

157

158

159

160

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

157

சரஸ்வ நர்சரி மற் ம் ைரமரி
பள் ளி நேடச த ெத
வரதராஜ ரம் அம் பத் ர்,
வரதராஜ ரம் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வரதராஜ ரம் நேடச
த ெத (வார் 85) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
வரதராஜ ரம் பத்மநாப நா
ெத (வார்
85) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வரதராஜ ரம் பட்டரவாக்கம் ேரா
வரதராஜ ரம் ()வார் 85) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வரதராஜ ரம்
அரி
ஷ்ண நா
ெத (வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

158

சரஸ்வ நர்சரி மற் ம் ைரமரி
பள் ளி நேடச த ெத
வரதராஜ ரம் அம் பத் ர்,
வரதராஜ ரம் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வரதராஜ ரம் ப்பன் ெத (வார் 85) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
வரதராஜ ரம் ராஜ த ெத (வார் 85) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் ேரா வார் 85 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
வரதராஜ ரம் .ஆர்.எம் . ெத (வார் 85) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
வரதராஜ ரம் பார்த்தசார ெத (வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

159

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ேந ெத ,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்,
ஆ ரியர் காலனி அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி ேந 2வ
க் ெத
(வார் 85) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி அ ஞர்
அண்ணா ெத (வார் 85) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி
. .க. ெத (வார் 85) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி
த் ெத (வார் 85) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி ேந
ெத (வார் 85) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ ரியர் காலனி கால் வாய்
ெத வார் 85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

160

ேவளாண்ைம ைற உத
இயக் நர் அ வலகம்
ஐ
ைசக் ள் கம் ெபனி எ ரில்
அம் பத் ர்,
ஐ ைசக் ள்
கம் ெபனி எ ரில் அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் உப் காரேம (வார் 81) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ேமயர்
க ஸ்டா ன் ெத (வார் 85)) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வரதராஜ ரம் ெவங் கட்ரா
ெத (வார் 85) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் எம் ட் எச் ேரா ெஜனித் ஆர்ேகட் (வார்
5.ெசன்ைன மாநகராட் ட் .ஐ. .ேரா (வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

85) ,

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

161

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் ஐயப்பன்
க் த் ெத (வார் 85)
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் மாணிக்க
நாயகர் ேகா ல்
ெத (வார் 85) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் அம் ேபத்கார்
ெத (வார் 85) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் ஐயப்பன்
தல்
க் த் ெத (வார் 85) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம்
ஷ்ண ர்த ெத (வார் 85) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம்
பாலா ெத (வார் 85) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் மரன்
ெத (வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

162

162

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் ராம ர்த்
த யார் ெத
(வார் 85) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் ராமன் ெத (வார்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் அண்ணா ெத (வார் 85) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமா ரம் ஐயப்பன் ெத (வார் 85)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

163

163

பாரத்ெமட்ரிக் பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

ராமா ரம் காளிதாசன் சந்
ராமா ரம் காளிதாசன் ெத
ராமா ரம் அகஸ் யர் ெத

164

பாரத்ெமட்ரிக் பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
85)

ராமா
ராமா
ராமா
ராமா

165

பாரத்ெமட்ரிக் பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் சம் தாரியா நகர் தல் ெத ராமா ரம் வார்
85 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் சம் தாரியா நகர் 2வ ெத ராமா ரம்
வார் 85 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் சம் தாரியா நகர் 3வ ெத
ராமா ரம் வார் 85 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் சம் தாரியா நகர் 4வ
ெத ராமா ரம் வார் 85

161

164

165

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(வார்
(வார்
(வார்

85)

85) ,
85) ,
85)

தந்ைத ெபரியார் ெத (வார் 85) ,
பைழய இ.எஸ்.ஐ.ெத (வார் 85) ,
பார ெத (வார் 85) ,
ஏ. .கண்ைணய் யா ெத (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

166

166

பாரத்ெமட்ரிக் பள் ளி ராமா ரம்
அம் பத் ர், ராமா ரம்
அம் பத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் ெத
க் ெத
ராமா ரம்
வார் 85 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் தல் ெத வார் 85 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் 2வ ெத வார் 85 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் கம் பர் ெத ராமா ரம் வார் 85 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ேநதா ெத ராமா ரம் வார் 85 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
னிவாசன் ெத ராமா ரம் வார் 85

167

167

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி பட்டரவாக்கம் ,
பட்டரவாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் 84) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் ரா ன் ெத
(வார் 84)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

168

168

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி பட்டரவாக்கம் ,
பட்டரவாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
84)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி பட்டரவாக்கம் ,
பட்டரவாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் யாதவன் ெத (வார் 84) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் ளக்கைர ெத (வார் 84) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் கண்ணன் ேகா ல் ெத (வார்
84) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் கன்னியம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் 84) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் பட்டரவாக்கம் ேமனாம் ேப
ேரா (வார் 84)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
வள்
வர் ெத (ெவங் கட்ராமன்
நகர்) (வார் 84) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத ெவங் கட்ராமன் நகர் வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் க்மணி அம் மாள் ெத ெவங் கட்ராமன் நகர் வார் 83 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
. .க. ெத ெவங் கட்ராமன்
நகர் வார் 83 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வ.ஊ.
ெவங் கட்ராமன் ெத (வார் 83)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

169

170

169

170

பட்டரவாக்கம் பஜைன ேகா

ல் ெத

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

171

172

173

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

171

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் பார யார் ெத (ெவங் கட்ராமன்
நகர்) வார் 83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் 55வ ெத
(அ
ரகா அபார்டெ
் மண்ட்) வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் கணப ெத ஸ்ேடசன் ேரா ெவங் கட்ராமன் நகர் வார் 83
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் லஷ்மண த ெத 2வ ெத
ெகாரட் ர் வார் 83 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் லஷ்மண
த ெத 1வ ெத ெகாரட் ர் வார் 83 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் லஷ்மண த ெத 3வ ெத ெகாரட் ர் வார் 83

172

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கண்ண ெத ெகாரட் ர் வார்
83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெதற் ர ல் ேவ ஸ்ேடசன்
ேரா (எஸ்.ஆர்.எஸ் ேரா ) வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் அண்ணா ெத ெவங் கட்ராமன் நகர் ெகாரட் ர் வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராAmbattur(m)Korattur ட் ெகாரட் ர் ஸ்ேடஷன்ேரா
(வார் 83) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ஷ்ணசா நா
ெத ெகாரட் ர்(வார் 83) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ைரசா ெரட் 1வ ெத ெகாரட் ர் வார் 83 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் தனபால் ெசட் 2வ ெத ெகாரட் ர் வார் 83
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் தனபால் ெசட்
தல் ெத
ெகாரட் ர் வார் 83 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் தனபால்
ெசட் 3வ ெத ெகாரட் ர் வார் 83 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் ைரசா ெரட் 2வ ெத ெகாரட் ர் வார் 83 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ராம ங் காச்சாரி ெத ெகாரட் ர்
வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

174

175

176

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம்
35வ ெத வார் 83 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம் 32வ ெத வார் 83 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம் 31வ ெத வார் 83 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம்
25வ ெத வார் 83 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம் 29வ ெத வார் 83 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம் 26வ ெத வார் 83 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம்
28வ ெத வார் 83 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த ழ் நா
ட் வச வாரியம் 27வ ெத வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்

175

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்

ெகாரட்
ெகாரட்
ெகாரட்
ெகாரட்
ெகாரட்
ெகாரட்
ெகாரட்

ர் வடக்
ர் த.நா.
ர் த.நா.
ர் த.நா.
ர் த.நா.
ர் த.நா.
ர் த.நா.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

176

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

ெகாரட்
ெகாரட்
ெகாரட்
ெகாரட்

ர் த.நா. .வா 40வ ெத வார் 83 ,
ர் த.நா. .வா 37 வ ெத வார் 83 ,
ர் 36வ ெத (த.நா. .வா) வார் 83 ,
ர் த.நா. .வா 39வ ெத வார் 83

174

அ ன்
(வார்
.வா 49வ ெத
.வா 45வ ெத
.வா 44வ ெத
.வா 42வ ெத
.வா 41வ ெத
.வா 38 வ ெத

83) ,
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்

83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

177

177

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வா 46வ ெத வார் 83 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வா 47வ ெத வார் 83 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெபரியார் நகர் 50வ ெத வார்
83 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெபரியார் நகர் 51வ ெத
வார் 83 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஏரிக்கைர ெத வார்
83 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காந் நகர்(
ப்பம் )வார் 83

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.

.வா 57வ
.வா 58வ
.வா 61வ
.வா 62வ
.வா 63வ
.வா 64வ
.வா 65வ
.வா 66வ
.வா 67வ
.வா 68வ
.வா 70வ
.வா 71வ
.வா 72வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெகாரட் ர் ழக்
ெகாரட் ர் த.நா.
ெகாரட் ர் த.நா.

அ ன்
.வா 8வ
.வா 9வ

178

178

பக்தவச்சலம்
த்யாஷரமம்
பள் ளி ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்
11.ெசன்ைன மாநகராட்
12.ெசன்ைன மாநகராட்
13.ெசன்ைன மாநகராட்

179

179

நல்
ப் சா
ேவகானந்தா
த்யாலயா பள் ளி ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்

வார் 84 ,
ெத வார்
ெத வார்

83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83 ,
83

84 ,
84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

180

181

182

180

181

182

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

நல்
ப் சா
ேவகானந்தா
த்யாலயா பள் ளி ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா.
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா.
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா.
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ழக்
ஐஸ்வர்யாஅபார்டெ
் மன்ட் வார் 84

நல்
ப் சா
ேவகானந்தா
த்யாலயா பள் ளி ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெசன்ட்ரல் அ ன்
வார் 84 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம் 17வ ெத
வார் 84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம் 22வ
ெத வார் 84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம்
24வ ெத வார் 84 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
த.நா. .வாரியம் 24வ ெத
ரிவாக்கம் வார் 84 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வா 5வ ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நல்
ப் சா
ேவகானந்தா
த்யாலயா பள் ளி ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் .என்.எச். .(எல் .ஐ. . ளாக்)
ெகாரட் ர் வார் 84 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஈ.எஸ்.ஐ
ப்
ழக் அெவன்
வார் 84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த.நா. .வா 2வ ெத வார் 84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த.நா. .வா 3வ ெத வார் 84 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த.நா. .வா 4வ ெத வார் 84 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த.நா. .வா 6வ ெத வார் 84 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த.நா. .வா 7வ ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.வா 10வ
.வா 11வ
.வா 13வ
அெவன்

ெத
ெத
ெத

வார்
வார்
வார்

84 ,
84 ,
84 ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

183

184

183

184

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

நல்
ப் சா
ேவகானந்தா
த்யாலயா பள் ளி ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம் 14வ ெத
வார் 84 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம்
15வ ெத வார் 84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
த.நா. .வாரியம் 16வ ெத வார் 84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம் 18வ ெத வார் 84 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம் 18வ ெத
ரிவாக்கம்
வார் 84 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம் 19வ
ெத வார் 84 , 7.அம் பத் ர்(ந) ெகாரட் ர் த.நா. .வாரியம் 20வ
ெத வார் 24 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் தத.நா. .வாரியம்
20வ ெத
ரிவாக்கம் வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல் ஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல் நிைலப்
பள் ளி, கஸ்
ரி நகர், ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 80, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வசக் 2வ ெத வார் 84 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வசக் 1வ ெத வார் 84 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வசக் 4வ ெத வார் 84 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வசக் 3வ ெத வார் 84 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வசக் 5வ ெத வார் 84 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வசக் 6வ ெத வார் 84 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ேக.ஆர்.நகர் ஈ. டவர் வார் 84 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் பத்ரா ெத வார் 84 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கஸ்
ரி நகர் 3வ ெத வார் 84 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கஸ்
ரி நகர் 2வ ெத வார் 84
, 11.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கஸ்
ரி நகர் தல் ெத வார்
84 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் நாகம் மாள் ெத வார் 84 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் த ழ் ெத
ப் ெரட் யார் நகர்
வார் 84 , 14.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் நந்த மார் ெத வார்
84 , 15.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜான ராமன் ெத வார் 84 ,
16.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜான ராமன் ெத வார் 84 ,
17.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜான ராமன் 2வ ெத
ெரட் யார் வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

185

186

187

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி உயர்நிைலப்பள் ளி
வாளகம் ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ேதவதாஸ் ெத ேக.ஆர் நகர் வார்
84 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ளமணி ெத வார் 84 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ல் ைல நகர் 4வ ெத வார் 84 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ல் ைல நகர் 5வ ெத வார் 84 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ல் ைல நகர் 2வ ெத வார் 85 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ல் ைல நகர் 3வ ெத வார் 85 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஈ.
ப் வார் 85 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ல் ைல நகர் 1வ ெத வார் 84 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ல் ைல நகர் ரிவாக்கம் வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

186

எ ேனசர் ெமட்ரிக் பள் ளி
ஜம் ேகஷ்வரர் நகர் ெகாரட் ர்
சாவ ெத ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வானந்தா காலனி வார் 84 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜம் ேகஸ்வரர் ெம ன்ேரா
வார் 84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜம் ேகஸ்வரர் 1வ
க் ெத வார் 84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ஜம் ேகஸ்வரர் 2வ
க் ெத வார் 84 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் ஜம் ேகஸ்வரர் 3வ
க் ெத வார் 84 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜம் ேகஸ்வரர் 4வ
க் ெத வார் 84 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜம் ேகஸ்வரர் 5வ
க் ெத
வார் 84 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜம் ேகஸ்வரர் 7வ
க் ெத வார் 84 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ஜம் ேகஸ்வரர் 8வ
க் ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

எ ேனசர் ெமட்ரிக் பள் ளி
ஜம் ேகஷ்வரர் நகர் ெகாரட் ர்
சாவ ெத ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ஜம் ேகஸ்வரர்
ேவங் கடம்
காலனி வார் 84 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ஷ்ணா நகர்
வார் 84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் மாரசா காலனி
வார் 84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் வாஞ் நகர் 7வ ெத
வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

185
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5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
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அைனத்
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5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

188

188

ெசன்ைன மாநகராட் ெதாடக்க
பள் ளி உயர்நிைலப்பள் ளி
வாளகம் ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் சாவ ெத வார் 84 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர்
சாவ ெத வார் 84 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் சாவ
தல்
க் ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

189

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல் ஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல் நிைலப்
பள் ளி, கஸ்
ரி நகர், ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 80, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

190

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி சாவ
ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவங் கடம் காலனி வார் 84 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ேவங் கடம் 2வ ெத வார் 84
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கண்ண நகர்
க் ெத
வார் 84 , 4.அம் பத் ர்(ந) ெகாரட் ர் கண்ண நகர்
க் ெத
வார் 84 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கண்ண நகர் 5வ
ெத வார் 84 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காக்ைக நகர்
வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

191

எ ேனசர் ெமட்ரிக் பள் ளி
ஜம் ேகஷ்வரர் நகர் ெகாரட் ர்
சாவ ெத ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் சாந் நகர் வார் 84 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ெகாரட் ர் சாந் நகர் ெம ன் ேரா வார் 84 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ர ல் ேவ ஸ்ேடசன் ேரா வார் 84 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ நகர் 1வ ெத வார் 84
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ நகர் 5வ ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

189

190

191

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ெத

ெகாரட் ர் தல் வன்னியர் ெத வார் 84 ,
ெகாரட் ர் 2வ வன்னியர் ெத வார் 84 ,
ெகாரட் ர் ரா ன் ெத வார் 84
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ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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3
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193

194

195

பாகத்
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ழ் வ

ல் அடங் ய
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வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
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ம் பரப்

4

192

எ ேனசர் ெமட்ரிக் பள் ளி
ஜம் ேகஷ்வரர் நகர் ெகாரட் ர்
சாவ ெத ெகாரட் ர்,
ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ நகர் 4வ ெத வார் 84
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ நகர் 7வ ெத வார்
84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ நகர் 8வ ெத
வார் 84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ நகர் 2வ
ெத வார் 84 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ நகர்
3வ ெத வார் 84 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ
நகர் 10வ ெத வார் 84 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
காமராஜ நகர் 9வ ெத வார் 84 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
மைல நகர் வார் 84 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் காமராஜ
நகர் 6வ ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

193

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல் ஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல் நிைலப்
பள் ளி, கஸ்
ரி நகர், ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 80, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கம் மாளர் ெத வார் 84 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார்
84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெரட் ெத வார் 84 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெரட் 2வ சந் வார் 84 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கட்டெபாம் மன்ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

194

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல் ஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல் நிைலப்
பள் ளி, கஸ்
ரி நகர், ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 80, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

195

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி சாவ
ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எம் . .ஆர் ெத தந்ைதெபரியார்
நகர் .மா.வா.ப
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் பார நகர்
( ரா ன் ெத
ன் றம் ) வார் 84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் .ஏ. வா அெவன்
வார் 84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெகாரட் ர் வ.உ. .ெத (எம் . .ஆர் ெத சந் ) வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெத

ெகாரட் ர் பார

நகர் பார

ெத

வார்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் கக்கன் ெத வார் 84 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் பார நகர் ெபரியார் ெத வார்
84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் பார நகர் காந் ெத வார்
84 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் அம் ேபத்கார் ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

196

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி சாவ
ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

197

ட் ல் ேஹா ஏஞ் சல் ஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல் நிைலப்
பள் ளி, கஸ்
ரி நகர், ெகாரட் ர்,
ெசன்ைன - 80, ெகாரட் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

198

198

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி சாவ
ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

ெத

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் னாயகர் ேகா ல் ெத வார் 84
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் எ.என்.சாஸ் ரி ஸ்ெகாயர் வார்
84 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ேபாத்ைதயம் மன் ேகா ல்
ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

199

199

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி சாவ
ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

ெத

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல்
தல்
ெத
வார் 84 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் ெகங் ைகயம் மன்
ேகா ல் ெத வார் 84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

200

200

ெசன்ைன மாநகராட்
உயர்நிைலபள் ளி சாவ
ெகாரட் ர், ெகாரட் ர்.

ெத

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர் பஜைன ேகா ல் ெத வார்
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெகாரட் ர்
ல் ைலவா ல் ேரா
( னாயகர் ேகா ல் ெத ) வார்-84

அைனத்
வாக்காளர்கள்

196

197

201

201

ெத

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ம யழகன் நகர்
பா , பா .

ெகாரட் ர் ஸ்ேடஷன் ேரா
ெகாரட் ர் ஸ்ேடஷன் ேரா

வார்
வார்

84 ,
84

84 ,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
பா காமராஜர் ெத
.எம் . .நகர் வார் 87 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
பா அகத் யார் ெத
.எம் . நகர் வார் 87
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
பா அப்பர் ெத
.எம் . நகர் வார் 87 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
பா பார ெத
.எம் . நகர் வார் 87 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ந்தரர் ெத
.எம் . நகர் வார் 87 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ந்தர்
க் ெத
,எம் . நகர் வார்
87 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
பா அ ண ரிநாதர் ெத
.எம் . நகர்
வார் 87 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
பா காமராஜர்
க் ெத
.எம் . நகர் வார் 87

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

202

203

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
பா எம் . .எச். ேரா வார் 87 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா அப்பா ைர ெசட் யார் ெத வார் 87 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா க ணாநி ெத வார் 87 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா சர்ச் ெத வார் 87 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ராளன் ெத வார் 87 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
பா ம
ெத
வார் 87 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
பா கம் பர் ெத வார் 87 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
பா அண்ணா ைரெத வார் 87 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் ஆைசதம் ெத ம யழகன் நகர் பா வார்
89 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபரகணப ெத ம யழகன் நகர்
பா வார் 89

202

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ம யழகன் நகர்
பா , பா .

203

1.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ெபரியார்4வ
க் ெத
எம் நகர்வார் 87 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா ெபரியார் ெத
.எம் . நகர் வார் 87 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா ெபரியார்3வ
க் ெத
எம் நகர்வார் 87 ,
எஸ் ெசன் ரல்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
ெபரியார்2வ
க் ெத
எம் நகர்வார் 87 , 5.ெசன்ைன
மைலயாத்தம் மன்ேகா ல் ெத
மாநகராட்
பா ெபரியார்1வ
க் ெத
.எம் . நகர்வார் 87 ,
மண்
ர்ேபட், மண்
ர்ேபட்ைட.
6.ெசன்ைன மாநகராட்
பா கா ேத ல் லத் ெத
.எம் . நகர்
வார் 87 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
பா ேந
ெத
.எம் . நகர்
வார் 87 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ஔைவெத வார் 28 எம் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

204

205

206

207

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

204

எஸ் ெசன் ரல்
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
மைலயாத்தம் மன்ேகா ல் ெத
மண்
ர்ேபட்ைட,
மண்
ர்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
வள் வர் ெத
.எம் . நகர் வார்
87 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
பா வ.உ. ெத
.எம் . நகர் வார் 87
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
வள் வர்1வ
க் ெத
எம் நகர்வார் 87 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா
வள் வர்2வ
க் ெத
எம் நகர்வார் 87 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
வள் வர்3வ
க் ெத
எம் நகர்வார் 87 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா
. .க ெத
.எம் . நகர் வார் 87 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
பா பார தாசன் ெத
.எம் . நகர் வார் 87

அைனத்
வாக்காளர்கள்

205

எஸ் ெசன் ரல்
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
மைலயாத்தம் மன்ேகா ல் ெத
மண்
ர்ேபட்ைட,
மண்
ர்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட ேந நகர் வார் 86 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட ேந நகர் தல் ெத
வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட ேந நகர் 2வ
ெத வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட ேந நகர்
3வ ெத வார் 86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட ேந
நகர் 4வ ெத வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட
மாணிக்கம் ள் ைள ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

206

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத மண்
ர்ேபட்ைட,
மண்
ர்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட ேலாைகய் யா நா
ெத
வார் 86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட லட்
அம் மன்
ேகா ல் ெத வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மண்
ர்ேபட்ைட
மண்
ர்ேபட்ைட யவர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

207

அன்ைனெதரசா ெமட்ரிக்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத மண்
ர்ேபட்ைட, வார் 86
மண்
ர்ேபட்ைட.

மண்

ர்ேபட்ைட

ள் ைளயார் ேகா

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

208

209

210

211

212

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

208

அன்ைனெதரசா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ள் ைளயார்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகா ல் ெத மண்
ர்ேபட்ைட,
மண்
ர்ேபட்ைட.

86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

209

ேரா ரத்னம் ெமட்ரிக் ேலசன்
பள் ளி ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத , மண்
ர்ேபட்ைட,
மண்
ர்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத வார் 86 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேயான் ெத வார் 86 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் பஜைனேகா ல் ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

210

ெச ் ன்ட் ெதரசா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
மண்
ர்ேபட்ைட ,
மண்
ர்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட் காமராஜர் நகர் 2வ ெத (மன்
ர்ேபட்ைட)
வார் 86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காமராஜர் நகர் ஸ்
ல் ெத
(மன்
ர்ேபட்ைட) வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெப மாள்
ேகா ல் 4வ ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

211

ெச ் ன்ட் ெதரசா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
மண்
ர்ேபட்ைட ,
மண்
ர்ேபட்ைட .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெப மாள் ேகா ல் ெம ன்ேரா வார் 86 ,
2.அம் பத் ர்(ந)மன்
ர்ேபட்ைட ெப மாள் ேகா ல் 1வ ெத வார்
29 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெப மாள் ேகா ல் 2வ ெத வார் 86 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ெப மாள் ேகா ல் 3வ ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

212

அன்ைனெதரசா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ள் ைளயார்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகா ல் ெத மண்
ர்ேபட்ைட, (மன்
ர்ேபட்ைட) வார்
மண்
ர்ேபட்ைட.

ய

ள் ைளயார் ேகா

மைலயத்தம் மன் ேகா
85

ல் ெத

ல் ெத

வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் அம் பத் ர் எஸ்ேடட் ெதா லாளர்
ப்
வார் 86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெதாைலேப அ வலக
ப்
வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் எம் . .எச். ேரா (மன்
ர்ேபட்ைட)
வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ப்பர்ைவசர்
ப் வார் 86
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் ேபா ஸ்
ப் (அம் பத் ர் எஸ்ேடட்)
வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

213

213

ேரா ரத்னம் ெமட்ரிக் ேலசன்
பள் ளி ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத , மண்
ர்ேபட்ைட,
மண்
ர்ேபட்ைட.

214

214

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி மங் கல ரம் ,
மங் கல ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

மங் கள ரம் பஜைன ேகா

215

215

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி மங் கல ரம் ,
மங் கல ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

மங் கள ரம் ள் ளன் ெத வார் 85 ,
மங் கள ரம் பாடசாைல ெத வார் 85

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி மங் கல ரம் ,
மங் கல ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மங் களா ரம் ஐ. .ஐ.
ப் வார் 85 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் கச் னாங் ப்பம் ேமனாம் ேப ேரா வார்
85 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மங் களா ரம் நல் ல ண ெத வார் 85
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் கச் னாங் ப்பம் எம் .ஐ. . ளாட்ஸ் வார்
85 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் கச் னாங் ப்பம் ள் ைளயார்ேகா ல்
ெத வார் 85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

217

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி பள் ளி
காமராஜ ரம் , காமராஜ ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் காந்
ெத வார் 85 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
வா ெத வார் 85 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கண்ணாத்தம் மன் ேகா ல் ெத வார் 85 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேபா ஸ்
ப் வார் 85 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ேகா ந்த
ேமஸ் ரி ெத ேடா காலனி வார் 85 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ைரசா ேமஸ் ரி ெத வார் 85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

218

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி பள் ளி
காமராஜ ரம் , காமராஜ ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வன் ேகா ல் ெத வார் 85 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வாஞ் நகர் வார் 85 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வ.உ. .ெத காமராஜ ரம் வார் 85 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
அம் ேபத்கார் ெத வார் 85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

216

217

218

216

ல் ெத

வார்

85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

219

220

221

222

219

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி பள் ளி
காமராஜ ரம் , காமராஜ ரம் .

220

அம் பத் ர் னி பல்
உயர்நிைலப் பள் ளி, வா ெத
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்,
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்.

221

அம் பத் ர் னி பல்
உயர்நிைலப் பள் ளி, வா ெத
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்,
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்.

222

அம் பத் ர் னி பல்
உயர்நிைலப் பள் ளி, வா ெத
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்,
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

,

,

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் டன்லப்
ப் வார் 85 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் இ.எஸ்.ஐ.
ப் வார் 85 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
. .க.ெத வார் 85 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெஜயல தா ெத
வார் 85 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
. .என். சாந் நகர் ர ஸ் ெத
வார் 85 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
. .என்.சாந் நகர் பத்மாெத
அம் பத் ர் வார் 85 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
. .என்.சாந் நகர்
பார தாசன்ெத அம் பத் ர்வார் 85 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
. .என்.சாந் நகர்
ப் ர் மரன்ெத அம் ப ர்வார் 85 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
. .என்.சாந் நகர் வ.உ. .ெத
அம் பத் ர்வார் 85 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
. .என்.சாந் நகர்மகாத்மாகாந் ெத அம் பத் ர் வார் 85 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
. .என்.சாந் நகர் ேதவதாஸ் ெத
அம் பத் ர்வார்
85 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
என் மகா ர்
கார்டன் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
என் சாந் நகர்
லகர் ெத
, 14.ெசன்ைன மாநகராட்
என் சாந் நகர் பார யார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வசங் கரன் ெத காமராஜ ரம் வார் 85 ,
அண்ணாெத காமராஜ ரம் வார் 85 ,
ேந
காமராஜ ரம் வார் 85

1.ெசன்ைன மாநகராட்
காதார பணியாளர் ெத காமராஜ ரம்
வார் 85 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கன்னிகா ேமஸ் ரி ெத
காமராஜ ரம் வார் 85 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் எம் . .எச்.ேரா
காமராஜ ரம் வார் 85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பார ெத காமராஜ ரம் வார் 85 ,
ெபரியார் ெத காமராஜ ரம் வார் 85

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

223

224

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

223

அம் பத் ர் னி பல்
உயர்நிைலப் பள் ளி, வா ெத
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்,
காமராஜ ரம் , அம் பத் ர்.

224

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி தா ரபரணி சாைல வார்
86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி நர்மதா ெத வார் 86 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி கங் ைக சாைல வார் 86 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி பாலா சாைல வார் 86 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி லால் பக ர்சாஸ் ரி ெத
ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி ேகாதாவரி சாைல
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ப்ப
ைட வார் 86 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி ேகாதாவரி சாைல
ேரா , பாஷ்நகர் அத் ப்பட் ,
வார் 86 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி என்.எஸ். . ேபாஸ்
ெத வார் 86 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி காேவரி
அத் ப்பட் .
சாைல வார் 86 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி ைவைக
சாைல வார் 86 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ேகாபால் சா நகர் டவர்
ைலன் சாைல வார் 86 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி
ந் ந ெத வார் 86 , 13.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி
பம் ைப ெத வார் 86

,

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ளக்கைர ெத
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ளக்கைரெத
ைசமாற் வாரிய

காமராஜ ரம் வார்

85 ,

ப் காமராஜ ர 85

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

225

226

225
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி பவானி சாைல வார் 86 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி பாஷ் நகர் வார் 86 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி ேகாபால் சா நகர் வார் 86
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி ேகாபால் சா நகர்
ப்ப
ைட ேரா 86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி ேந ெத
வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி
ஷ்ணா ெத
ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ப்ப
ைட வார் 86 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. ,எப். காலனி ஜான் ராணி
ெத வார் 86 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி
ேரா , பாஷ்நகர் அத் ப்பட் ,
ம த் வமைன சாைல வார் 86 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
அத் ப்பட் .
ஐ. .எப்காலனி நி ெசன் ரி காலனி வார் 86 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் அயப்பாக்கம் ேரா எம் . .ஆர். ரம் வார் 86 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் அயப்பாக்கம் ேரா எம் . .ஆர். ரம் ேமற்
வார் 86 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் அயப்பாக்கம் ேரா எம் . .ஆர்.
ரம் வா. . . ெத 86

நி ெசன் ரி ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
10.ெசல் யம் மன் நகர்,
அயபாக்கம் ேரா , அத் ப்பட்
அத் ப்பட் .

,

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ரி மகாத்மா காந்
ெத வார் 86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி உைடயார்
பாைளயம் வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர்
ரி வா. . ெத வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெசல் யம் மன் நகர் ரி பார யார் ெத வார் 86 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ரி அண்ணா ெத வார் 86 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன்
ரி
ேயான் நகர் வார் 86 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர்
மரன் ெத வார்
86 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத ஐ. .எப்.
காலனி வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

227

228

227

228

நி ெசன் ரி ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
10.ெசல் யம் மன் நகர்,
அயபாக்கம் ேரா , அத் ப்பட்
அத் ப்பட் .

நி ெசன் ரி ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
10.ெசல் யம் மன் நகர்,
அயபாக்கம் ேரா , அத் ப்பட்
அத் ப்பட் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

,

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ரி காமராஜர் ெத
வார் 86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ரி கம் பர்
ெத வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் அவ் ைவ
ெத வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர்
கண்ணதாசன் ெத வார் 86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன்
நகர் ராகேவந் ரா ெத வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெசல் யம் மன் நகர் ெவங் கேடஸ்வரா ெத வார் 86 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் ஐ. .எப். காலனி அயனம் பாக்கம் ேரா வார் 86 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ராம் ர்ணாநகர் வார் 86
, 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் பார ெத வார் 86 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர்
வள் வர் ெத
வார் 86 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் கம் பர் ெத
வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் கேழந் ெத வார் 86
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் பார தாசன் ெத
வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ேராஜா ெத
வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் தாமைர ெத
வார் 86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ல் ைல ெத
வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ள ெத
வார் 86 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் அல்
ெத
வார் 86 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன் நகர் ரி
அம் ேபத்கார் ெத வார் 86 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ெசல் யம் மன்
நகர் இளங் ேகா ெத வார் 86 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் காளீதாசன்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

229

230

231

232

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

229

1.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர் அம் மன் ேகா ல் ெத
வார் 86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர் ெம ன்ேரா
வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர் கக்கன்
ெத
வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக பார நகர் இளங் ேகா
ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
ெத வார் 86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மகாக
பார நகர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ப்ப
ைட
காமராஜர் ெத வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் அன்ைன
ேரா , பாஷ்நகர் அத் ப்பட் ,
சத்யாநகர் த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 86 , 7.ெசன்ைன
அத் ப்பட் .
மாநகராட் அன்ைன சத்யா நகர் கம் பர் ெத வார் 86 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் அன்ைன சத்யா நகர் என்.எஸ்.ேக. ெத வார் 86 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் அன்ைன சத்யா நகர் கண்ணதாசன் ெத
வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

230

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
அன்ைன சத்யா நகர் காளிதாசன் ெத
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ப்ப
ைட
86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் அன்ைன சத்யாநகர் ெம ன் ேரா
ேரா , பாஷ்நகர் அத் ப்பட் ,
86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
. . அண்ணாநகர் வார் 86
அத் ப்பட் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

231

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரிக்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ப்ப
ைட
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேரா , பாஷ்நகர் அத் ப்பட் ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
அத் ப்பட் .

232

ஐ
எஸ், அம் பத் ர் நகராட்
உயர் நிைலப்பள் ளி வளாகம்
ெபரிய காலனி, அ
ப்பட் ,
அத் பட் .

வார்
வார்

ேக.ேக. நகர் அயப்பாக்கம் ேரா வார் 86 ,
ேக.ேக. நகர் வானகரம் ேரா வார் 86 ,
ப்ப
ைட ேரா 86

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவள் ளாலர் ெத வார் 86 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ளக்கைர ெத வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
அத் ப்பட் ெம ன் ேரா வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வரத் னம் ெம ன் ேரா ேக எஸ் ஆர் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
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அ ஞர் அண்ணா ெசன்ைன
மாநகராட் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபரிய காலனி அத் பட் ,
அத் பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ட ன்
ப் காலனி வார் 86 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ட ன்
ப் காலனி
ராம்
ப் வார் 86 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் அம் ேபத்கார் நகர் வார் 86 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் அம் பத் ர் ப்பம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

234

234

அ ஞர் அண்ணா ெசன்ைன
மாநகராட் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபரிய காலனி அத் பட் ,
அத் பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் வன்னியர் ெத வார் 86 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வன்னியர் 2வ
க் ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

235

235

ெச ன்ட் ேமரி பள் ளி ன்ன
காலனி அத் பட் , அத் பட்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

233

236

237

236

237

ெச ன்ட் ேமரி பள் ளி ன்ன
காலனி அத் பட் , அத் பட்

.

.

அ ஞர் அண்ணா ெசன்ைன
மாநகராட் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபரிய காலனி அத் பட் ,
அத் பட் .

த.நா. .வ. வாரியம் 3வ ஸ் ம் வார் 86 ,
. . ட் கைலவாணர் நகர் வார் 86

1.ெசன்ைன மாநகராட் பார தாசன் நகர் வார் 86 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் மகாத்மாகாந் நகர் த.நா. .வா.ேபஸ்3வார் 86 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர் வார் 86 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் கைலவாணர் நகர் ெம ன் ேரா வார் 86 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் கைலவாணர் நகர் ேவகாணந்தர் ெத வார் 86 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ப்ப
ைட ேரா வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் 10வ ேமட்
க் ெத அத் ப்பட் வார்
86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் 8வ ேமட்
க் ெத அத் ப்பட்
வார் 86 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் 7வ ேமட்
க் ெத
அத் ப்பட் வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் 6வ ேமட்
க் ெத அத் ப்பட் வார் 86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் 5வ
க் ெத அத் ப்பட் வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் 3வ
ேமட்
க் ெத அத் ப்பட் வார் 86 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
1வ ேமட்
க் ெத அத் ப்பட் வார் 86 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ேமட் த் ெத அத் ப்பட் வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

238

239

240

241

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

238

அ ஞர் அண்ணா ெசன்ைன
மாநகராட் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபரிய காலனி அத் பட் ,
அத் பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெரட்
தல் சந் ெதற் ெத (வார் 86) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ெரட் ெத அத் ப்பட் வார் 86 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
யெத ேமட் ெத அத் ப்பட் வார் 86
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் 9வ ேமட்
க் ெத அத் ப்பட் வார்
86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் கவைர ெத அத் ப்பட் வார் 86 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் 11வ ேமட்
க் ெத அத் ப்பட் வார்
86 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் அங் கண்ண ெரட் ெத அத் ப்பட்
வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

239

அ ஞர் அண்ணா ெசன்ைன
மாநகராட் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபரிய காலனி அத் பட் ,
அத் பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் அம் ேபத்கார் ெத
ன்னகாலனி வார் 86 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ப் ர் மரன் ெத வார் 86 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் வா. . . ெத வார் 86 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் ெத வார் 86 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணா ெத
வார் 86 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் ெத வார் 86 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் பாடசாைல ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

240

அ ஞர் அண்ணா ெசன்ைன
மாநகராட் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபரிய காலனி அத் பட் ,
அத் பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் வானகரம் ேரா வார் 86 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் தரங் னி அலாக்ரிட்
ளாட்ஸ் வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

241

அ ஞர் அண்ணா ெசன்ைன
மாநகராட் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெபரிய காலனி அத் பட் ,
அத் பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பஜைன ேகா ல் ெத ெபரியகாலனி வார்
86 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ெபரியகாலனி ஆலமரம் ெத வார் 86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

242

243

244

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

242

.எ. .ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்
(ேம),
கப்ேபர் (ேம).

1.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன்காலனி 2வ ெம ன்ேரா
அண்ணாநகர் ேமற்
ரிவ 89 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகால் டன்காலனி 3வ ெம ன்ேரா
வார் 89 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ேகால் டன்காலனி5வ ெம னேரா அண்ணாநகர் ேமற்
ரி 89 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன்காலனி4வ
ெம ன்ேரா அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகால் டன்காலனி6வ ெம ன்ேரா அண்ணாநகர் ேமற்
ரி 89 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன்காலனி7வ ெம ன்ேரா
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ேகால் டன்காலனி1வ ெத அண்ணாநகர்ேமற்
ரி வார் ,
8.அம் பத் ர்(ந) கப்ேபர் கார்டன் அ ன்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
வார் 37

243

.எ. .ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்
(ேம),
கப்ேபர் (ேம).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் நகர் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
வார் 82 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ல் ைலகாலனி வார் 89 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் பயர்ஸ்டாப்
ப் வார் 89 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் நீ ல ரி அப்பார்டெ
் மண்ட் வார் 89 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் 1வ ெம ன்ேரா அண்ணாநகர் ேமற்
ரி வார் 89

244

ேவலம் மாள் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர் (
கப்ேபர் ( ).

1.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணா நகர் ெவஸ்ட் எண்ட் காலனி வார்
89 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ம ரி ளாட்ஸ் வார் 89 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் ஆர் 32 வார் 89 , 4.ெசன்ைன
),
மாநகராட் லட்
அப்பார்டெ
் மண்ட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரியகாந்
ளாட்ஸ் வார் 89 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ம ழ் ச் காலனி வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

245

245

ேவலம் மாள் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர் (
கப்ேபர் ( )ஹ.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
.எஸ்.
ஷ்ணா நகர் 1வ ெத வார் 89 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
.எஸ்.
ஷ்ணா நகர் 2வ ெத வார் 89 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
.ஸ்.
ஷ்ணா நகர் 3வ ெத வார் 89 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் ஆ த்ரா ெத வார் 89 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
.எஸ்.
ஷ்ணா நகர் 4வ ெத வார் 89 , 6.ெசன்ைன
),
மாநகராட்
.ஸ்.
ஷ்ணா நகர் பாடசாைல ெத வார் 89 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
.எஸ்.
ஷ்ணாநகர் 1வ ெம ன் ேரா
வார் 89 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
.எஸ்.
ஷ்ணாநகர் 2வ
ெம ன்ேரா வார் 89 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ்.எம் .
நாராயணன் நகர் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி வார

246

246

.எ. . ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர் (
ெசன்ைன,
கப்ேபர் ( ).

)

1.ெசன்ைன மாநகராட்
அப்
ளாட்ஸ் வார் 89 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ஆ சர்ஸ்காலனி1வ ெம ன்ேரா அண்ணாநகர்ேமற்
ரி வ ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ஆ சர்ஸ்காலனி ரி அண்ணாநகர்ேமற்
ரி வார் 89 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
வ.உ. . ெத (ஆ சர்ஸ் காலனி)
ரி வார்
89 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரகா ளாட்ஸ் வார் 89 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ம ரா
ப் வார் 89 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெஜம் ளாட்ஸ் வார் 89 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ளாட் னம்
ளாட்ஸ் வார் 89 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
அண்ணா நகர் ேமற்
ரி அபயம் ,ஆ சர்ஸ் காலனி

247

247

.எ. . ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர் (
ெசன்ைன,
கப்ேபர் ( ) .

)

1.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன்
ளாட்ஸ் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி வார் 89 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் காலனி
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

248

249

250

251

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெபரியார் ெம ன்ேரா
னிவாசநகர் பா
வார் 89 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
னிவாச நகர் ெபரியார்1வ
க் ெத பா வார்ட , 3.ெசன்ைன மாநகராட் சர்ச் ெத சத்யா
நகர் பா வார் 89 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் பாடசாைல ெத
சத்யாநகர் பா வார் 89 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் சத்யாநகர் 2வ
ெம ன்ேரா பா வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் சத்யா நகர் பா வார் 89 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் மகா ரர் ெத சத்யா நகர் பா வார் 89 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் சத்யா நகர் 3வ
க் ெத பா வார் 89 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் சத்யா நகர் 2வ
க் ெத பா வார் 89 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் சத்யா நகர் 1வ ெம ன் ேரா பா வார் 89 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் சத்யா நகர்
ர்த் ெத பா வார் 89 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் மரியா ெத சத்யா நகர் ரி பா வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

250

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாச நகர் ேந ெத வார் 89 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் ேந ெத சந் வார் 89 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் பார யார் ெத வார் 89 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் பார யார்ெத
தல்
க் ெத
89 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர்
பார யார் ெத 2வ
க் ெத
, 6.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் சக் ெத வார் 89 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் கம் பர்ெத வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

251

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் காமராஜர் 1வ
க் ெத வார் , 2.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர்
காமராஜர் 2வ
க் ெத வார் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் காமராஜர் 3வ
க் ெத வார் , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் பா
னிவாசநகர் காமராஜர் 4வ
க் ெத வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

248

249

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

252

253

252

253

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் காமராஜர்ெத வார் 89 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் ெபரியார் 5வ
க் ெத வார் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர்
ெபரியார் 4வ
க் ெத வார் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் பா
னிவாசநகர் ெபரியார் 3வ
க் ெத வார் , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் பா
னிவாசநகர் ெபரியார் 2வ
க் ெத வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பாக் யத்தம் மன் நகர் ெம ன்ேரா பா
வார் 89 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் பாக் யத்தம் மன் நகர் 1வ
க் ெத பா வார் 89 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
பாக் யத்தம் மன் நகர் 2வ
க் ெத பா வார் 89 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் பாக் யத்தமன் நகர் 3வ
க் ெத பா வார் 89 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் பாக் யத்தம் மன் நகர் 4வ
க் ெத பா
வார் , 6.ெசன்ைன மாநகராட் பாக் யத்தம் மன் நகர் 5வ
க் ெத பா வார் , 7.ெசன்ைன மாநகராட் பாக் யத்தம் மன்
நகர் 6வ
க் ெத பா வார் , 8.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணா
தல்
க் ெத
னிவாசநகர் பா வார் 89 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணா 2வ
க் ெத
னிவாசநகர் பா வார் 89 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணா 3வ
க் ெத
னிவாசநகர்
பா வார் 89 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாெத
னிவாசநகர்
பா வார் 89 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் அர் ன் ெத
னிவாசநகர்
பா வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

254

255

254

255

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பா ஒ ம் க்காலனி 1வ ெத வார் 89 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் பா ஒ ம் க்காலனி 1வ
க் ெத
வார் 89 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் பா ஒ ம் க்காலனி 2வ ெத
வார் 89 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் பா ஒ ம் க்காலனி 2வ
க் ெத வார் 89 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் பா ஒ ம் க் காலனி
3வ ெத வார் 89 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ேகாபால் நாய் க்கர் நகர்
வ.உ. .ெத பா வார் 89 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் பாலா ெத
ேகாபால் நாய் க்கர் நகர் காமராஜர் சாைல 89 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
அ ் யா காலனி 1வ அெவன்
பா வார் 89 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் அ ் யா காலனி 2வ அெவன்
பா வார் 89 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் அ ் யா காலனி 3வ அெவன்
பா வார்
89 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் அ ் யா காலனி 4வ அெவன்
பா
வார் 89 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் பா வள் ளல் பாரி நகர் வார் 89 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் ேகாபால் நாய் க்கர் நகர் காமராஜர்சாைல
பா வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித இ தய ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி சத் யாநகர் ,
பா , சத் யாநகர் , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஈ.ேவ.ரா.ெபரியார் ெத அவ் ைவ நகர் பா
வார் 89 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் இந் ராகாந் சாைல அவ் ைவநகர்
பா வார் 89 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் வர் ெத அவ் ைவ
நகர் பா வார் 89 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணா ெத
அவ் ைவநகர் பா வார் 89 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் பார யார்
க் ெத அவ் ைவநகர் பா வார் 89 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
பார யார் ெத அவ் ைவநகர் பா வார் 89 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ஷ்ணப்பா ெத 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

256

257

258

259

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன மாநகராட்
வக்கப்பள் ளி ம யழகன் நகர்
பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ராஜா ெத ம யழகன் நகர் பா வார் 89 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ம யழகன் நகர்
பா வார் 89 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் காந் ெத
ம யழகன் நகர்
பாபா வார் 89 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
டர் ெத
ம யழகன்
நகர் பா வார் 89 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ளவர் ெத ம யழகன்
நகர் பா வார் 89 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
னஸ் ெத ம யழகன்
நகர் பா வார் 89 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணா ெத
ம யழகன் நகர்பா வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

257

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி டாக்டர்
நகர் பா , பா .

ர்த்

1.ெசன்ைன மாநகராட் அங் க த் நகர் 1வ ெத பா வார் 87 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் அங் க த் நகர் 2வ ெத பா வார் 87 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ல் வர் பால் ம் ஸ் அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் பா
வார் 87 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ஷ்ணா அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ்
பா வார் 87 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் இளங் ேகா நகர் 4வ ெத
பா வார் 89 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் இளங் ேகா நகர் 3வ ெத
பா வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

258

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி டாக்டர்
நகர் பா , பா .

ர்த்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

இளங் ேகா நகர் 2வ ெத பா வார் 87 ,
இளங் ேகா நகர் 1வ ெத பா வார் 87 ,
சக் நகர் பார யார் ெத பா வார் 87 ,
சக் நகர் இளங் ேகா ெத பா வார் 87 ,
இளங் ேகா நகர் ெம ன்ேரா பா வார் 87

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்த்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

சக் நகர் ேவகானந்தா ெத வார் 87 ,
ர்த் நகர் பாடசாைல ெத வார் 87 ,
ர்த் நகர் 2வ ெம ன் ேரா வார் 87 ,
ர்த் நகர் தல்
க் ெத வார் 87 ,
ர்த் நகர் 2வ
க் ெத வார் 87 ,
ர்த் நகர் 3வ
க் ெத வார் 87

அைனத்
வாக்காளர்கள்

256

259

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி டாக்டர்
நகர் பா , பா .

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

260

260

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி டாக்டர்
நகர் பா , பா .

ர்த்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்

261

261

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி டாக்டர்
நகர் பா , பா .

ர்த்

1.ெசன்ைன மாநகராட்

பஜைன ேகா

262

262

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி டாக்டர்
நகர் பா , பா .

ர்த்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அேயாத் யம் மன் ேகா
ரத்னம் ெத வார் 87

263

263

ரிட்டானியா
வக்கப்பள் ளி,பா , பா .

264

264

வேனஷ்வரி
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
வன்னியர் ெத , பா , பா

265

266

265

266

வேனஷ்வரி
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
வன்னியர் ெத , பா , பா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

.

.

ரிட்டானியா ேமல் நிைலப்பள் ளி
பா , பா .

ர்த் நகர் 4வ
க் ெத
வார் 87 ,
ர்த் நகர் 5வ
க் ெத வார் 87 ,
ர்த் நகர் 6வ
க் ெத வார் 87 ,
ர்த் நகர் 7வ
க் ெத வார் 87 ,
ர்த் நகர் ெம ன் ேரா வார் 87 ,
சத் யவ நகர் தல் ெத வார் 87 ,
சத் யவ நகர் 2வ ெத வார் 87 ,
சத் யவ நகர் 3வ ெத வார் 877

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல் ெத

வார்

87

ல் ெத

வார்

87 ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் எம் .ட் .எச். ேரா
மாநகராட் யாதவாள் ெத வார் 87

வார்

87 , 2.ெசன்ைன

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 87)

எண் 1

தல் 105 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராஜா ெத

1.ெசன்ைன மாநகராட் ராஜா ெத
(வார் 87) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்

கத

கத எண் 106
தல் 250 வைர
அம் மன் ேகா ல் ெத வார் 87

1.ெசன்ைன மாநகராட் பாலா நகர் வார் 88 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் படவட்டம் மன் ேகா ல் ெத வார் 88 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் பாண் ரங் கா ரம் வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

267

268

269

270

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ரிட்டானியா ேமல் நிைலப்பள் ளி
பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெமட் க் ளம் வார் 88 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் வடக் மாட
வார் 88 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
எம் .ட் .எச். ெம ன் ேரா வார் 88 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
எம் .ட் .எச். 1வ ெத வார் 88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வடக் மாட
அண்ணா
தல் ெத வார் 88 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் வடக் மாட
அண்ணா 2வ ெத வார் 88

268

ரிட்டானியா ேமல் நிைலப்பள் ளி
பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்
11.ெசன்ைன மாநகராட்

படவட்டம் மன் ேகா ல் 2வ ெத வார்
படவட்டம் மன்ேகா ல் 3வ ெத வார்
படவட்டம் மன் ேகா ல் 4வ ெத வார்
நாராயண பக்தர் நகர் 1வ ெத வார்
நாராயண பக்தர் நகர் 2வ ெத வார்
வடக் மாட
1வ ெத வார் 88 ,
வடக் மாட
2வ ெத வார் 88 ,
வடக் மாட
3வ ெத வார் 88 ,
வடக் மாத
4வ ெத வார் 88 ,
வடக் மாட
5வ ெத வார் 88 ,
ைகலாசநாதர் ேகா ல் ெத வார் 88

269

வேனஷ்வரி
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
வன்னியர் ெத , பா , பா

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

எஸ் நகர் 10வ
க் ெத வார் 88 ,
எஸ் நகர் 4வ
க் ெத வார் 88 ,
எஸ் நகர் ெம ன் ேரா வார் 88 ,
த.நா. .வாரிய
ப் வார் 88 ,
எஸ்நகர் 5வ ேரா வார் 88

267

270

.

வேனஷ்வரி
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
வன்னியர் ெத , பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

எஸ் நகர் ேநதா ெத வார் 88 ,
எஸ் நகர் 4வ ேரா வார் 88 ,
எஸ் நகர் 3வ ேரா வார் 88 ,
எஸ் நகர் 2வ ேரா வார் 88 ,
எஸ் நகர் 1வ ேரா வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

88 ,
88 ,
88 ,
88 ,
88 ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

271

272

273

274

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர் ெபான்னியம் மன் ேகா
ெத வார் 88 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ் நகர் 6வ ெத
வார் 88 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ் நகர் 7வ ெத வார்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ் நகர் 8வ ெத வார் 88 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
எஸ் நகர் 9வ ெத வார் 88

ல்

271

வேனஷ்வரி
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
வன்னியர் ெத , பா , பா .

272

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேவளாளலார்ெத ,ெஜகதாம்
நகர்,பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ம ைர ரன் ெத கைலவாணர் நகர் வார் 88
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
னீஸ்வரன் ேகா ல் ெத வார் 88 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் சரஸ்வ ெத வார் 88 , 4.ெசன்ைன
ைக
மாநகராட் கைலவாணர் நகர் ெம ன் ேரா வார் 88 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் பா
த்தர் ெத வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

273

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேவளாளலார்ெத ,ெஜகதாம்
நகர்,பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஏ நாதர் ெத கைலவாணர் நகர் வார் 88 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர் தர்மராஜா ெத வார் 88 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர் லட்
ெத வார் 88 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர் க மாரிஅம் மன் ேகா ல்
ெத வார் 88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர் அல் லா
ைக
ெத வார் 88 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர்
கன் ெத வார் 88 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர்
நகர் வன் ெத வார் 88) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர்
நகர் என்எஸ்ேக ெத வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

274

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேவளாளலார்ெத ,ெஜகதாம்
நகர்,பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர் னாயகர் ேகா ல் ெத
வார் 88 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர்நகர் மகாலட்
ெத
ஷணன்
ைக வார் 88 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் நகர்
ெத வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

88 ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

275

276

275

276

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எஸ். .ஓ.ஏ ைரமரி
பள் ளி,அண்ணா நகர் ேமற்
ரி , அண்ணா நகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஜ. . . ளாட்ஸ் வார் 88 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ஜ. .
ளாட்ஸ் 6வ ெத வார் 88 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் ைகலாஷ் காலனி வார் 88 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
எ.ப் . ளாட்ஸ் நான்காவ ெத வார் 88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
எ.ப் . ளாட்ஸ் 5வ ெத வார் 88 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் எ.ப்
ளாட்ஸ் 8வ ெத வார் 88 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் எ. . ளாட்ஸ்
9வ ெத வார் 88 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ம் எ. . ளாட்ஸ் 10வ
ெத வார் 88 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் எ.ப்
ளாட்ஸ் 11வ ெத
வார் 88 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் எ.ப்
ளாட்ஸ் 12வ ெத வார்
88 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் எ.ப் .எச் ளாட்ஸ் வார் 88 ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் எ.ப் . ளாட்ஸ்
தல் ெத வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ். .ஓ.ஏ ைரமரி
பள் ளி,அண்ணா நகர் ேமற்
ரி , அண்ணா நகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
மகத்மாநகர்100அ சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி எ.ப் . ளாட்ஸ்
ன்றாவ ெத வார் 88 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி க தாெத
.ஆர் நகர் வார்
88 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
க்மணிெத
.ஆர் நகர் வார் 88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
.ஆர்.நகர் ரி வார் 88 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ஓ.என். . காலனி வார் 88 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
.ஆர் நகர் வார்
88 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
ேனகம்
அபார்டெ
் மன்ட்பார்க்ேரா
.ஆர்.நகர் ரி 88 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ெஜ காம் ப ண்ட் .ஆர் நகர்
ரி வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

277

278

277

278

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எஸ். .ஓ.ஏ ைரமரி
பள் ளி,அண்ணா நகர் ேமற்
ரி , அண்ணா நகர் ேமற்
ரி ய.

1.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி பார்க் ேரா
ட ள்
ளாக் வார் 88 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 6வ ெத வார் 88 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 5வ ெத வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ். .ஓ.ஏ ைரமரி
பள் ளி,அண்ணா நகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 4வ ெத வார் 88 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 8வ ெத வார் 88 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் 2வ அெவன்
வார் 88 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் தல் ெத
வார் 88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி
ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 2வ ெத வார் 88 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டார்
3வ ெத வார் 88 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி வடக் ெம ன் ேரா ட ள்
ளாக் வார் 88 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி 13வ ெத ட ள்
ளாக்
வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

279

279

எஸ். .ஓ.ஏ ைரமரி
பள் ளி,அண்ணா நகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் (ேம)

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ரி

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் இமயம் காலனி வார் 88 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்எஸ். .ஓ.எ
ஸ்
ல் ெம ன்ேரா வார் 8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் 3வ அெவன் வார் 88 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் 5வ ெத வார் 88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி ட ள்
ளாக் ெசக்டர் 6வ ெத வார் 88 , 6.ெசன்ைன
.
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக் ெசக்டர்
7வ ெத வார் 88 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக் ெசக்டர் 8வ ெத வார் 88 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக் ெசக்டர்
9வ ெத வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர் ேமற்
ரி ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் 10வ ெத வார் 88 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி ட ள்
ளாக் ெசக்டர் 11வ ெத வார் 88 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக் ெசக்டர் 12வ ெத வார் 88
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 13வ ெத
வார் 88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 14 வ
ெத வார் 88 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 15
வ ெத வார் 88 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ெசக்டர்
16வ ெத வார் 88 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் 17வ ெத வார் 88 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ெசக்டார் 20 ெத வார் 88 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் 4வ ெத வார் 88 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ட ள்
ளாக்
ெசக்டர் 2வ ெத வார் 88 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் ட ள்
ளாக்
ளாக் 4வ அவன் வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

280

280

எஸ். .ஓ.ஏ ைரமரி
பள் ளி,அண்ணா நகர் ேமற்
ரி , அண்ணா நகர் ேமற்
ரி .

281

281

ரிட்டானியா ேமல் நிைலப்பள் ளி
பா , பா .

வன்னியர் ெத

வார்

87

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

282

283

284

285

282

283

284

285

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ரிட்டானியா ேமல் நிைலப்பள் ளி
பா , பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

வன்னியர் ெத கத எண் 77
தல் 230 வைர ,
வன்னியர் ெத 1வ ெத வார் 87 ,
வன்னியர் 2வ ெத வார் 87

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வள் ளலார்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர்,பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஜகதாம் ைக நகர் வள் ளலார் ெத வார் 87 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ஜகதாம் ைக நகர் நம் மாழ் வார் ெத வார்
47 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் ஜகதாம் ைக நகர் தணிகாசலம் ெத
வார் 87 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ஜகதாம் ைக நகர் ந்தரர் ெத
வார் 87 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ஜகதாம் ைக நகர் ேசக் ழார்
ெத வார் 87 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ஜகதாம் ைக நகர்
வள்
வர் ெத வார் 87 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன் ெத 1வ ெத வார் 87 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன் ெத 2வ ெத வார் 87 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்த் சா 3வ ெத வார் 87 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்த் சா
1வ ெத வார் 87 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்த் சா 2வ ெத வார் 87

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வள் ளலார்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர்,பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞானசம் மந்தர் ெத வார் 87 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத வார் 87 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ெதற் மாட
வார் 88 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
னிவாச நகர் 1வ ெத வார் 87 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
னிவாச நகர் 2வ ெத வார் 87 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாணிக்காவாசகர் ெத வார் 87 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் பார நகர் வார் 87 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் பார
ரிவாக்கம் வார் 87

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வள் ளலார்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர்,பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகர்

மரன் நகர்
வள் வர் ெத வார் 88 ,
மரன் நகர் மகாத்மாகாந் ெத வார் 88 ,
மரன் நகர் வ.உ. ெத வார் 88 ,
மரன் நகர் சர்தார் பட்ேடல் ெத வார் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

286

287

288

286

287

288

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வள் ளலார்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர்,பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மரன் நகர் ேந ெத வார் 88 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
மரன் நகர் ராஜா ெத வார் 88 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
மரன் நகர் ேநத்தா
பாஷ்சந் ரேபாஸ் ெத வார்
88
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மரன் நகர் கம் பர் ெத வார் 88 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
மரன் நகர் ராதா
ஷ்ணன் ெத வார் 88 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
மரன் நகர் காமராஜர் ெத வார்
8

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல ்
ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வள் ளலார்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர்,பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மரன் நகர் வரி 1 வார் 88 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
வல் ஸ்வரர் காலனி ேதவர் நகர் வார் 88 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
வள் ளஸ
ீ ் வரர் நகர்
. .க ெத வார்
88 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ல் ைல ெத
மரன்நகர் ரி 2 வார்
88 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞ் ெத
மரன் நகர் ரி 2 வார்
88 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
மரன் நகர்
வரி 2 வார் 88 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ம தம்
ெத
மரன்நகர் ரி வார் 88 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் வசந்தம்
ெத
மரன் நகர் ரி வார் 88 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
லகர்
ெத
மரன் நகர் ரி வார் 88 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மாணிக்கவாசகர் ெத
கரன் நகர் வார் 88 , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் கம் பர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேஜாஷ்வா மாடல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேதவர் நகர், பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வ.உ. ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
ஜவகர் ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
பார யார் ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
அம் ேபத்கார் ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
இரண்டாவ அண்ணாெத ேதவர் நகர் வார்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

289

290

291

292

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ேஜாஷ்வா மாடல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேதவர் நகர், பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
88

தல் அண்ணா ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
அம் மன் ேகா ல் ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
வள் வர் ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
எஸ் நகர் ெம ன்ேரா ேதவர் நகர் வார்

ேஜாஷ்வா மாடல் ெமட்ரிக் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேதவர் நகர், பா ,
பா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

காந் ெத ேதவர் நகர் வார் 88 ,
ெதன்றல் ெத
மரன் நகர் ரி வார் 88 ,
ராேஜந்தர ரசாத் ெத
மரன் நகர் வார் 88
ராஜராஜ ேசாழன் ெத
மரன் நகர் வார் 88
ேநதா ெத
மரன் நகர் வார் 88 ,
கட்டெபாம் மன் ெத
மரன் நகர் 88

அைனத்
வாக்காளர்கள்

291

னாட் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
எஸ்
அவன்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்

எஸ் காலனி ெம ன் ேரா வார் 89 ,
எஸ் அெவன்
35வ ெத வார் 89 ,
எஸ் அெவன்
36வ ெத வார் 89 ,
எஸ் அெவன்
37வ ெத வார் 89 ,
எஸ் அெவன்
38வ ெத வார் 89 ,
எஸ் அெவன்
39வ ெத வார் 89 ,
எஸ் அெவன்
40வ ெத வார் 89 ,
எஸ் காலனி 41வ ெத வார் 89 ,
எஸ் காலனி 42வ ெத வார் 89 ,
எஸ் காலனி 43வ ெத வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

292

னாட் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
எஸ்
அவன்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்

எஸ் காலனி 44வ
எஸ் காலனி 45வ
எஸ் காலனி 46வ
எஸ் காலனி 47வ
எஸ் காலனி 50வ
எஸ் காலனி 51வ
எஸ் காலனி 52வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

289

290

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்

89
89
89
89
89
89
89

,
,
,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

293

294

295

296

297

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

னாட் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
எஸ்
அவன்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

294

னாட் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
எஸ்
அவன்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வன் மா நகர் வார் 89 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
எஸ் அெவன்
33வ ெத வார் 89 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
எஸ் அெவன்
34வ ெத வார் 89 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
எஸ் காலனி 53வ ெத வார் 89 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
எஸ் காலனி 54வ ெத வார் 89 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
எஸ் காலனி 55வ ெத வார் 89 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
எஸ் காலனி 56வ ெத வார் 89 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் ஆர்48
எஸ் காலனி வார் 89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

295

னாட் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
எஸ்
அவன்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

வட்டவ வ நகர் வார்

89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

296

னாட் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
எஸ்
அவன்
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி , அண்ணாநகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

வட்டவ வ நகர் வார்

89

அைனத்
வாக்காளர்கள்

297

ேயா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
ெம ன் ேரா , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ஏ

293

வன்

மா நகர் வார்

யாட் காலனி வார்

89

90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

298

299

300

301

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

298

ேயா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
ெம ன் ேரா , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மகள் காலனி வார் 90 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் ேரா னி ளாட்ஸ் வார் 90 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்யா அப்பார்டெ
் மண்ட் வார் 90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெசௗந்தர்யா காலனி வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

299

ேயா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
ெம ன் ேரா , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவஸ்ட்ரன் அப்பார்டெ
் மன்ட்ஸ் வார் 90 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் சாந் நிேகதன் காலனி வார் 90 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் சாந்தம் காலனி வார் 90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவல் கம் காலனி ளாக் எண் 39,40,41,46,47,48,49 வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

300

ேயா ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
ெம ன் ேரா , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி , அண்ணாநகர்
ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெவல் கம் காலனி அண்ணா நகர் ேமற்
ரி
வார் 90 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் பஞ் சரத்னா காலனி அண்ணா நகர்
ேமர்
ரி வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ். .ஓ.ஏ ைரமரி
பள் ளி,அண்ணா நகர் ேமற்
ரி , அண்ணா நகர் ேமற்
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ண் ேகட்ேபங் க்காலனி9வ ெத அண்ணாநகர்ேமற்
ரிவ ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ண் ேகட்ேபங் க்காலனி10வ ெத அண்ணாநகர்ேமற்
ரி ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ண் ேகட்ேபங் க்காலனி11வ ெத அண்ணாநகர்ேமற்
ரி ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ண் ேகட்ேபங் க்காலனி12வ ெத அண்ணாநகர்ேமற்
ரி ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ண் ேகட்ேபங் க்காலனி6வ அெவன் அண்ணாநகர்ேமற்
,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ண் ேகட்ேபங் க்காலனி ழக் ெம ன்ேரா அண்ணாநகர் ம ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ண் ேகட்ேபங் க்காலனி5வ அெவன் அண்ணாநகர்ேமற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

301

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

302

303

304

305

306

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

302

எஸ் ஐ ஈவர்ட்
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
ெசௗந்தரியா காலனி
அண்ணாநகர் (ேம)
ரி ,
அண்ணாநகர் (ேம)
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட் எமரால்
ளாட்ஸ் எஸ்ேடட் ேரா வார் 90 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ளா க் அ க்ககம் எஸ்ேடட் ேரா வார் 90 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் அர அ வலர்
ப் எஸ்ேடட் ேரா
வார் 90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ைபவ் ஸ்டார் அப்பார்டெ
் மன்ட்
பா
ப்பம் ேரா வார் 90 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் அன்ைன
அ க்ககம் பா
ப்பம் ேரா வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

303

எஸ் ஐ ஈவர்ட்
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
ெசௗந்தரியா காலனி
அண்ணாநகர் (ேம)
ரி ,
அண்ணாநகர் (ேம)
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

304

எஸ் ஐ ஈவர்ட்
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
ெசௗந்தரியா காலனி
அண்ணாநகர் (ேம)
ரி ,
அண்ணாநகர் (ேம)
ரி .

1.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ப்ளி ளாட்ஸ் பா
ப்பம் சாைல
வார் 90 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் எஸ்ேடட்
மங் கலம் ேரா வார்
90 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயகர் ேகா ல் ெத காந் நகர்
வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

305

ேஜாஷ்வா ெமட்ரிக் பள் ளி,ெவற்
னாயகர்
ேகா ல் ,
வல் ஸ்வரர் நகர்,
வல் ஸ்வரர் நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

306

ேஜாஷ்வா ெமட்ரிக் பள் ளி,ெவற்
னாயகர்
ேகா ல் ,
வல் ஸ்வரர் நகர்,
வல் ஸ்வரர் நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் அப்பர் ெத
வல் ஸ்வரர் நகர் வார் 90 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ஞானசம் பந்தர் ெத பா
ப்பம் ேரா
வார் 90 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாணிக்கவாசகர் ெத பா
ப்பம்
ேரா வார் 90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெவற்
னாயகர் ேகா ல்
ெத
வல் ஸ்வரர் நகர் , 5.ெசன்ைன மாநகராட் சத் ய ர்த்
காலனி
வல் ஸ்வரர் நகர் ரி

காந் நகர் பா
பாலா நகர் பா

ப்பம் ேரா வார் 90 ,
ப்பம் ேரா வார் 90

ெபரியார் நகர் பா
ப்பம் வார் 90 ,
இளங் ேகா ெத பா
ப்பம் ேரா வார் 90 ,
ந்தரர் ெத பா
ப்பம் ேரா வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

307

ேஜாஷ்வா ெமட்ரிக் பள் ளி,ெவற்
னாயகர்
ேகா ல் ,
வல் ஸ்வரர் நகர்,
வல் ஸ்வரர் நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் அவ் ைவ ெத பா
2.ெசன்ைன மாநகராட் காமராஜர் நகர் பா
அண்ணாநகர் ேமற்
ரி

308

ேஜாஷ்வா ெமட்ரிக் பள் ளி,ெவற்
னாயகர்
ேகா ல் ,
வல் ஸ்வரர் நகர்,
வல் ஸ்வரர் நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் ஜகதாம் ைக ெத
வல்
வார் 90 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் பா
ப்பம் ேரா
ேமற்
ரி வார் 90

309

ெஜயேவல் ெமட்ரிக் பள் ளி,ெவற்
நாயகர் ேகா ல்
ெத
வல் ஸ்வரர் நகர்,
வல் ஸ்வரர் நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் அன் ெத அம் ேபத்கார் நகர் பா
ப்பம்
வார் 90 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ேவகானந்தர் ெத பா
ப்பம்
வார் 90 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் வள் வர் ெத பா
ப்பம் வார்
90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ெசன்ைன ளாட்ஸ் அம் ேபத்கார் நகர்
பா
ப்பம் வார் 90 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் கண்ணதாசன் ெத
பா
ப்பம் வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

310

310

ெஜயேவல் ெமட்ரிக் பள் ளி,ெவற்
நாயகர் ேகா ல்
ெத
வல் ஸ்வரர் நகர்,
வல் ஸ்வரர் நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

ேநத்தா ெத பா
ப்பம் வார் 90 ,
ேகா ல் ெத பா
ப்பம் வார் 90 ,
வ.உ. ெத பா
ப்பம் வார் 90 ,
பார ெத பா
ப்பம் வார் 90 ,
கம் பர் ெத பா
ப்பம் வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

311

311

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

307

308

309

ல் நகர் பா

ப்பம் ேரா வார்
ப்பம் ேரா

ப்பம் வார்

90 ,

ஸ்வரர் நகர்
அண்ணாநகர்

93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

312

312

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்கங் ைகயம் மன்நகர்எம் ஆர்ெத வார்
93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்கங் ைகயம் மன்நகர்ரா வ் காந் ெத வார் 93 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர்ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்கங் ைகயம் மன்நகர்கைலஞர்ெத வார்
93 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்கங் ைகயம் மன்நகர்இந் ராெத வார்
93 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர்கங் ைகயம் மன்நகர்அண்ணாெத வார் 93 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்கங் ைகயம் மன்நகர்காமராஜர்ெத வார் 93 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் கங் ைகயம் மன்நகர் ரதானசாைலவார் 93

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

313

313

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேமற்
னிவாசன் ெத வார் 93 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்வசந்தாெத வார் 93 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேகால் டன்ஜார்ஜ் நகர் பாக் யம் ெத வார் 93 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்
ஷ்பம் சாைல , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ேமற் ஜார்ஜ் ரத் னம் ேரா வார் 93 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் 408 எட் யப்பன் ெத வார் 93 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர் னிவாசன் மரன்ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர்ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்பாப்பண்ணெவங் கட்ராமன்ெத ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேமற் ேகால் டன்ஜார்ஜ் நகர் நந் னி
ெத வார் 93 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ஈேரா ெஜகந்நாதன் ெத வார் 93 , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர்ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்இந் ராெத வார் 93 ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேகால் டன்ஜார்ஜ் நகர் ரங் கசா
ெத வார் 93 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேமற்
ேகால் டன்ஜார்ஜ் நகர் ரஹமான் ெத வார்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

314

314

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ேமற் சர்ச் ெத வார் 93 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்ஓ.என். .. ஓ .ஓ.எச்..எஸ்.
அப்பார்டெ
் மன்ட்ஸ் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ேகால் டன்ஜார்ஜ்
நகர் அர வாடைக
ப் , 4.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன்
ஜார்ஜ் நகர் ஏவாள் ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர்
ரா வ் காந் ெத , 6.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர்
காந் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர் அலக்ஸ்
ேயா ெத , 8.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர்
மகாலஷ்
மந் ரா , 9.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர்
மகாலஷ்
மா க்கா , 10.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர்
ெஜ ன் ெபஸ்
ட்டாடல்

315

315

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

பா
பா

ப்பம் காமராஜர் சாைல வார் 93 ,
ப்பம் ெபரியார் ெத வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

316

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் பா
ப்பம் ேந ெத வார் 93 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் பா
ப்பம் ேகால் டன் ஜார்ஜ நகர் வார் 93 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் பா
ப்பம் ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்
கன் ேலா ் னாெத
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் பா
ப்பம் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர் சாம் சன்
சேராஜா ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் பா
ப்பம் ேகால் டன் ஜார்ஜ்
நகர்
ப் சா ெத வ , 6.ெசன்ைன மாநகராட் பா
ப்பம்
ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர் பாண் யன் ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ப்பம் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர் சா த் ரி நடராஜன்ெத ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ப்பம் ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்நந் னிலட் மணன்ெத , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் பா
ப்பம் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர்
ள் ைளயார் ேகா ல் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
ப்பம் ேகால் டன்ஜார்ஜ்நகர்டாக்டர்ெசல் ெஜய மார்ெத ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர் அம் காெத
,
12.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர் ட்டர் ெத ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் ேகால் டன் ஜார்ஜ் நகர் பத்ம ஜயா ெத

317

317

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 93

318

318

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
93

319

319

ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலபள் ளி பா
ப்பம் ,
பா
ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் வண் யம் மன் ேகா ல் ெத பா
ப்பம்
வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் காந் ெத பா
ப்பம் வார் 93 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் நாய் க்கர் ெத பா
ப்பம் வார் 93

316

அண்ணா ெத பா
ப்பம் வார் 93 ,
வ.உ. ெத பா
ப்பம் வார் 93 ,
அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத பா
ப்பம்

ள் ைளயார் ேகா

ல் ெத

பா

ப்பம் வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

320

321

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ேபா னி நர்சரி மற் ம்
பள் ளி பா
நகர், பா
நகர்.

வக்க

320

வக்க

321

ேபா னி நர்சரி மற் ம்
பள் ளி பா
நகர், பா
நகர்.

ேபா னி நர்சரி மற் ம்
பள் ளி பா
நகர், பா
நகர்.

வக்க

322

வக்க

323

323

ேபா னி நர்சரி மற் ம்
பள் ளி பா
நகர், பா
நகர்.

324

324

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

322

பாகத்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

1.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணா ெத கைலவானர் காலனி பா
வார் 90 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத பா
வார் 90 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் காலனி
தல் ெத
பா வார் 90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் காலனி 2வ
ெத பா வார் 90 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் கைலவாணர் காலனி
3வ ெத பா வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் ராஜா ெத கைலவாணர் காலனி வார் 90 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் காந் ெத கைலவாணர் காலனி வார் 90 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் அம் ேபத்கார் 3வ ெத கைலவாணர் காலனி
வார் 90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
கைலவாணர் காலனி வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட் கெலக்டர் நகர் 1வ ெத அண்ணாநகர்
ேமற் வார் 90 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கெலக்டர் நகர் 2வ ெத
அண்ணாநகர் ேமற்
வார் 90 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் கெலக்டர்
காலனி 3வ அண்ணாநகர் ேமற்
வார் 90 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெம
க்ஸ் அெவன் கைலவானர் காலனி வார் 90 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ராம் நகர் அண்ணாநகர் ேமற்
வார் 90 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் ேகா ல் ெத கைலவாணர் காலனி வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

பா
பா
பா
பா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

பா
பா

நகர் 1வ ெத பா வார் 90 ,
நகர் 2வ ெத பா வார் 90 ,
நகர்3வ ெத பா வார் 90 ,
நகர் ெம ன் ேரா பா வார் 90
நகர் 4வ
நகர் 5வ

ெத
ெத

பா
பா

வார் 90 ,
வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

1

2

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

பாகத்

ன்

ழ் வ

3

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

325

325

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

326

326

த்
பா

327

327

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

பா
பா
பா

நகர் 10வ
நகர் 11வ
நகர் 12வ

ெத
ெத
ெத

வார் 90 ,
வார் 90 ,
வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

328

328

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

பா
பா
பா

நகர் 13வ
நகர் 14வ
நகர் 15வ

ெத
ெத
ெத

வார் 90 ,
வார் 90 ,
வார் 90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

329

329

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
பா
மாநகராட்
எம் . .ஆர்.நகர் பா
மாநகராட்
பா
நகர் 17வ
மாநகராட்
பா
நகர் 18வ
மாநகராட்
பா
நகர் 19வ

330

330

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ளாக்1வைளயாப சாைல1வ
93

ெதாடக்க பள் ளி 9வ ெத
நகர், பா
நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

பா
பா

நகர் 6வ
நகர் 7வ

ெத
ெத

பா
பா

வார்
வார்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

பா
பா

நகர் 8வ
நகர் 9வ

ெத
ெத

பா வார்
பா வார்

90 ,
90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

90 ,
90

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகர் 16வ வார் 90 , 2.ெசன்ைன
நகர் வார் 90 , 3.ெசன்ைன
ெத வார் 90 , 4.ெசன்ைன
ெத வார் 90 , 5.ெசன்ைன
ெத வார் 90
ழக்
க் ெத

கப்ேபர்

ழக்

வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

331

331

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
கப்ேபர் ழக் ெம ன்ேரா
ளாக்1 வார் 93 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்1வைளயாப சாைல1வ ெம ன்ேரா
கப்ேபர் ழக் வார்
93 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்1வைளயாப சாைல
க் 2வ ெத
கப்ேபர் வார் 93 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்1வைளயாப சாைல2வ
க் ெத 2வ சந்
கப்ேபர்
வார் 93 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்1வைளயாப சாைல2வ
க் ெத 3வ சந் வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

332

332

ஷ்ணம் மாள் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
கப்ேபர்,
கப்ேபர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைளயாப
சாைல 2வ
க் ெத 5வ சந் வார் 93 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைளயாப சாைல 2வ
க் ெத 4வ சந் வார் 93 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 2 வைளயாப சாைல
கப்ேபர் ( ) வார் 93 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைலயாப
சாைல 4வ
க் ெத வார் 93 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைளயாப சாைல 4வ
க் ெத
2வ சந் வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்
1 வைலயாப சாைல 4வ
க் ெத 1வ சந் வார் 93 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைளயாப சாைல
5வ
க் ெத வார் 93 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 2 தக்கா சாைல
கப்ேபர் ( ) வார் 93 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைளயாப சாைல 3வ
க் ெத 4வ சந் வார் 93 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 1 வைளயாப சாைல 3வ
க் ெத வார் 93 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்க 1 வைலயாப
சாைல 3வ
க் ெத 3வ சந் வார் 93 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைளயாப சாைல 3வ
க் ெத
தல் சந் வார் 93 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 1 வைலயாப சாைல 3வ
க் ெத
2வ சந் வார் 93 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல 2வ
க் ெத வார் 93 , 15.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல 1வ
க்
ெத 2வ சந் வார் 93 , 16.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல 1வ
க் ெத வார் 93 , 17.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல 1வ
க்
ெத
தல் சந் வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

333

333

பாகத்

ல் வாக்கம் பஞ் சாயத்
னியன்
வக்கப்பள் ளி ெசக்டார் 1.ெசன்ைன மாநகராட்
4வ
க் ெத வார்
3, 4th ளாக்
கப்ேபர் ழக் ,
கப்ேபர் ழக் .

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
கப்ேபர்
93

ழக்

ளாக் 2 அகத்

யர் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

334

334

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 அகத் யர் சாைல
1வ ெத வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 அகத் யர் ெத 3வ
க் ெத வார் 93 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 அகத் யர் சாைல 2வ
க்
ெத வார் 93 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2
அகத் யர் சாைல 1வ
க் ெத வார் 93 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் அகத் யர் சாைல 5வ
க்
ெத வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2
நக் ரன் சாைல
கப்ேபர்( ) வார் 93 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 நக் ரன் சாைல 2வ
க் ெத வார்
93 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 நக் ரன் சாைல
ல் வாக்கம் பஞ் சாயத்
1வ
க் ெத வார் 93 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
னியன்
வக்கப்பள் ளி ெசக்டார்
ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல 17வ
க் ெத வார் 93 ,
3, 4th ளாக்
கப்ேபர் ழக் ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல
கப்ேபர் ழக் .
15வ
க் ெத வார் 93 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல 14வ
க் ெத வார் 93 ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல
13வ
க் ெத வார் 93 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 2 கேழந் சாைல வார் 93 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்2 நக் ரன் சாைல 17வ
க் ெத வார்
93 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 நக் ரன்
சாைல 17வ
க் ெத 1வ சந் வார் 93 , 16.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2 நக் ரன் சாைல 17வ
க்
ெத வார் 93 , 17.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 2
தக்கா சாைல வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

335

336

337

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் ெபண்கள் ேமல் நிைலப்
பள் ளி 3வ
ளாக்
கப்ேபர்
ழக் , 3வ
ளாக்
கப்ேபர்
ழக் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்3நக் ரன்சாைல4வ
க் ெத வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 3 நக் ரன் சாைல வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

336

அர னர் ெபண்கள் ேமல் நிைலப்
பள் ளி 3வ
ளாக்
கப்ேபர்
ழக் , 3வ
ளாக்
கப்ேபர்
ழக் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்3நக் ரன் சாைல 5
வ
க் ெத வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக்3நக் ரன் சாைல 7 வ
க் ெத வார் 93 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்3நக் ரன் சாைல 15
வ
க் ெத வார் 93 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 3 நக் ரன் சாைல 16 வ
க் ெத வார் 93 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 3 வைளயாப
சாைல வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 4
வைளயப சாைல வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

337

அர னர் ெபண்கள் ேமல் நிைலப்
பள் ளி 3வ
ளாக்
கப்ேபர்
ழக் , 3வ
ளாக்
கப்ேபர்( ).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
1வ
க் ெத வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

335

கப்ேபர்
93

ழக்

ளாக் 3

கேழந்

சாைல

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

338

338

அர னர் ெபண்கள் ேமல் நிைலப்
பள் ளி 3வ
ளாக்
கப்ேபர்
ழக் , 3வ
ளாக்
கப்ேபர்
ழக் .

339

339

P.M.R. ெமட்ரிக் பள் ளி 5 வ
ளாக்
கப்ேபர்( ), 5ப்ளாக்
கப்ேபர்( ).

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்3 ரமா னிவர்
சாைல வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 3
கேழந் சாைல 3வ
க் ெத வார் 93 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 3 கேழந் சாைல 4வ
க்
ெத வார் 93 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 3
கேழந் சாைல 10 வ
க் ெத வார் 93 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 3 கேழந் சாைல 12 வ
க் ெத வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 3 அகத் யர் சாைல 2 வ
க் ெத வார் 93 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 4 கேழந் சாைல வார் 93 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்4 கேழந் சாைல
5வ
க் ெத 1வ உபசந் வார் 93 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்4 கேழந் சாைல 5வ
க் ெத வார் 93
, 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்4 கேழந் சாைல
7வ
க் ெத வார் 93 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 4 ரமா னிவர் சாைல வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக் அண்ணாநகர்ேமற்
ரிவாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5
வைலயாப சாைல வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

340

341

340

341

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

P.M.R. ெமட்ரிக் பள் ளி 5 வ
ளாக்
கப்ேபர்( ), 5ப்ளாக்
கப்ேபர்( ).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 4 நக் ரன்சாைல
வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 4 நக் ரன்
சாைல 14வ ெத வார் 93 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 4 நக் ரன்சாைல 10வ
க் ெத வார் 93 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்4 நக் ரன்சாைல
14வ
க் ெத 1வ சந் வார் 93 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்4 நக் ரன்சாைல 14வ
க் ெத
2வ சந் வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்
5 பர்னர்சாைல 1வ
க் ெத வார் 93 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 ஸ்
ல் ேரா வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

P.M.R. ெமட்ரிக் பள் ளி 5 வ
ளாக்
கப்ேபர்( ), 5 வ
ளாக்
கப்ேபர்( ).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 அகத் யர் சாைல
வார் 93 , 2.அம் பத் ர்(ந)
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 அகத் யர்
சாைல 1வ
க் ெத வார் 93 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 அகத் யர்சாைல 2வ
க் ெத வார்
93 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5
அகத் யர்சாைல 3வ
க் ெத வார் 93 , 5.அம் பத் ர்(ந)
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 அகத் யர்சாைல 4வ
க் ெத வார்
5 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5
அகத் யர்சாைல 5வ
க் ெத வார் 93 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 அகத் யர்சாைல 6வ
க்
ெத வார் 93 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5
அகத் யர்சாைல 7வ
க் ெத வார் 93 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 அகத் யர்சாைல 8வ
க்
ெத வார் 93 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5
அகத் யர்சாைல 9வ
க் ெத வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

342

343

342

343

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

P.M.R. ெமட்ரிக் பள் ளி 5 வ
ளாக்
கப்ேபர்( ), 5ப்ளாக்
கப்ேபர்( ).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 4 பாரிசாைல 4வ
உபசந்
வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக்4
பாரிசாைல 11வ
க் ெத வார் 93 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 4 பாரிசாைல வார் 93 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 ஒரிசாைல வார் 93 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 ஸ்
ல் ேரா
வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5
பர்னர்சாைல வார் 93 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 பர்னர்சாைல 2வ
க் ெத வார் 93 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 பர்னர்சாைல 3வ
க்
ெத வார் 93 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5
பர்னர்சாைல 4வ
க் ெத வார் 93 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 பர்னர்சாைல 5வ
க் ெத வார் 93 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 பர்னர்சாைல
6வ
க் ெத வார் 93 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 5 பர்னர்சாைல 7வ
க் ெத வார் 93 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 5 பர்னர்சாைல
8வ
க் ெத வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக் ,
கப்ேபர்(

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 ஓரிசாைல வார்
93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 பர்னர்சாைல
வார் 93 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6
பர்னர்சாைல 4வ
க் ெத வார் 93 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 பர்னர்சாைல 3வ
க் ெத வார் 93 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 பர்னர்சாைல 1 வ
க் ெத வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கப்ேபர்
).

8 அம் பத்

5
ெப ம்
ா் நாடா மன்றத் ெதா
ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

344

345

344

345

அர னர் ஆண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக் ,
கப்ேபர்(

அர னர் ஆண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக் ,
கப்ேபர்(

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

கப்ேபர்
).

கப்ேபர்
).

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 ஸ்
ல் ேரா
வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 எச்.ஐ.
அப்பார்டெ
் மன்ட் வார் 93 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 பாரைடஸ் அப்பார்டெ
் மன்ட் வார் 93 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6
அப்பார்டெ
் மனட் வார் 93 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 ேகானியா
அப்பார்டெமன்ட் வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 வைலயாப சாைல வார் 93 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6ேகா ந்தசா ெத
மறமைலஅ கள் 8வ
க் ெத
வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 மைறமைலஅ கள்
7வ
க் ெத வார் 93 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 6 மைறமைலஅ கள் 6வ
க் ெத வார் 93 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 மைறமைலஅ கள்
5வ
க் ெத வார் 93 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 6 மைறமைலஅ கள் 3வ
க் ெத வார் 93 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர் ழக்
ளாக் 6 மைறமைலஅ கள்
1வ
க் ெத வார் 93 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கப்ேபர்
ழக்
ளாக் 6 மைறைலஅ கள் 9வ
க் ெத வார் 93

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

2

1

2

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
கடப்பாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
கடப்பாக்கம் ராமம் வார் எண் 16 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத கடப்பாக்கம் காலனி வார் 16 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ளக்கைர ராமம் வார் எண் 16 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் ளக்கைர ராமம் வசக் நகர் வார் எண் 16 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத கன்னியம் மன்ேபட்ைடகாலனி வார் எண் 16 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
கங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத கன்னியம் மன்ேபட்ைடகாலனி வார் எண்
16 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
கன்னியம் மன்ேகா ல் ெத கன்னியம் மன்ேபட்ைட வார் 16 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத கன்னியம் மன்ேபட்ைட வார் 16

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பளி ,
கடப்பாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
னாயகர் ேகா ல் 1வ ெத
கன்னியம் மன்ேபட்ைட வார் 16 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
னாயகர் ேகா ல் 2வ ெத வார் 16 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் கன்னியம் மன் ேபட்ைட வ.உ. .ெத வார் 16 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் கங் ைகயம் மன் ேகா ல்
தல் ெத கன்னியம் மன் ேபட்ைட வார் 16 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் கங் ைகயம் மன் ேகா ல் 2வ ெத வார் 16 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் கடப்பாக்கம் கங் ைகயம் மன் ேகா ல்
தல் ெத
கன்னியம் மன் ேபட்ைட வார் 16 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் அண்ணாசாைல காமராஜ ரம் ஆண்டார் ப்பம் வார் 16 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
ராதா
ஷ்ணன் ெப மாள்
ேகா ல் ெத காமராஜ ரம வார் 16 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் கன்னியம் மன் ேபட்ைட ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 16

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத ஆண்டார் ப்பம் வார் 16 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் கடப்பாக்கம்
னிவாசெப மாள் ேகா ல் ெத ஆண்டார் ப்பம் வார் 16 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
னிவாசெப மாள் ேகா ல் ெத ஆண்டார் ப்பம் வார் 16 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் அண்ணாசாைல வார் 16 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
வாரகாநகர் தல் தன்ைமசாைலஆண்டார் ப்பம் வார் 16 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் 3வ
தன்ைம சாைல
வாரகாநகர் வார் 16 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
4வ
ரதானசாைல வாரகாநகர் வார் 16 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் 4வ சந்
வாரகாநகர் வார் 16 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் கடப்பாக்கம் 5வ சந்
வாரகாநகர் வார் 16 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் 6வ சந்
வாரகாநகர் வார்
16 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் 7வ சந்
வாரகாநகர்
வார் 16 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம்
8வ சந்
வாரகாநகர் வார் 16 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
கடப்பாக்கம் 9வ சந்
வாரகாநகர் வார் 16 , 14.ெசன்ைன
மாநகராட் கடப்பாக்கம் 10வ சந்
வாரகாநகர் வார் 16 ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் 11வ சந்
வாரகாநகர் வார்
16 , 16.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் 12வ சந்
வாரகாநகர்
வார் 16 , 17.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் ரா வ் காந் நகர்
வார் 16 , 18.ெசன்ைன மாநகராட் கடப்பாக்கம் ேக எல் நகர் வார்
16

3

3

ெசன்ைன ந நிைலப்பளி,
கடப்பாக்கம் .

4

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் சைடயாங்
ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
(வார் -16) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
சைடயங் ப்பம் , சைடயங் ப்பம் .
ெத
(வார் -16)

ப்பம் பர்மா நகர் 1வ ெத
சைடயாங் ப்பம் பர்மா நகர் 2வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

5

5

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
சைடயங் ப்பம் ( ெதற்
கவாசல் ) , சைடயாங் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் சைடயாங் ப்பம் பர்மா நகர் 3வ ெத
(வார் -16) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் சைடயாங் ப்பம் பள் ளத் ெத
சைடயாங் ப்பம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட் சைடயாங் ப்பம்
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத சைடயாங் ப்பம் (வார் -16) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் சைடயாங் ப்பம் ழத்ெத சைடயாங் ப்பம் (வார் -16) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் சைடயாங் ப்பம் சைடயாங் ப்பம்
தல் ெத
(வார் -16) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் சைடயாங் ப்பம்
சைடயாங் ப்பம் 2வ ெத
(வார் -16) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
சைடயாங் ப்பம் சைடயாங் ப்பம் 3வ ெத
(வார் -16) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் சைடயாங் ப்பம் சைடயாங் ப்பம் 4வ ெத
(வார் -16)
, 9.ெசன்ைன மாநகராட் சைடயாங் ப்பம் சன்ன ெத
(வார் -16)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

6

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
சைடயங் ப்பம் ,
சைடயாங் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் எலந்த
ர் ெப மாள்
ேகா ல் ெத (வார் -16) , 2.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம்
எம் .எம் . .ஏ.
ப்
(வார் -16) , 3.ெசன்ைன மாநாகராட்
சைடயாங் ப்பம்
னாயகர் ேகா ல் ெத எலந்த
ர் (வார் -16) ,
4.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் ம லம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -16) , 5.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் கன்னியம் மன்
ேகா ல் ெத எலந்த
ர் (வார் -16)

7

7

.ஆர். ெமேமாரியல்
ேமல் நிைலபள் ளி ,
மண நி ட ன்.

1.ெசன்ைன மாநாகராட்
(வார் -16)

சைடயாங்

ப்பம் எம் .ஐ.

.

ப்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

8

8

.ஆர். ெமேமாரியல்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, மண
ட ன் சைடயாங் ப்பம் .

நி

1.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் ெஜனிபர் நகர் (வார் -16) ,
2.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் காந் நகர் எம் ஐ
(வார் 16) , 3.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் மண
நகர்
வள் வர் சாைல (வார் -16) , 4.ெசன்ைன மாநாகராட்
சைடயாங் ப்பம் 100வ
ளாக்
ப் (வார் -16) , 5.ெசன்ைன
மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம்
ைசப்ப
(வார் -16)

9

9

.ஆர். ெமேமாரியல்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, மண
ட ன் சைடயாங் ப்பம் .

நி

1.ெசன்ைன மாநாகராட்
அ க் மா
ப்

10

10

11

12

11

12

சைடயாங்
(வார் -16)

ப்பம் மண

நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.ஆர். ெமேமாரியல்
ேமல் நிைலபள் ளி , மண நி
ட ன் சைடயாங் ப்பம் .

1.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் மண
நகர்
அ க் மா
ப் கத எண் 1001
தல் 2000 (வார் -16)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.ஆர். ெமேமாரியல்
ேமல் நிைலபள் ளி , மண நி
ட ன் சைடயாங் ப்பம் .

ப்
1.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் இ.ட ள் .எஸ்.
(வார் -16) , 2.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் எம் .ஐ.
ப்
நகர் (வார் -16) , 3.ெசன்ைன மாநாகராட்
சைடயாங் ப்பம்
றாவ
ளாக்
ப் (வார் -16) , 4.ெசன்ைன
மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம்
வள் வர் ைல சாைல (வார் -16)
, 5.ெசன்ைன மாநாகராட் சைடயாங் ப்பம் எ ல் நகர்
வள் வர்
சாைல (வார் -16)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநாகராட் மாதவரம் அன்ைன இந் ரா நகர் ேநதா
ெத வார் 28 , 2.ெசன்ைன மாநாகராட் மாதவரம் அன்ைன இந் ரா
நகர் வ. . ெத வார் 28 , 3.ெசன்ைன மாநாகராட் மாதவரம்
அன்ைன இந் ரா நகர் பார ெத வார் 28 , 4.ெசன்ைன
மாநாகராட் மாதவரம் மாதவரம் பால் பண்ைண சாைல
லசத் ரம்
வார் 28

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

13

14

15

16

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி வடக்
கவாசல் ,
ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநாகராட்
2.ெசன்ைன மாநாகராட்
3.ெசன்ைன மாநாகராட்

14

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநாகராட் மாதவரம் பம் அெவன்
1வ ெத வார்
28 , 2.ெசன்ைன மாநாகராட் மாதவரம் பம் அெவன்
2வ ெத
வார் 28 , 3.ெசன்ைன மாநாகராட் மாதவரம் பம் அெவன்
3வ
ெத (வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பம் அெவன்
4வ ெத (வார் 28 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பம் நகர்
வார் 28 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பவானி நகர் 1வ ெத
வார் 28 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பவானி நகர் 2வ ெத
வார் 28

15

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி வடக்
கவாசல் ,
ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
என்
சாைல
லச்சத் ரம்
(வார் 28) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் படேவட்டம் மன் ேகா
ெத , ஏரிக்கைர ேக ேக தாைழ (வார 28 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் பார்த்தசார ெத ேக.ேக.தாைழ வார் 28ஃ

16

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சாஸ் ரி நகர் ெபரியேசக்கா
ேவாகனந்தர் த்யாலயா
(வார் 28) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியேசக்கா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம்
ஷ்பம் மாள் ெத (வார் 28) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
நகராட் .
ெபரியேசக்கா
யாளன் ெத (வார் 28)

13

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

மாதவரம் அ ஞர் அண்ணா நகர் வார் 28 ,
மாதவரம் ஓற் ைறவாைட ெத வார் 28 ,
மாதவரம் பாலா நகர் வார் 28

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

17

17

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியேசக்கா ஏ மைல நகர்
(வார் 28) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியேசக்கா
ெப மாள் ெத ேகா ந்தநாயக்கர் ெத (வார் 28) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெபரியேசக்கா ெப மாள் ேகா ல் ெத ஆர்
ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம் ேக நகர்(வார் 28 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியேசக்கா
ெப மாள் ேகா ல் ெத ராஜா நகர் (வார் 28 , 5.ெசன்ைன
நகராட் .
மாநகராட் மாதவரம் ஐஸ்வர்யா நகர் (வார் 28) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம்
சா ேதாட்டம் (வார் 28) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ேவ
ெத (வார் 28)

18

18

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத (வார் 28)

19

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி வடக்
கவாசல் ,
ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியேசக்கா ெப மாள் ெத
மார்கல் அ ன்
(வார் 28 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேபாப்
ஜான் காலனி (வார் 28) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ெபரியேசக்கா ெப மாள் ேகா ல் ெத கத எண் 1064
தல் 2069
(வார் 28)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

20

20

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 28 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேத
நகர் (வார் 28) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் காமராஜர் சாைல (வார் 28) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் பழனி ெத (வார் 28) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் மரன் ெத
ரி (வார் 28)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

21

21

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 31)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

19

மாதவரம் ெபரியேசக்கா

மாதவரம்
மாதவரம்

மரன் ெத
மரன் ெத

ெப

மாள் ேகா

(வார் 28) ,
இைணப் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

22

23

22

23

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ேவாகனந்தர் த்யாலயா
பள் ளி , ெபரியேசக்கா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கணப நகர் 1வ ெத (வார் 28) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கணப நகர் 2வ ெத (வார் 328
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கணப நகர் 3வ ெத (வார் 28
, 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் னாட் பார
(ேகாஆப்ேராட்ேடவ் ) நகர் (வார் 28 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ப் ரமணி நகர் (வார் 28) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ப் ரமணி ெத (வார் 28) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ராஜ
ேசகர் நகர் (வார் 28) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
பார்வ யம் மாள் ெத (வார் 28) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
னாட் பார
ட் ற நகர் மரன் ெத ேக ேக தாைழ வார் 28

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண 1வ
னிட் வார்
27) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண 2வ
னிட்
வார் 27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண 4வ
னிட் வார் 27) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண
5வ
னிட் வார் 27) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
பால் பண்ைண 6வ
னிட் வார் 27 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் பால் பண்ைண 7வ
னிட் வார் 27) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண 8வ
னிட் வார் 27) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அன்ைன ேவளாங் கன்னி நகர் 1வ
ெத (வார் 30) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அன்ைன
ேவளாங் கன்னி நகர் 2வ ெத (வார்
27) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ேரக்கா நகர் (வார் 28) , 11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ப் ரமணிய ேதாட்டம் ேரக்கா நகர் (வார் 28) , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெவங் கேடஸ்வரா காலனி 10 ெத (வார் 28) ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெவங் கேடஸ்வரா காலனி 11வ
ெத (வார் 28)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

24

24

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி -,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அ ள் நகர் 1வ ெத (வார் 28) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அ ள் நகர் 2 வ ெத (வார் 28 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அ ள் நகர் 3வ ெத (வார் 28) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அ ள் நகர் 4வ ெத (வார் 28 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபன்னி நகர் 1வ ெத (வார் 28
4) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபன்னி நகர் 1வ
க் ெத
(வார்
4) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபன்னி நகர் 2வ
க் ெத (வார்
28) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
பால் பண்ைண 1வ ெபாட்
ம் வார்
5) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் பால் பண்ைண 2 வ ெபாட்
ம் வார்
27) , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண 3வ ெபாட்
ம் வார்
27) ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண 3வ
னிட் வார்
27) , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண 4வ
ெபாட்
ம் வார்
27)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

25

26

25

26

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண அ வலர்
ப்
வார்
27) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண
நீ ர்
வாரிய
ப் வார்
27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
பால் பண்ைண தா
வாஸ்
ப் வார்
27) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் பால் பண்ைண ேபா ஸ்
ப் (வார் 27) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ஜய் நகர் (வார் 27) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் எம் . சா நகர் (வார் 28 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ஜான் வா ெத (வார் 28) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ஜான் வா ெத
ரி (வார் 28) , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம்
என் எஸ்
வங்
ப் (வார் 27 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெஜயலட்
ேதாட்டம் (வார் 28) ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெஜயலட்
ேதாட்டம் 2வ
க்
ெத (வார் 28) , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ன்னி நகர்
பால் பண்ைண (வார் 28)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
ேபங்
காலனி 1வ ெத
(வார் 28) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
ேபங் க்
காலனி 2வ ெத (வார் 28) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எம் எம்
ேபங் க் காலனி 3வ ெத (வார் 28) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
ேபங் க் காலனி 4வ ெத (வார் 28) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
ேபங் க் காலனி 5வ ெத
(வார் 28)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

27

28

29

30

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

27

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்
9.ெசன்ைன மாநகராட்
10.ெசன்ைன மாநகராட்

மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ
மாதவரம் அ

28

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அ
நகர் ேமற் ேதாட்டம் (வார்
27) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் மன்ன ெத ( மாதாவரம்
எம் எம் (வார் 27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ேக எம் நகர்
(வார் 27) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம்
அெவன்
(வார் 27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

29

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெவங் கட் நகர் (வார் 27) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
வள் ர் நகர் (வார் 27) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எடப்பாைளயம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

30

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

மாதவரம்
மாதவரம்
மாதவரம்
மாதவரம்
மாதவரம்

நகர் 1வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 2 வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 3 வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 4வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 5 வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 6 வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 7 வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 8 வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 9 வ ெத (வார் 27) ,
நகர் 10வ ெத (வார் 27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மந்ைதெவளி 1வ
மந்ைதெவளி 2வ
மந்ைதெவளி 3வ
மந்ைதெவளி 4வ
மந்ைதெவளி 5வ

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

(வார்
(வார்
(வார்
(வார்
(வார்

27)
27)
27)
27)
27)

,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

31

32

33

34

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் மந்ைதெவளி 6வ ெத (வார் 27) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் மந்ைதெவளி ெம ன் ேரா (வார்
27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் னிவாச ெப மாள் ேகா ல்
ெத (வார் 27) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சத் ய சாய் நகர்
(வார் 27) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ல தா கார்டன் (வார்
27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

32

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் 27) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர்
தல் ெத (வார் 27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 2வ ெத (வார் 28) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் பவான் அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 27) , 5.மாதவரம் (ந)
மயான
ெத ங் காலனி (வார் 27) , 6.மாதவரம் (ந)
. .ேக நகர்
வார் 27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

33

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), மந்தெவளித்
ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெத ங் காலனி ப் ர
(வார் 27) , 2.மாதவரம் (ந) ேவ
ேகாபால் நகர் (வார் 27)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் கம் பர் நகர்
வள் வர்
ெத (வார் 27) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் கம் பர்
நகர்
ஞ் ெத (வார் 27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எம் எம் கம் பர் நகர் ம தம் ெத (வார் 27) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் எம் எம் கம் பர் நகர் தாமைர ெத (வார் 27) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் கம் பர் நகர் ல் ைல ெத (வார் 27) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் கம் பர் நகர் ெம ன் ேரா
(வார் 27) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் வள் வர்
ப்
மர ரம் (வார் 27)

31

34

காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

35

35

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
பால் பண்ைண மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் ெட ேபான் காலனி
எஸ்எஸ்
ேகா ல் ெத (வார் 27) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் எம் எம் ெட ேபான் காலனி ெதற் (வார் 27) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
ஷ்ணா நகர் (வார் 27) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் அெலக்ஸ் நகர் காலனி
(வார் 278) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம் ேராஜா ெத
(கம் பர் நகர்) (வார் 27) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
ேத
நகர் (வார் 27) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
என்.எஸ். ேபாஸ் ெத (வார் 27) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எம் எம் ேபராயர் சற் ணம் எக்ஸ்ரா நகர் (வார் 27) , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் எம் எம்
ஜயன் ெத ேவ
நகர்(வார்
27)

36

36

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்

மாதவரம் ெப

மாள் ேகா

ல் ெத

(வார்

37

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), மந்தெவளித்
ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெப
751
தல் 1586 (வார் 27)

மாள் ேகா

ல் ெத

கத

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 27) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெப மாள் ேகா ல்
தல் ெத
(வார் 27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெப மாள் ேகா ல்
ேதாட்டம் (வார் 27) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ஈஸ்வரன்
ேகா ல் ெத (வார் 27) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ஈஸ்வரி
நகர் (வார் 277)

37

38

38

27)

எண்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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ஆைனயர் அ வலகம் மாதவரம்
பால் பன்ைன, மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார்
30) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேந ெத (வார் 27) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அ ஞர் அண்ணாெத (வார் 30)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

40

ஆைனயர் அ வலகம் மாதவரம்
பால் பன்ைன, மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர் எ காலனி (வார் 27)
, 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர் எ காலனி
பாஷ்யம் நகர் (வார் 27) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ்
நகர் எ காலனி ேலாகம் மாள் நகர் வார் 27

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஆைனயர் அ வலகம் மாதவரம்
பால் பன்ைன, மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி
ெபரியார்ெத வார் 30 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ்
நகர்
காலனி
வள் வர் ெத வார் 30 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி
வள் வர் 1வ
க் த 30 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி
வள் வர் 2வ
க் 30 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
அெலக்ஸ் நகர்
காலனி
வள் வர் 3வ
க் ெத 30 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி
ஔைவயார்ெத வார் 30 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
அெலக்ஸ் நகர்
காலனி அ ஞ் சர் அண்ணாெத வார் 30 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி
காமராஜ் நகர் வார் 30 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ்
நகர்
காலனி ட் ெநஸ்ட் (வார் 30) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி கண்ணதாசன்ெத (வார் 30) ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி
க்டர் ல் (வார் 30) , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ்
நகர்
காலனி லட்
நகர் வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

40

41

41

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

42

ஆைனயர் அ வலகம் மாதவரம்
பால் பன்ைன, மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ப் ரமணியம் நகர் (வார் 27) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அெலக்ஸ் நகர்
காலனி வார் 27 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வடக் ெட ேபான் காலனி வார்
27 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சம் பன் நகர் க ெத வார் 27 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பத்மாவ நகர் வார் 30

43

ஆைனயர் அ வலகம் மாதவரம்
பால் பன்ைன, மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேமத்தா நகர் வார் 30 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ேமத்தாநகர் ெபரியத்ெத (வார் 30) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேமாகன் கார்டன் வார் 30 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேமத்தா ரீன்பார்க் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

44

44

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ல் பர்ன் நகர் வார் 30 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெஜ ன் ேஜாசப் கார்டன் வார் 30 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் .ஆர்.எச்
எஸ் மணிெத வார்
30 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
கன் 1வ ெத வார் 30
, 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
கன் 2வ ெத வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

45

45

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

46

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), மந்தெவளித்
ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ஓம ளம் எம் .ஆர் எச்ேரா (வார்
30) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ஓமக் ளம் ேம எம் .ஆர்.எச்
வார் 30 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் னிவாசநகர் வார் 30 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சாரங் கபாணி நகர் (வார் 30) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ைரசா ெத வார் 30

42

43

46

மாதவரம் பகவத் ங் நகர் வார் 30 ,
மாதவரம் பஜார் ெத வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

47

47

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
இராஜா ெத மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேராஜாநகர் தல் ெமயன்ேரா
வார் 30 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வா நகர் 1வ
ெமயன்ேரா (வார் 30) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
சண்
க ந்தரம் 1வ ெத (வார் 30) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் சண்
க ந்தரம் 2வ ெத (வார் 30) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் சண்
க ந்தரம் 3வ ெத (வார் 30) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சண்
க ந்தரம் 4வ ெத (வார்
30) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் நேடசன்நகர் வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

48

48

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
இராஜா ெத மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேராஜாநகர் 2வ ெமயன்ேரா
வார் 30 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தட்டாங் ளம் ேரா
வார் 30 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேலாட்டஸ்நகர் 1வ ெத
தட்டாங் ளம் ேரா 30 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ேலாட்டஸ்நகர் 2வ ெத தட்டாங் ளம் ேரா 30 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் சத் ய ர்த் ெத வார் 30 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் வா நகர் வார் 30 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் காண்மால் நகர் (வார் 30)

49

49

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்

50

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), மந்தெவளித்
ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எஸ்.எம் . .நகர் த்தாப ெத
ரி (வார் 30) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் த்தாப ெத
(ஆ) வார் 30

50

மாதவரம்

த்தாப

ெத

வார்

30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
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ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
மந்தெவளித் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவராஜ் நகர் தல் ெத வார் 30 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவராஜ் நகர் 2வ ெத வார் 30 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் னிவாசன் நகர் 1வ ெத வார்
30 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் னிவாசன் நகர் 2வ ெத
வார் 30 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் னிவாசன் நகர் 3வ
ெத (வார் 30) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ராகேவந் ரா நகர் (வார் 11) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எஸ். .ேகா ல் ெத (வார் 30)
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ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
இராஜா ெத மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
இராஜா ெத மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் க்ராஜ் 1வ ெத வார் 30 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் க்ராஜ் 2வ ெத வார் 30 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் க்ராஜ் 3வ ெத 3வ
ெம ன்ேரா வார் 30 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் க்ராஜ்
4வ ெத 4வ ெம ன்ேரா வார் 30 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் க்ராஜ் 5வ ெத 5வ ெம ன்ேரா வார் 30 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் க்ராஜ் 6வ ெம ன்ேரா வார் 30 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் க்ராஜ் 7வ ெம ன்ேரா (வார்
30) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வசக் நகர் 1வ ெத
(வார் 30) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வசக் நகர் 1வ
க் ெத (வார் 30) , 10.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வசக்
நகர் 2வ
க் ெத (வார் 30) , 11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
வசக் நகர் 3வ
க் ெத (வார் 30) , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வசக் நகர் 4வ
க் ெத (வார் 30) , 13.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் வசக் நகர் 2வ ெத (வார் 30)

53

53

மாதவரம் ராஜா
மாதவரம் ராஜா

ெத மாதவரம் வார் 30 ,
அெனக்ஸ் ெத வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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54

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
இராஜா ெத மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
எம் .எம் . . வார் 30

55

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ,
இராஜா ெத மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பார யார் தல் ெத மாதவரம்
எம் .எம் . வார் 30 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பார யார்
2வ ெத மாதவரம் எம் .எம் . . வார் 30 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் பார யார் 3வ ெத வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

என் எஸ் எஸ்
வக்கப்பள் ளி ,
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
.ஆர். .நகர் தல் ெம ன் ேரா
வார் 30 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
.ஆர். .நகர் 1வ
க் ெத வார் 30 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
.ஆர். .நகர் 2வ
க் ெத வார் 30 , 4.மாதவரம் நகராட்
.ஆர். .3வ
க் ெத வார் 30 , 5.மாதவரம் நகராட்
.ஆர். .நகர் 4வ
க் ெத வார் 30 , 6.மாதவரம் நகராட்
.ஆர். .நகர் 5வ
க் ெத வார் 30 , 7.மாதவரம் நகராட்
.ஆர். .நகர் 2வ ெம ன்ேரா வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

என் எஸ் எஸ்
வக்கப்பள் ளி ,
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத
மாதவரம் (ந).

1.மாதவரம் நகராட்
. .க.1வ ெத வார் 31 , 2.மாதவரம்
நகராட்
. .க.2வ ெத வார் 31 , 3.மாதவரம் நகராட்
. .க. 3வ ெத வார் 31 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
. .க. 4வ ெத வார் 31 , 5.மாதவரம் நகராட்
. .க. 5வ
ெத வார் 31 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
. .க. 6வ
ெத (வார் 31) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ஆர் நகர்
2வ ெம ன்ேரா 1வ
க் ெத (வார் 30) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம்
கா 5வ
க் ெத (வார் 30)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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57

56

57

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
மாதவரம் பார

யார் ெத

மாதவரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

58

58

என் எஸ் எஸ்
வக்கப்பள் ளி ,
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார் நகர் 2வ ெத வார்
31 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார் நகர் 3வ ெத
வார் 31 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார் நகர் 5வ
ெத வார் 31 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார் நகர்
6வ ெத வார் 31 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார்
நகர் 1வ ெத 6வ ெத உட் ரி வார் 31 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார் நகர் 3வ ெத 6வ ெத
உட் ரி வார் 31 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார்
நகர் 4வ ெத 6வ ெத உட் ரி வார் 31 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் அம் ேபத்கார் நகர் 5வ ெத 6வ ெத
உட் ரி வார் 31

59

59

என் எஸ் எஸ்
வக்கப்பள் ளி ,
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கண்ண ரான் ேகா ல் ெத (வார்
30) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ஜாகங் ர் ஷாப் வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

60

60

என் எஸ் எஸ்
வக்கப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் காஞ் ெபான் சா ேதாட்டம்
வார் 31 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வ.உ. .ெத வார் 17 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கல் ேகாட்ட நகர் (வார் 31)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

61

61

அங் கன்வா ைமயம் ,
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

62

நகராட் வாசகசாைல ( ழக்
கவாசல் ), கண்ண ரான்
ேகா ல் ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பாண் யன் ெத வார் 31 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் உைடயார் ேதாட்டம் 1வ ெத
வார் 31 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் உைடயார் ேதாட்டம் 2வ
ெத வார் 19 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் உைடயார் ேதாட்டம்
3வ ெத வார் 31

62

மாதவரம்

வள்

வர் ெத

(வார்

31)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

63

64

65

66

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன நகராட் அைற ,
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் உைடயார் ேதாட்டம் 4வ ெத
வார் 31 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் உைடயார் ேதாட்டம் 5வ
ெத (வார் 31) , 3.மாதவரம் நகராட் உைடயார் ேதாட்டம் 6வ ெத
(வார் 31) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் உைடயார் ேதாட்டம்
7வ ெத வார் 31 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தன் ங்
ேமஸ் ரி ெத (வார் 31)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகராட் பால் வா
ரதான
அைற, கண்ண ரான் ேகா ல்
ெத மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் த ழர் காலனி அண்ணாநகர் பர்மா
காலனி 1வ ெத (வார் 31) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
த ழர் காலனி அண்ணாநகர் பர்மா காலனி 2வ ெத 31 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் த ழர் காலனி அண்ணாநகர் பர்மாகாலனி 3வ
ெத 31 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் த ழர் காலனி
அண்ணாநகர் பர்மாகாலனி 4வ ெத 31 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ெச ன்ட் ரான்ஸ் காலனி (வார் 31) , 6.மாதவரம் நகராட்
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 31 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் கண்ணன் நகர் பர்மா காலனி 31

அைனத்
வாக்காளர்கள்

65

பாஸ்ேகா அகடா ெமட்ரிக்
உயர்நிைலப்பள் ளி,
எம் .ஆர்.எச்.ேரா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பழனியப்பாநகர் ெம ன்ேரா
(வார் 31) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பழனியப்பாநகர்
1வ ெத (வார் 31) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
பழனியப்பாநகர் 2வ ெத (வார் 31) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் பழனியப்பா நகர் 3வ ெத (வார் 31) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் பழனியப்பா நகர் 4வ ெத (வார் 31) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பழனியப்பா நகர் 5வ ெத (வார்
31

அைனத்
வாக்காளர்கள்

66

பாஸ்ேகா அகடா ெமட்ரிக்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , எம் .ஆர்.எச்.ேரா
மாதவரம் நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

63

64

மாதவரம் எம் .ஆர்.எச்.சாைல (வார்

31)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

67

68

67

68

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

பாஸ்ேகா அகடா ெமட்ரிக்
உயர்நிைலப்பள் ளி-,
எம் .ஆர்.எச்.ேரா மாதவரம்
நகராட் .

1.மாதவரம் நகராட் கண்ணா ரம் (வார் 31) , 2.மாதவரம் நகராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் 30 , 3.மாதவரம் நகராட்
ய
ெசபஸ் யர் ஆலய கன்னியர்மடம் வார் 30 , 4.மாதவரம் நகராட்
ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 1வ ெம ன் ேரா (வார் 30) , 5.மாதவரம்
நகராட் ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 2வ ெம ன் ேரா வார் 18 ,
6.மாதவரம் நகராட் ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 3வ ெம ன்ேரா வார் 33
, 7.மாதவரம் நகராட் ேக.ேக.ஆர். கார்டன் 4வ ெம ன்ேரா (வார்
33) , 8.மாதவரம் நகராட் ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 4வ
க் ெத
வார் 30 , 9.மாதவரம் நகராட் ேக.ேக.கார்டன் 5வ
க் ெத
(வார் 31) , 10.மாதவரம் நகராட் ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 6வ
க் ெத வார் 31 , 11.மாதவரம் நகராட் ேக.ேக.ஆர்.கார்டன்
7வ
க் ெத வார் 31 , 12.மாதவரம் நகராட்
ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 8வ
க் ெத வார் 31 , 13.மாதவரம்
நகராட் ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 9வ
க் ெத வார் 31 ,
14.மாதவரம் நகராட் ேக.ேக.ஆர்.கார்டன் 10வ
க் ெத (வார்
31) , 15.மாதவரம் நகராட் அ.ெபா.அர .ெத வார் 31

அைனத்
வாக்காளர்கள்

பாஸ்ேகா அகடா ெமட்ரிக்
உயர்நிைலப்பள் ளி,
எம் .ஆர்.எச்.ேரா மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெமண்
அெவன் (வார் 31) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சகாய ல் லா ம த் வமைன
(வார் 31) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெமக்ெடக்காலனிவார்
31 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேக ேக ஆர் நகர்ெமஜஸ் க்
காலனி (வார் 31) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியார்நகர்
க ணாநி ெத (வார் 33) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ஓ ர்
கார்டன் வார் 33 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எச் ேரா
வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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71

72

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

69

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் என்.எஸ்.ேக.நகர் வார் 33 ,
.என். ேரா
ெச ன்ட் ஆனிஸ்
ைரமரி பள் ளி 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் மா ஸ் இல் லம்
வார் 33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கணப ேதாட்டம் வார்
,
என்
ேரா மாதவரம்
33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கணக்கன் சத் ரம் வார் 33 ,
நகராட் .
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ங் கன் ெத வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

70

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெச ன்ட் ஆனிஸ்
ைரமரி பள் ளி
2.ெசன்ைன மாநகராட்
,
என்
ேரா மாதவரம்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
நகராட் .
4.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

71

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் அ ஞர் அண்ணாநகர்
ெச ன்ட் ஆனிஸ்
ைரமரி பள் ளி
ம ரேமட் ப்பாைளயம் வார் 33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
,
என்
ேரா மாதவரம்
ேமட் ப்பாைளயம்
க் ெத வார் 33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
நகராட் .
மாதவரம் ேமட் ப்பாைளயம் ெரட் ெத வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

72

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் தல் ெத வார்
33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 2வ ெத
வார் 33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 2வ
க் ெத வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எம் . .ஆர்.நகர் 3வ ெத வார் 30 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 3வ
க் ெத வார் 33 , 6.ெசன்ைன
ெச ன்ட் ஆனிஸ்
ைரமரி பள் ளி
மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 4வ ெத வார் 33 ,
,
என்
ேரா மாதவரம்
7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 5வ ெத வார் 30
நகராட் .
, 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 6வ ெத வார்
33 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 6வ
க் ெத வார் 33 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
எம் . .ஆர்.நகர் 7வ ெத வார் 33 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் 8வ ெத வார் 33 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் எம் . .ஆர்.நகர் ரதான சாைல வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மாதவரம்
.என். ேரா வார் 33 ,
மாதவரம் மா.ெபா.ேவதா ெத வார் 33 ,
மாதவரம் சந் ர ர காலனி வார் 33 ,
மாதவரம் அன்ைன சத் யா நகர் வார் 33

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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பாகத்
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ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

நகராட்
வக்கப்பள் ளி ,
ெபான்னியம் மன்ேம மாதவரம்
(ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியசாைல வார் 33 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியசாைல
தல்
க் ெத
(வார் 33) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியசாைல 2வ
க் ெத (வார் 33)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அங் கன்வா ைமயம் ழக்
கவாசல் , ெபான்னியம் மன்ேம
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியசாைல 3வ
க் ெத
வார் 33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெபரியசாைல 4வ
க் ெத (வார் 33) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ெபரியசாைல 5வ
க் ெத வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ெபான்னியம் மன் ேம வார் 33 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வ.உ. .
தல் ெத வார் 33 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ெபான்னியம் மன் ேம எம் . .ஆர் ெத வார் 33 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வ.ஊ. 2வ ெத வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி வடக் , ெபான்னியம் மன்ேம
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் ெபான்னியம் மன்ேப ேநதா ெத (வார்
33) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம ேநதா
க்
ெத (வார் 33) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம
எட் யப்பன் ெத (வார் 33) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம
ரபாண் ெத வார் 33 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம சத் ய ர்த் ெத (வார் 33) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம அய் யர் ேதாட்டம்
1வ ெத (வார் 33)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1
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3
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77

76
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பாகத்
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ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ெபான்னியம் மன்ேம
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம அய் யர் ேதாட்டம்
2வ ெத (வார் 33) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம
அய் யர் ேதாட்டம் 3வ ெத வார் 33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம அம் ஜம் மாள் ெத வார் 33 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம
லகர் ெத வார் 33 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம பார யார் ெத வார் 33 ,
6.மாதவரம் நகராட் ெபான்னியம் மன்ேம
ேனாபா ெத வார்
33 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம சா யார் ேதாட்டம்
வார் 33 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம
ப்ழர்
மரன் ெத வார் 33 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம ேத ெத வார் 33 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 33 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம பட்ேடல் ெத வார்
33 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம பஜைன ேகா ல்
ெத வார் 33 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம
பஜைன ேகா ல்
தல்
க் ெத வார் 33 , 14.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம பஜைன ேகா ல் 2வ
க் ெத வார் 33 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம பஜைன ேகா ல் 3வ
க் ெத வார் 33 ,
16.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபான்னியம் மன்ேம ெசல் ைலயன் நகர்
வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தனிகாசலம் நகர் ஏ ளாக்
தல் ெம ன் ேரா வார் 33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர்
ழக் 2வ ெம ன் ேரா ஏ ளாக் வார் 33 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ஏ ளாக்
3வ ெம ன்ேரா வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் 4வ ெம ன்ேரா வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
4வ ெம ன்ேரா 1வ
க் ெத வார் 33 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ஏ ளாக்4வ
ெம ன்ேரா 2வ
க்
ெத வார் 33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ஏ ளாக் 3வ
க் ெத வார் 33 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ஏ ளாக்
4வ
க் 1வ ைலன்ெத வார் 33 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் 80 அ ேரா வார் 33 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 5வ ெம ன்ேரா
6வ
க் வார் 33 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
தணிகசலம் நகர்
ளாக்எஸ் எஸ்3வ
க் ெத வார் 33 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகசலம் நகர்
ளாக் எஸ் எஸ்
4வ
க் ெத வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 5வ
ெம ன்ேரா வார் 33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 5வ ெம ன்ேரா 2வ
க் வார் 33 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 5வ
க் ெத வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
தணிகசலம் நகர்
ளாக் 80 அ ேரா வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

80

80

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் , தணிகாசலம் நகர்
மாதவரம் (ந).

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா ேதவ ேதட்டம் வார் 33 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா ேதவ ேதாட்டம் 1வ
க் ெத வார் 33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா ேதவ
ேதாட்டம் 2வ
க் ெத வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா ேதவ ேதாட்டம் 3வ
க் ெத வார் 33 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ங் காவனத் ேதாட்டம் வார் 33 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா நகர் 1வ ெத வார் 33 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா நகர் 2வ ெத வார் 33 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா நகர் 3வ ெத வார் 33 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வா நகர் 4வ ெத வார் 33 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
ந்தவன் ேதாட்டம்
ெபான்ணியம் மன் ேம வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

81

82

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

81

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 1வ
க் ெத வார் -33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 2வ
க் ெத வார் 33 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 3வ
க் ெத
வார்
33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் 6வ
ெம ன்ேரா வார்
33 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் 6வ ெம ன்ேரா 1வ
க் ெத வார் 21 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் 6வ
ெம ன்ேரா 2வ
க் ெத வார் 21 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 7வ ெம ன்ேரா வார்
33 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 8வ
ெம ன்ேரா வார் 33 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 80அ ேரா வார் 21 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் காமராஜ் பள் ளிெத 2வ
க் ெத
, 11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
காமராஜ் பள் ளிெத 3வ
க் ெத

82

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் னிவாசா நகர் வார் 33 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சாந் காலனி வார் 33 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெசல் வம் நகர் வார் 23 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெசந் ல் நகர் (வார் - 33 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெசந் ல் அெவன்
(வார் - 33)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

83

83

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக்
ெம ன்ேரா வார் 33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர்
ளாக்
தல்
க் ெத வார்
33 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 2வ
க் ெத
வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக் 3வ
க் ெத வார் 33 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் 4வ
க் ெத வார் 33 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர்
ளாக்
நேடசன்ெம ன்ேரா வார் 33 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ராம் சாைல ெபான்னியம் மன்ேம வார் 33 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம்
ராம் சாைல ெபான்னியம் மன்ேம 1வ
க் ெத
, 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ராம் சாைல
ெபான்னியம் மன்ேம 2வ
க் ெத வா-33 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெசல் வம் நகர் 3வ
க் ெத வார் 33 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெசல் வம் நகர் ரிவாக்கம்
யாகராஜன்சாைல வார் 33 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ெசல் வம் நகர் ரிவாக்கம் நேடசன் ெம ன்ேரா வார் 33 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெசல் வம் நகர் ரிவாக்கம்
தங் கராஜ் சாைல வார் 33 , 14.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ெசல் வம் நகர் ரிவாக்கம்
ஆஈ சாைல வார் 33 , 15.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெசல் வம் நகர் ரிவாக்கம் எத் ராஜ் ெத (வார்
- 33)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

84

84

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக்
ெபான்னியம் மண்ேம (வார் - 33 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் காமராஜர்சாைல வார் 33 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் காமராஜர்சாைல
தல் ெத வார்-33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் காமராஜர்சாைல 2வ ெத வார்-33 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக்
காமராஜர்சாைல 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

85

85

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் , தணிகாசலம் நகர்
மாதவரம் (ந).

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக்
ராஜா சாைல (வார் - 33) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் ராஜா சாைல 1 வ ெத , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் ராஜா சாைல 2வ
ெத , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக்
ராஜா சாைல 3வ ெத , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் ராஜா சாைல 4 வ ெத , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் ராஜா சாைல
5வ ெத , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ
ளாக் சக்ரபாணிசாைல (வார் - 33) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் இ ளாக் மகாத்மாகாந் சாைல (வார் 23) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் க காலனி எ ளாக்
ெம ன்ேரா (வார் - 33) , 10.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
இராம ங் க காலனி எ ளாக் 1வ
க் ெத (வார் - 33) ,
11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் கம் காலனி எ ளாக் 2
வ
க் ெத , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
இராம ங் கம் காலனி எ ளாக் 3வ
க் ெத
, 13.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் ககாலணி
ளாக் (வார் - 33) ,
14.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் ககாலனி
ளாக்
ெம ன்ேரா (வார் - 33)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

86

86

காமராஜ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் ககாலனி
ளாக் 1வ
க் ெத , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் க காலனி
ளாக் 2வ
க் ெத , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
இராம ங் ககாலனி
ளாக் 3வ
க் ெத , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் ககாலனி
ளாக் (வார் - 33) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் ககாலனி
ளாக்
1வ ெத (வார் - 33) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
இராம ங் ககாலனி
ளாக் 2வ
க் ெத , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் ககாலனி
ளாக் 3வ
க் ெத
, 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இராம ங் ககாலனி
ளாக்
(வார் - 33) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வ
2வ ெத
(வார் - 33) , 10.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
த் மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் - 33) , 11.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
அண்ணா ெத (வார் - 33) , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
அண்ணா தல்
க் ெத (வார் - 33) , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் அண்ணா 2வ
க் ெத (வார் - 33) , 14.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் அண்ணா 3வ
க் ெத (வார் - 33) ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ரபத் ர ெத (வார் - 33) ,
16.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேகா ந்தசா ெத (வார் - 33) ,
17.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் இந் ராகாந் ெத (வார் - 33) ,
18.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் சாரங் கபாணி ெத (வார் - 33) ,
19.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ரா வ் காந் ெத (வார் - 33) ,
20.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ந் ர ர்த்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

87

88

89

87

88

89

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

டான்பாஸ்ேகா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி, தணிகச்சலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் (வார் - 26) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் ெம ன்ேரா (வார்
- 26) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் 1வ ெம ன்
ேரா (வார் - 26) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர்
2வ ெம ன் ேரா (வார் - 26)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

டான்பாஸ்ேகா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி, தணிகச்சலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் 3வ ெம ன்ேரா
(வார் - 26) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் 4வ
ெம ன் ேரா (வார் - 26) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் 1வ
க் ெத (வார் - 26) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
மைலநகர் 2வ
க் ெத (வார் - 26) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் 3வ
க் ெத (வார் - 26) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மைலநகர் ரி 2வ (வார் 26)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

டான்பாஸ்ேகா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவ நகர் ெம ன் ேரா (வார் 26) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவ நகர் தல் ெத (வார் 26) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவ நகர் 2வ ெத (வார் 26) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவ நகர் 3வ ெத வார்
26 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவ நகர் தல்
க் ெத
(வார் - 24) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ேதவ நகர் 2வ
க் ெத (வார் - 26) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ேதவ நகர் 3வ
க் ெத (வார் - 26) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ேதவ நகர் 4வ
க் ெத (வார் - 26) , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் கண்ணம் மாள் நகர் (வார் - 26) , 10.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெப மாள் நகர் (வார் - 26) , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் பாஷ்நகர் (வார் - 26) , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ெபான் சா நகர் (வார் - 26)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

90

91

90

91

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

டான்பாஸ்ேகா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி, தணிகாசலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வா நகர் (வார் - 26) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வஜ் ரேவல் நகர் தல் ெத (வார்
- 26) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வஜ் ரேவல் நகர் 2வ ெத
வார் 26 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வஜ் ரேவல் நகர் 3வ
ெத வார் 26 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வஜ் ரேவல் நகர்
4வ ெத வார் 26 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
வஜ் ரேவல் நகர் ெம ன்ேரா வார் 26 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வஜ் ரேவல் நகர் தல்
க் ெத வார் 26 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் வஜ் ரேவல் நகர் 2வ
க் ெத வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

டான்பாஸ்ேகா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி, தணிகச்சலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ெமஜஸ் க் காலனி வார் 26 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசாலம் நகர் ேமற் 1வ
ெத வார் 26 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகசாலம் நகர்
ேமற் 2வ ெத வார் 26 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகசாலம் நகர் ேமற் 3வ ெத வார் 26 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகசாலம் நகர் ேமற் 4வ ெத வார் 26 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ேமற் 5வ ெத
வார் 26 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகசாலம் நகர் ேமற்
6வ ெத வார் 26 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம்
நகர் ேமற் 7வ ெத வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

92

93

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

92

டான்பாஸ்ேகா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி, தணிகச்சலம்
நகர் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ேமற் 8வ ெத
வார் 26 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ேமற்
9வ ெத வார் 26 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம்
நகர் ேமற் 10வ ெத வார் 26 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் ேமற் 11வ ெத வார் 26 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ேமற் 1வ ெம ன் ேரா
வார் 26 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ேமற்
2வ ெம ன் ேரா வார் 26 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
தணிகாசலம் நகர் ேமற் 2வ ெம ன்ேரா ம
ெத , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ேமற் 3வ ெம ன்ேரா
வார் 26 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் தணிகாசலம் நகர் ேமற்
3வ
ரதானசாைல வார் 26 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
சஞ் சய் நகர் வார் 26

93

மணியம் ைம ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி , ேதவ நகர் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
ஷ்ணாநகர் வார் 23 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ஏ மைலநகர் வார் 33 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் கேணஷ்நகர் வார் 33 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம்
நகர் வார் 33 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் நாகவல்
அெவன்
வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

94

95

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
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1.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வள் ளியம் ைமநகர் வார் 33 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் வள் ளியம் ைமநகர் ரி (வார் 33) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் பால
ஷ்ணாநகர் வார் 33 ,
ெவஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன்
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ரகாஷ்நகர் தல் ெம ன்ேரா
உயா்நிைல பள் ளி ெதற்
வார் 33 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 2வ
கப்வாசல் ,
ய சாஸ் ாி நகா்
ெம ன்ேரா வார் 33 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாதவரம்
மாதவரம் .
ரகாஷ்நகர் 3வ ெம ன்ேரா வார் 33 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 4வ ெம ன்ேரா வார் 33 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மாதவரம் ரகாஷ்நகர் தல்
க் ெத வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

95

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 2வ
க் ெத
வார் 33 , 2.மாதவரம் நகராட்
ரகாஷ்நகர் 3வ
க் ெத வார்
33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 4வ
க் ெத
வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 5வ
க் ெத வார் 33 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
ரகாஷ்நகர் 6வ
க் ெத வார் 33 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 7வ
க் ெத வார் 33 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 8வ
க் ெத வார் 33 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 9வ
க் ெத
வார் 33 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரகாஷ்நகர் 10வ
க் ெத வார் 33 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
ரகாஷ்நகர் 11வ
க் ெத வார் 33 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் கற் பகம் நகர் வார் 33 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
த்யா நகர் (வார் - 33)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மணியம் ைம ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி , ேதவ நகர் மாதவரம்
நகராட் .

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

96

97

98

96

97

98

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

மணியம் ைம ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி , ேதவ நகர் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் சாஸ் ரிநகர் வார் 26 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் சாஸ் ரிநகர் அெனஸ்க் 1 மற் ம் 2
(வார் - 26) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் சாஸ் ரிநகர் நி
(வார் - 26) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் சாஸ் ரிநகர் ரி
வார் 26 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ேமாகன்நகர்
ெபான்னியம் மன் ேம வார் 33

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன்
உயா்நிைல பள் ளி வடக்
கவாசல் ,
ய சாஸ் ாி நகா்
மாதவரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் பார நகர் ெமான்னியம் மன்ேம
(வார் - 33) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ெசல் ைலயன் நகர்
ெபான்னியம் மன்ேம வார் 33 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
காந் நகர் ெபான்னியம் மன்ேம வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
சா நகர் ெபான்னியம் மன் ேம வார் 33 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம்
சா நகர் ரி ெபான்னியம் மன்ேம
வார் 33 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் தங் கேவல் நகர் வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மணியம் ைம ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி , ேதவ நகர் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் அம் பாள் நகர் வார் 33 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் ம ைர மணவாளன்நகர் வார் 33 , 3.மாதவரம்
நகராட் ராமசந் ராநகர் வார் 33 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் வரதராஜன்நகர் ெபான்னியம் மன் ேம வார் 33 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ெகௗரி நகர் வார் 33 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் சக் ேவல் நகர் (வார் - 26) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம்
மைலநகர் ெத
ரி சக் ேவல் நகர்
(வார் - 26) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
ப்ப
தங் கேவல் நகர் வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெவஸ்
ெமட்ரிக் ேலஷன்
உயா்நிைல பள் ளி வடக்
கவாசல் ,
ய சாஸ் ாி நகா்
மாதவரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
7.ெசன்ைன மாநகராட்
8.ெசன்ைன மாநகராட்

மாதவரம் ஜயப்பா நகர் வார் 26 , 2.ெசன்ைன
தணிைக நகர் வார் 26 , 3.ெசன்ைன
ஏ மைல நகர் வார் 33 , 4.ெசன்ைன
பர ராம் நகர் வார் 26 , 5.ெசன்ைன
ெமஜஸ் க் காலனி வசந்தாநகர் வார் 26 ,
மாதவரம் காமாட் நகர் வார் 26 ,
மாதவரம் ரபாகரன் நகர் வார் 26 ,
மாதவரம் லட்
நகர் வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

99

99

100

100

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

மாதவரம்
ேவகானந்தர் ெத வார் 32 ,
மாதவரம் சங் கர ங் க நாதன் ெத (வார் 32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

101

101

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

மாதவரம் காமராஜ் ெத வார்
மாதவரம் கடப்பா ேரா (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

102

102

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
வள் வர் ெத வார் 32 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ராஜா ெத வார் 32 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
ல் வாக்கம் ேரா கல் பாைளயம்
(வார் - 32) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ஈ.ேவ.ரா.ெத வார்
32

103

103

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி 1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் கன்னியம் மன் ேகா
ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம் (ந). (வார் - 32) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ேநதா

104

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் கைலஞர் ெத வார் 32 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் லகர் ெத வார் 32 , 3.ெசன்ைன
ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி மாதவரம் காந் ெத வார் 26 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம் (ந). மாநகராட்
மாதவரம் ராஜா ெத வார் 32

104

32 ,
- 32)

ல் ெத
ெத வார்

32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

105

106

107

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

105

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் எட் யப்பன் நகர் கன்னியப்பன்
ெத வார் 26 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் எட் யப்பன் நகர்
ேகா ந்தன் ெத லட்
ரம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி மாதவரம் அன்ைன
ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம் (ந). ெசல் வ நகர் (வார் - 32) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வசக் நகர் (வார் - 32) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ரமணி
நகர் இலட்
ரம் வார் 32

106

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக் , லட்
ரம் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

ா்சவா்கா் ேநதா
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி ெதற்
கவாசல் , மரன் ெத லட்
ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்
மாநகராட்
மாதவரம்

107

மாதவரம்
மாதவரம்
மாதவரம்
மாதவரம்
மாதவரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராமதாஸ் ெத வார் 32 ,
சார நகர் 1வ ெத (வார் - 32) ,
சார நகர் 2வ ெத வார் 32 ,
சார நகர் 3வ ெத வார் 32 ,
சார நகர் 4வ ெத (வார் - 32)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மாதவரம் ராமன் நகர் வார் 32 , 2.ெசன்ைன
அ ள் நகர் (வார் - 32) , 3.ெசன்ைன
அ ள் நகர் ரி வார் 32 , 4.ெசன்ைன
னாயகர் ெத (வார் - 32) , 5.ெசன்ைன
கணப நகர் வார் 32 , 6.ெசன்ைன
கைலமகள் நகர் (வார் - 32) , 7.ெசன்ைன
கைலமகள்
ரி வார் 32 , 8.ெசன்ைன
ெவங் கேடஸ்வரா நகர் (வார் - 32) , 9.ெசன்ைன
காம் ைக நகர் வார் 32 , 10.ெசன்ைன
. .நகர் (வார் - 32) , 11.ெசன்ைன
னஸ் நகர் வார் 32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

108

109

108

109

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற் , லட்
ரம் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி
தல் ெம ன்
ெத வார் 32 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி
2வ ெம ன் ெத வார் 32 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம்
ச்சர்ஸ் காலனி 3வ ெம ன் ெத வார் 32 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 4வ ெம ன் ெத வார் 32 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 6வ
ெம ன்ேரா
ரிவாக்கம் வார் 32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ா்சவா்கா் ேநதா
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி ெதற்
கவாசல் , மரன் ெத லட்
ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 5வ ெம ன் ெத
வார் 32 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 6வ
ெம ன்ெத வார் 32 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ்
காலனி 7வ ெம ன் ேரா (வார் - 32) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 1வ
க் ெத வார் 32 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 2வ
க் ெத வார் 32 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 3வ
க் ெத
வார் 32 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 4வ
க் ெத (வார் - 32) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ்
காலனி 5வ
க் ெத வார் 32 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 6வ
க் ெத வார் 32 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
மாதவரம் ச்சர்ஸ் காலனி 7வ
க் ெத (வார் - 32)
, 11.ெசன்ைன மாநகராட்
மாதவரம் கடப்பா ேரா
ச்சர்ஸ் காலனி
ய லட்
ரம் வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

110

111

பாகத்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

110

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ழக் , லட்
ரம் மாதவரம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 32

111

ா்சவா்கா் ேநதா
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி ெதற்
கவாசல் , மரன் ெத லட்
ரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் நந்தா நகர் (வார் - 32 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் மரன்ெத (வார் - 32) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் ேத நகர் வார் 32 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
லட்
ரம் வளர்ம நகர் வார் 32 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
லட்
ரம் காஞ் நகர் வார் 32 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
லட்
ரம் சங் கர் நகர் (வார் - 32) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
லட்
ரம் ல தாநகர் (வார் - 32)

112

112

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற் , லட்
ரம் மாதவரம்
நகராட் .

113

113

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி 1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம் (ந).

114

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கவாசல் , லட்
ரம்
மாதவரம் (ந).

114

ன்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

லட்
லட்
லட்
லட்
லட்
லட்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

கஸ்
ரி 1வ ெத (வார்
கஸ்
ரி 2வ ெத வார்
கஸ்
ரி 3வ ெத வார்
கஸ்
ரி 4வ ெத வார்
கஸ்
ரி 5வ ெத (வார்
அன்ைனபராசக் நகர்

லட்
லட்
லட்
லட்
லட்
லட்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

பவானிநகர் (வார் - 32) ,
ஆ லட்
நகர் (வார் - 32 ,
சப்த ரிநகர் (வார் - 32) ,
காேவரிநகர் வார் 32 ,
ராமா ஜர்நகர் (வார் - 32) ,
மாதவன்நகர் (வார் - 32)

லட்

ரம் வ உ

ெத

(வார்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் பார நகர் இலட்
32) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் பஜைனேகா
32

- 32) ,
32 ,
32 ,
32 ,
- 32) ,
ஷ்ணா

- 32)

ரம் (வார் ல் ெத வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

115

115

ஊராட் ஒன் ய
1.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் அம் மன்ேகா ல் ெத
வக்கப்பள் ளிமாதவரம்
லட்
ரம் வார் 32 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம்
நகராட் ேமல் நிைலப்பள் ளி அேசாகாெத (வார் - 32)
ெதற் , லட்
ரம் மாதவரம் (ந).

116

116

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற் ,
லட்
ரம் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 32

117

117

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற் ,
லட்
ரம் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
கல் பாைளயம் வார் 32 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம்
லஷ் நாராயணெப மாள் ேகா ல் ெத லஷ்
ரம் வார் 32

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி -, லட்
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் பார யார்ெத லட்
ரம்
வார் 32 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் பார யார்ெத
ரிவாக்கம் லட்
ரம் வார் 32 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம்
ரப்பட் ேரா
ணாயக ரம் வார் 26 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
லட்
ரம்
னாயகர்ேகா ல் ெத
ணாயக ரம்
வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

118

119

120

118

ரம்

லட்

ரம் கங் ைகயம் மன்ேகா

ல் ெத

119

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற் ,
லட்
ரம் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ஜயப்பன்நகர் னாயக ரம் வார் 26 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
க்ேனஷ்நகர் னாயக ரம் வார் 26 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் ேந ெத கல் பாைளயம் வார் 26 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
னாயகர்ேகா ல் ெத
னாயக ரம் வார்
26 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்யாநகர் கன்யாெத
னாயக ரம்
வார் 26 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் காமராஜ் ெத வார் 26 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் அண்ணாெத வார் 26

120

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி - ெதற் ,
லட்
ரம் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் சத் ய ர்த் ெத வார் 26 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ல் வாக்கம் ேரா
னாயக ரம் வார் 26 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
னாயகர் ரம் வார் 26 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ேந
னாயகம் ரம் வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

121

122

123

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

121

மாதவரம் நகராட் உயா்நிைல
பள் ளி , லட்
ரம் மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் கம் பர்நகர் வார் 26 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம்
மால் நகர் வார் 26 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் உமாப நகர் வார் 26 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட் காலனி ெம ன்ேரா
வார் 26 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
பச்ைசயப்பன்காலனிநகர் வார் 26

122

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , லட்
ரம் மாதவரம்
(ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் லஷ் நாராயணா அ ன் வார்
26 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி
8வ ெத வார் 26 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
ஆர் எச்
ேரா வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , லட்
மாதவரம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ள நகர் வார் 26 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் ம் மன்அ ன்
வார் 26 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் கேணஷ்நகர் வார் 26 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் கேணஷ்நகர் தல் ெத வார் 26 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் கேணஷ்நகர் அெனக்ஸ் வார் 26
, 6.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் கேணஷ்நகர்
சார்ந்தபரிமளம் நகர் வார் 26 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
கேணஷ்நகர்சாந்தபரிமளம் நகர் தல் ெத வார் 26 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் பரிமளம் நகர் 2வ ெத வார் 26 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி
தல் ெத வார் 26 , 10.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 2வ ெத வார் 26 , 11.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் ெசெரட்ேடரியட்காலனி 3வ ெத வார் 26 ,
12.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 4வ
ெத வார் 26

அைனத்
வாக்காளர்கள்

123

ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

124

124

மாதவரம் நகராட்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , லட்
மாதவரம் (ந).

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

ரம்

1.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி
5வ ெத வார் 26 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 6வ ெத வார் 26 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 10வ ெத வார் 26 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி
11வ ெத வார் 26 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 12வ ெத வார் 26 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 13வ ெத வார் 26
, 7.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி
14வ ெத வார் 26 , 8.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 15வ ெத வார் 26 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 16வ ெத வார் 26
, 10.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி
17வ ெத வார் 26 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 18வ ெத வார் 26 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி 20வ ெத வார் 26
, 13.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெசக்ெரட்ேடரியட்காலனி
21வ ெத வார் 26 , 14.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம்
ெசெரட்ேடரியட்காலனி அேனக்ஸ் பச்ைசயம் மாள் நகர் வார் 26 ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் அக்பர்நகர் வார் 26 ,
16.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் கார்த் க்நகர் வார் 26 ,
17.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ப் ரமணியநகர் வார் 26 ,
18.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் பச்ைசயப்பன்நகர் ரி வார்
26 , 19.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ேஜா நகர் ரி வார் 26 ,
20.ெசன்ைன மாநகராட் லட்
ரம் ெபரம் ர் ெரட்
ல் ஸ் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.
2.
3.
4.

ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த

ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

ேவகானந்தர் ெத வார் 1 ,
இ சப்பன் ெத வார் 1 ,
பஜைன ேகா ல் ெத வார் 1 ,
அம் ேபத்கார் ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

125

125

எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள் ளி,
பாலவாயல் .

126

126

அங் கன்வா ைமயம் வடக்
கவாசல் , பாலவாயல் .

1. ர்த்த
2. ர்த்த
3. ர்த்த

ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்

ஊராட்
ஊராட்
(ஊராட்

ங் லான் ெத வார் 1 ,
சத் யவாணி
த் ெத வார் 1 ,
) ேசரன் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

127

127

எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள் ளி,
பாலவாயல் .

1.
2.
3.
4.

ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த

ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

. .க.ெத (வார் -2) ,
ெபரியார் ெத (வார் -2) ,
.எஸ்.ஐ.பள் ளி ெத (வார் -2) ,
கண்ணப்பன் சந் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

128

128

சா தய டம்
பாலவாயல் .

1. ர்த்த ரியம் பட் ஊராட் ெஜயல தா நகர் (வார் -1) ,
2. ர்த்த ரியம் பட் ஊராட் க மாரி அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2)
, 3. ர்த்த ரியம் பட் ஊராட் ேகாம அம் மன் நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

129

129

எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள் ளி,
பாலவாயல் .

1. ர்த்த
2. ர்த்த

ரியம் பட்
ரியம் பட்

ஊராட்
ஊராட்

ெப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

130

130

சா தய டம்
பாலவாயல் .

1. ர்த்த

ரியம் பட்

ஊராட்

ெகங் ைகயம் மன் ேகா

131

131

ழக்

ழக்

கவாசல் ,

கவாசல் ,

எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள் ளி,
பாலவாயல் .

1. ர்த்த ரியம் பட்
(வார் -3) , 2. ர்த்த
(வார் -3) , 3. ர்த்த
4. ர்த்த ரியம் பட்
(வார் -3) , 5. ர்த்த

ர் நகர் (வார் -3) ,
மாள் ேகா ல் ெத

(வார் -3)
ல் ெத

(வார் -3)

ஊராட் பஜைன ேகா ல் ெத வா(ேகாட் ர்)
ரியம் பட் ஊராட் எல் லாத்தம் மன் ேகா ல் ெத
ரியம் பட் ஊராட் க ணாநி ெத (வார் -2) ,
ஊராட் பாண் ரங் கன் ெத
அத் வாக்கம்
ரியம் பட் ஊராட்
வள் வர் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த
ர்த்த

ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்
ரியம் பட்

(ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்
(ஊராட்
ஊராட்

) காமாட் அம் மன் நகர் (வார் -3) ,
பால நாயகர் நகர் (வார் -3) ,
அங் கம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
வ.உ. .ெத (வார் -2) ,
) சா க் பாட்சா ெத (வார் -2) ,
அண்ணாசாைல (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

132

132

த ழக
வடக்

133

அர ஆ
ரா ட நலத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ளாங் கா பாக்கம் .

ைற

133

134

அர ஆ
ரா ட நலத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ளாங் கா பாக்கம் .

ைற

134

135

அர ஆ
ரா ட நலத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ளாங் கா பாக்கம் .

ைற

135

136

அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் ,
ளாங் கா பாக்கம் .

1. ளாங் கா ப்பாக்கம் ஊராட் மன்ன அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -4) , 2. ளாங் கா ப்பாக்கம் ஊராட் நாகத்தம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -4) , 3. ளாங் கா ப்பாக்கம் ஊராட் ேவளாளர் ெத
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

137

அர ஆ
ரா ட நலத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ளாங் கா பாக்கம் .

1. ளாங் கா
(வார் -1) , 2.
3. ளாங் கா
4. ளாங் கா
5. ளாங் கா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

136

137

ராமப் ற ேமம் பாட்
கவாசல் , பாலவாயல் .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ைற

1.
2.

ளாங் கா
ளாங் கா

ப்பாக்கம் (ஊராட்
ப்பாக்கம் ஊராட்

) அம் மாள் நகர் (வார் -2) ,
ேமட் த் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

ளாங் கா

ப்பாக்கம் ஊராட்

ெபரிய ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ளாங் கா ப்பாக்கம் ஊராட்
ெத (வார் -4)

(வார் -2)

கண்ணபாைளயம் ெப

மாள் ேகா

ல்

பாக்கம் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
ங்
ேம
ளாங் கா பாக்கம் ஊராட் மல் மா நகர் (வார் -1) ,
பாக்கம் ஊராட்
ங் கா ர் (வார் -1) ,
பாக்கம் ஊராட் ேவ
ேகாபால் வா ெத (வார் -1) ,
பாக்கம் ஊராட்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

138

138

139

139

அர ஆ
ரா ட நலத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ளாங் கா பாக்கம் .

140

ஊராட் ஒன் ய
ெசன்றம் பாக்கம் .

141

141

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர ஆ
ரா ட நலத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ளாங் கா பாக்கம் .

140

பாகத்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ைற

ைற

வக்கப்பள் ளி,

1. ளாங் கா பாக்கம் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத தர்காஸ்
(வார் -1) , 2. ளாங் கா பாக்கம் ஊராட் பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 3. ளாங் கா பாக்கம் ஊராட் தர்காஸ்
ங்
ேம
வார் 1
1.
2.
1)

ளாங் கா
ளாங் கா

பாக்கம் ஊராட்
பாக்கம் ஊராட்

பஜார் ெத (வார் -1) ,
த்
னாயகர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -

1.ெசன்றம் பாக்கம் (ஊராட் ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
2.ெசன்றம் பாக்கம் ஊராட் ெசன்றாம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 3.ெசன்றம் பாக்கம் ஊராட் லட்
அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -1)

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற் , யம் பாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் -17) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் காந் நகர் (வார்
17 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் -17 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் ெபரியார் நகர்
(வார் -17 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் யா
ஸ்வாநாதன் தாஸ்நகர் ெதா ப்
(வார் -17

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

142

142

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற் , யம் பாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் அரிய
ர் ராமம் (வார் -17 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் ெகாசப் ர் ராமம் (வார் -17 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் ெசௗபாக்யா ெத (வார் -17 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 17 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் ேபாஸ்ட் ஆ ஸ் ெத (வார்
-17 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் ெசல் யம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -17 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
யம் பாக்கம் அம் ேபத்கார்
நகர் (வார் -17

143

143

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
அ ஞ் வாக்கம் .

1.அ
2.அ

ஞ்
ஞ்

வாக்கம் ஊராட்
வாக்கம் ஊராட்

த்ெத அ ஞ் வாக்கம் (வார் -1) ,
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

144

144

வாக்கம் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் ஊராட் அைரயத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் ஊராட் அ ஞ் வாக்கம் ேமட் த் ெத (வார் -2) ,
வாக்கம் ஊராட் ெசல் வ னாயகர் நகர் க ப்ைபயா ெத
, 5.அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் கனக ர்கா நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
ரான்ட் ைலன்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 2. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
ரான்ட் ைலன் பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் -2) , 3. ரான்ட் ைலன் ஊராட் அண்ணா ெத (வார் -2) ,
4. ரான்ட் ைலன் ஊராட் காமராஜ் ெத
ஷ்
நகர் (வார் -2) ,
5. ரான்ட் ைலன் ஊராட் இந் ரா நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வக்கப்பள் ளி,

146

146

ஊராட் ஒன் ய
ரான்ட் ைலன்.

வக்கப்பள் ளி,

148

ம் பரப்

1.அ
2.அ
3.அ
4.அ
(வார்

ஊராட் ஒன் ய
ரான்ட் ைலன்.

148

ழ் வ

ஊராட் ஒன் ய
ரான்ட் ைலன்.

வக்கப்பள் ளி,

சா தய டம் ரான்ட் ைலன்
ெதற்
கவாசல் , ரான்ட்
ைலன்.

1.

ஞ்
ஞ்
ஞ்
ஞ்
-2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் , அ ஞ் வாக்கம் .

145

147

ன்

4

145

147

பாகத்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ரான்ட் ைலன் ஊராட்

ஷ்ணா நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2. ரான்ட் ைலன் ஊராட் மாதவரம் ெந ஞ் சாைல (வார் -1) ,
3. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
ப் ர் மரன் ெத (வார் -1) , 4. ரான்ட்
ைலன் ஊராட் ஈ.ேவ.ரா.ெபரியார் ெத (வார் -1) , 5. ரான்ட் ைலன்
ஊராட் சா யார் மடம் பாைளயத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரான்ட் ைலன் ஊராட் பார யார் ெத (வார் -1) , 2. ரான்ட்
ைலன் ஊராட் வ
ைடயம் மன் நகர் (வார் -3) , 3. ரான்ட் ைலன்
ஊராட் கண்ணதாசன் ெத (வார் -3) , 4. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
அம் ேபத்கார் ெத சாவ ேம (வார் -1) , 5. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
வள் வர் ெத (வார் -1) , 6. ரான்ட் ைலன் ஊராட் ரா வ் காந்
ெத (வார் -1) , 7. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
என் ேரா (வார் -3) ,
8. ரான்ட் ைலன் ஊராட் தணிகாசலம் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

வக்கப்பள் ளி,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1. ரான்ட் ைலன் ஊராட் பைனயத்தம் மன் ேகா ல் ெத சா யார்
மடம் (வார் -2) , 2. ரான்ட் ைலன் ஊராட் லட்
அம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -3) , 3. ரான்ட் ைலன் ஊராட் பாலா நகர் எம் . .ஆர்.
ெத (வார் - 3) , 4. ரான்ட் ைலன் ஊராட் கம் பர் ெத (வார் - 3) ,
5. ரான்ட் ைலன் ஊராட் காந் ெத (வார் -3) , 6. ரான்ட் ைலன்
ஊராட் பாலா நகர் ேந ெத (வார் -3) , 7. ரான்ட் ைலன் ஊராட்
யா
ரன் அழ
த் ெத (வார் -3) , 8. ரன்ட் ைலன் (ஊ)
.ம் என். ேரா தண்டல் கழனி (வார் - 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

149

149

ஊராட் ஒன் ய
ரான்ட் ைலன்.

150

150

அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
ெபண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி,
வடக்கைர .

1.வடகைர ஊராட் அண்ணாெத (வார் -1) , 2.வடகைர ஊராட்
காந் ெத (வார் -1) , 3.வடகைர ஊராட் பாபா நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

151

151

அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
ெபண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி
ேமற்
கவாசல் , வடக்கைர .

1.வடகைர ஊராட் பஜைன ேகா
ஊராட் ேமட் த் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

152

152

அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
ஆண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி,
வடக்கைர .

1.வடகைர ஊராட் பாடசாைல ெத (வார் -3) , 2.வடகைர ஊராட்
வள் வர் ெத (வார் -4) , 3.வடகைர ஊராட் பஜைன ேகா ல்
ெத (வார் -4) , 4.வடகைர ஊராட் வ.உ. .ெத (வார் -4) ,
5.வடகைர ஊராட் பர்மா நகர் (வார் -3) , 6.வடகைர ஊராட்
ந்தேரச ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

153

153

ேநஷ்னல் ேலாட்டஸ்
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ள் ளிைலன்.

1. ள் ளிலயன் ஊராட் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2. ள் ளிலயன்
ஊராட் ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3. ள் ளிலயன்
ஊராட் ஏஎன்எஸ் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

ல் ெத

(வார் -2) , 2.வடகைர

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

154

154

ேநஷ்னல் ேலாட்டஸ்
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ள் ளிைலன்.

,

1. ள் ளிலயன் ஊராட் மாதவரம் ெந ஞ் சாைல (வார் -1) ,
2. ள் ளிலயன் ஊராட்
ந்தர
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3. ள் ளிலயன் ஊராட் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
4. ள் ளிலயன் ஊராட் பாப்பாரேம (வார் -1) , 5. ள் ளிலயன்
ஊராட் ேசாத் ப்பாக்கம் சாைல (வார் -2) , 6. ள் ளிலயன் ஊராட்
ரங் கா ேகா ஆப்ேர ங் நகர் வார் 1 , 7. ள் ளிலயன் ஊராட் தணிைக
நகர் வார்
1

155

155

ேநஷ்னல் ேலாட்டஸ்
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ள் ளிைலன்.

,

1. ள் ளிலயன் ஊராட்

நகர்

ள் ளிைலன் வார் 2

156

156

ேநஷ்னல் ேலாட்டஸ்
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ள் ளிைலன்.

,

1. ள் ளிலயன் ஊராட்

நகர்

ள் ளிைலன் - 2 வார்

157

157

ேநஷ்னல் ேலாட்டஸ்
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ள் ளிைலன்.

158

ேநஷ்னல் ேலாட்டஸ்
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ள் ளிைலன்.

158

2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1. ள் ளிலயன் ஊராட்
நகர் தலாவ
ரதான சாைல சாந்
காலனி வார் 1 , 2. ள் ளிலயன் ஊராட் ெஜயசந் ரா நகர் ள் ளிைலன்
வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1. ள் ளிலயன் ஊராட்
நகர் இரண்டாவ
ள் ளிைலன் வார் 1 , 2. ள் ளிலயன் ஊராட்
ள் ளிைலன் வார் 1 , 3. ள் ளிலயன் ஊராட்
ள் ளிைலன் வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரதான சாைல
ைபபாஸ் ேரா
மைலவாசன் நகர்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

159

1. ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம்
னாயக ரம் வார் 17 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் கந்தசா நகர் வார் 17 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் சந் ரன் ெத வார் 17 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் பாலா நகர் வார் 17 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
வார் 17 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் ெப மாள்
வக்கப்பள் ளி, வடெப ம் பாக்கம்
ேகா ல் ெத வார் 17 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம்
.
ஒற் ைறவாைட ெத வார் 17 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
வடெப ம் பாக்கம் ெவற் நகர் வார் 17 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
வடெப ம் பாக்கம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத கத்தா
வார் 17 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத
கத்தா
வார் 17

அைனத்
வாக்காளர்கள்

160

160

1.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் ன்னேதாப்
வடெப ம் பாக்கம் வார் 17 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வடெப ம் பாக்கம் ஆ
ரா டர் காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெத
வடெப ம் பாக்கம் வார் 17
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
அர ஆ
ரா ட நலத் ைற
வடெப ம் பாக்கம் ெசட் ேம அம் மன் ேகா ல் ெத வார் 17 ,
வக்கப்பள் ளி, வடெப ம் பாக்கம்
4.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம் தணிகாசலம் நகர்
.
வடெப ம் பாக்கம் வார் 17 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
வடெப ம் பாக்கம் ெப மாள் நகர் வடெப ம் பாக்கம் (வார் 17) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் வடெப ம் பாக்கம்
ளக் பட்
.எஸ்.மணி
நகர் (வார் 17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

161

161

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

162

162

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ஈச்சாங் கா (வார் 19) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் மாத் ர் ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 19
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மாத்

ர் ஆ

ரா

டர் காலனி (வார்

19)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

163

163

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 565)வார் 19

மாத்

ர் மாத்

ர் எம் .எம் . .ஏ. கத

எண் (1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

164

164

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
எண் 566
தல் 1088

மாத்

ர் மாத்

ர் எம் எம்

ஏ (வார்

19) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

165

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத்
எண் 1089
தல் 1557 வைர

ர் மாத்

ர் எம் எம்

ஏ (வார்

19) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

166

166

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத்
எண் 1558
தல் 4729 வைர

ர் மாத்

ர் எம் எம்

ஏ (வார்

19) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

167

167

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத்
எண் 2001
தல் 4729 வைர

ர் மாத்

ர் எம் எம்

ஏ (வார்

19) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 19
) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ஓம ளம் ரா வ் நகர் (வார் 19) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ஓம ளம் ன்னசா நகர் (வார் 19) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ஓமகளம் ெபரியமாத் ர் (வார் 19) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் வடக் ெத அ
நகர் (வார் 19) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் சக் நகர் (வார் 19) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மாத் ர் த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 19)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

168

168

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

169

169

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் 200 அ ேரா எரிகைர (வார் 19) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 19) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் காந் நகர் (வார் 19) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மாத் ர் மா லாமணி நகர் 2வ ெத (வார் 19) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் அத்
ளம் (வார் 19)

170

170

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ேந நகர் (வார்
மாநகராட் மாத் ர் காமராஜர் சாைல வார் 19

1) , 2.ெசன்ைன

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

171

171

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 2023

மாத்

ர் எம் எம்

ஏ மாத்

ர் கத

எண் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

172

172

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 2223

மாத்

ர் எம் எம்

ஏ மாத்

ர் கத

எண் 1001

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

173

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2507

மாத்

ர் எம் எம்

ஏ கத

174

174

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத்
தல் 3000 வைர வார் 19

ர் மாத்

ர் எம் எம்

175

175

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத்
தல் 3000 வைர வார் 19

ர் மாத்

ர் எம் எம்

176

176

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 3270 வைர

மாத்

ர் எம் எம்

177

177

ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள் ளி,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 3550 வைர

மாத்

178

178

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 3785 வைர

179

179

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

180

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் அர னா்
உயா்நிைலப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் , த.நா. .வ.வாரியம்
மாத் ர்.

180

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

எண் 2024

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எ கத

எண் 2508

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எ கத

எண் 2701

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஏ மாத்

ர் கத

எண் 3001

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் எம் எம்

ஏ மாத்

கத

மாத்

ர் எம் எம்

ஏ மாத்

ர் கத

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 4767 வைர

மாத்

ர் எம் எம்

ஏ மாத்

கத

1.ெசன்ைன மாநகராட்

மாத்

ர் எம் .எம் . .ஏ. மாத்

எண் 3271
எண் 3551

எண் 3786

ர் வார்

19

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

181

181

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் 5000 வார் 19

182

அர னா் உயா்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் ,
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் அ க் மா
ப் எம் .எம் . .ஏ.
மாத் ர் (வார் 198 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ம எ ல்
ச்சர்ஸ் காலனி (வார் 19) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் த்
நகர் வார் 19 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் மண சாைல
காமராசர் சாைல வார் 19

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

183

னித தாமஸ் ெமட்ரிக்
பள் ளி , மாத் ா்.

ேலஷன்

1.ெசன்ைன மாநகராட் மஞ் சம் பாக்கம் பால ப் ரமணியன் நகர்
வார் 19 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மஞ் சம் பாக்கம் ெப மாள்
ேகா ல் ெத வார் 19 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மஞ் சம் பாக்கம்
ஆம் ஸ் ராங் க் நகர் ந யா நகர் வார் 19

அைனத்
வாக்காளர்கள்

184

184

னித தாமஸ் ெமட்ரிக்
பள் ளி , மாத் ா்.

ேலஷன்

1.ெசன்ைன மாநகராட் மஞ் சம் பாக்கம் க மாரியம் மன் சாைல வார்
19 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மஞ் சம் பாக்கம் டாக்டர் எம் . .ஆர்.சாைல
வார் 19

அைனத்
வாக்காளர்கள்

185

185

ஊராட் ஓன் ய
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ந நிைலப்பள் ளி, மஞ் சம் பாக்கம் . 19

182

186

186

னித தாமஸ் ெமட்ரிக்
பள் ளி , மாத் ா்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ேலஷன்

மாத்

மாத்

ர் எம் .எம் . .ஏ. மாத்

ர் எல் ைலயம் மன் ேகா

ர் கத

ல் ெத

எண் 4501

வார்

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் மஞ் சம் பாக்கம் ஏரிக்கைர வார் 19 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் பழனி ெத
ன்னமாத் ர் வார் 19
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ளக்கைர ெத வார் 19 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் பார நகர் தல் ெத
ன்னமாத் ர்
வார் 19 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் பார நகர் இரண்டாவ
ெத
ன்னமாத் ர் வார் 19 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர்
பார நகர் 3வ ெத
ன்னமாத் ர் வார் 19 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மாத் ர் பார நகர் 4வ ெத வார் 19

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

187

188

188

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ெதற் , ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
ரப்பட்
ரப்பட்
ரப்பட்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ெதற் , ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் பள் ளி ட ெத (வார் - 24 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ரப்பட் காலனி பஜைன
ேகா ல் ெத வார் 24 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ெஜ. .நகர்
(வார் -24 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ேவலம் மாள் நகர் வார்
24 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
. .நகர் வார்
24

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

189

190

189

190

ேலஷன்

1.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் அ ளானந்த நகர் வார் 19 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ன்னமாத் ர் ெப மாள் ேகா ல்
ெத வார் 19 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மாத் ர் ெஜயலட்
சாைல
வார் 19

னித தாமஸ் ெமட்ரிக்
பள் ளி , மாத் ா்.

ரப்பட் எ ல் நகர் (வார் 24 , 2.ெசன்ைன
ரப்பட் வார் 24 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் - 24

ரப்பட்
ரப்பட்
ரப்பட்
ரப்பட்
ரப்பட்
ரப்பட்

ேமட்
ேமட்
ேமட்
ேமட்
ேமட்
ேமட்

ர் 1வ
ர் 2வ
ர் 3வ
ர் 4வ
ர் 5வ
ர் 6வ

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்

24 ,
24 ,
24 ,
24 ,
24 ,
24

191

191

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ேமட் ர் த ழ் நா
நீ ர் வ கால்
வாரிய
வார் 24 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ேமட் ர்
ந்தாவனம் நகர் (வார் - 24) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ேமட் ர் வள் வர் நகர் (வார் -24) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ரப்பட்
தல்
க் ெத (வார் -24)

192

192

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ரப்பட்

பார

தாசன் நகர் வார்

24

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

193

193

194

195

194

195

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி ,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி ,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
வப் ரகாச நகர் (ெதற் ) வார் 24
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் அ ள் நகர் வார் 24 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ரப்பட் ேநதா நகர் சண்
கா ரம் வார்
24 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
வார்
24 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ெப மாள் ேகா ல் ெத
சண்
கா ரம் வார்
24

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி ,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
காம் பட்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத வார்
24 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
காம் ேப வார்
24 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ஜய் நகர்
காம் ேப வார்
24
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ய அ ள் நகர் வார்
24 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ஜயா அ ன் வார்
24 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ஆட்ேடாேலக்
ப் அ ரா
நகர்
காம் ேப (வார்
24) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
அன்ைன நகர் சண்
க ரம் (வார்
24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரப்பட்

வ

ரகாச நகர் வடக்

வார்

24

196

196

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி ,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் இந் ரா நாகேத
அம் மன் ேகா ல்
ெத (வார்
24) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ரா வ் காந்
ெத இந் ரா நகர் (வார்
24) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ேகாைர ேரா இந் ரா நகர் (வார்
24) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ேமட் ர் இைணப் சாைல இந் ரா நகர் (வார்
24) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத இந் ரா
நகர் (வார்
24) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் பார யார் ெத
இந் ரா நகர் (வார்
24)

197

197

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி ,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ேமட் ர் இைணப் சாைல (வார் 24) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் (வார் - 24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

198

199

198

199

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி
ெதற்
கவாசல் , சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் 2வ
க் ெத (வார் - 24) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
பார தாசன் நகர் 5வ
க் ெத (வார் - 24) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் 6வ
க் ெத (வார் 24) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் 8வ
க் ெத (வார் - 24) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
பார தாசன் நகர் 9வ
க் ெத (வார் - 24) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் 12வ
க் ெத (வார் 24) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் 13வ
க் ெத (வார் - 24) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
பார தாசன் நகர் 14வ
க் ெத (வார் - 24) , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் 15வ
க் ெத (வார் 24) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் பார தாசன் நகர் 16வ
க் ெத (வார் - 24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி ,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் கம் பர் ெத வார்
24 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ரப்பட் ேந ெத (வார் -24 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் அன்ைன ெதரசா ெத (வார் -24 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் காமராஜர் ெத (வார் -24) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் வ.உ. .ெத (வார் -24 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
கைலஞர் க ணாநி ெத (வார் -24 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் மகாத்மா காந் ெத (வார் -24 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் நாகத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -24

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

200

200

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி ,
சண்
க ரம்
ரப்பட் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ரட்சகன் ெத (வார் -24 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் எம் . .ஆர்.ெத (வார் -24 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் இந் ரா காந் நகர் 1வ ெம ன்
ேரா (வார் -24 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் அம் ேபத்கார்
ெத (வார் -24 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் அண்ணாெத
(வார் -24 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ெவங் கேடஸ்வரா ெத
(வார் -254 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ெபரியார் ெத (வார்
- 24 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட் ேநதா ெத (வார் -24 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ரப்பட்
வள் வர் ெத (வார் -24

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

201

201

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
க ர்ேவ .

202

202

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
ேமற்
கவாசல் , க ர்ேவ .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

,

1.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ரா நகர் (வார் -25) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட் க ர்ேவ
. .க.நகர் (வார் -25) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் க ர்ேவ ஏைசயா ெத (வார் -25) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் க ர்ேவ
னாயகர் ேகா ல் ெத மற் ம்
க் ெத
(வார் -25) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ இரட்ைடமைல
னிவாசன் ெத (வார் -25) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
கெலக்டர் நகர் ெம ன் ேரா (வார் 25) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
க ர்ேவ கெலக்டர் நகர் 1வ
க் ெத (வார் 25) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் க ர்ேவ கெலக்டர் நகர் 2வ
க் ெத (வார் 25) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ கெலக்டர் நகர் 3வ
க் ெத
(வார் 25) , 10.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ மகாலட்
நகர் 1வ
ெத (வார் 25) , 11.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ மகாலட்
நகர்
2வ ெத (வார் 25) , 12.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
மகாலட்
நகர் 3வ ெத (வார் 25) , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
க ர்ேவ மகாலட்
நகர் 4வ ெத (வார் 25) , 14.ெசன்ைன
மாநகராட் க ர்ேவ மகாலட்
நகர் 5வ ெத (வார் 25) ,
15.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ மகாலட்
நகர் 6வ ெத
(வார் 25) , 16.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ பரிமளம் நகர் (வார்
25) , 17.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ஐ.என். . . நகர் (வார் 25)
, 18.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ரிட்டானியா நகர் (வார் 25) ,
19.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ஐ.என். . . நகர் ரா வ் காந்
ெத (வார் 25)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க
க

ர்ேவ
ர்ேவ

ேமத் ெத (வார் -25) ,
வள் வர் ெத (வார்

-2)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

203

203

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
க ர்ேவ .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

,

1.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ெசம் யம் ெம ன் ேரா (வார் 25) , 2.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ கட் ட ெதா லாளர் நகர்
(வார் -25) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ெசல் யம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் - 25) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
எஸ். . ல் . (வார் -25) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
வ.உ. .ெத (வார் -25) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ேட ட்
ெஜயேவல் ெத (வார் -25) , 7.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ப் ரமணிய ெத (வார் -25) , 8.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
க ர்ேவ காலனி (வார் - 25) , 9.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ர்த் நகர் (வார் -25)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் - 25)

க
க
க
க

ர்ேவ
ர்ேவ
ர்ேவ
ர்ேவ

னிவாச நகர் வார் 25 ,
காம் ைக நகர் (வார் -25) ,
.எம் .ேக.நகர் (வார் -25) ,
.எம் .ேக.நகர் 1வ ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க
க

ர்ேவ
ர்ேவ

பத்மாவ நகர்ெம ன் (வார் - 25) ,
ரராகவ நகர் ரி (வார் -25)

204

204

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
க ர்ேவ .

205

205

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
ேமற"
கவாசல் , க ர்ேவ .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
க ர்ேவ .

1.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ரராகவ நகர் (வார் - 25) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ரராகவ 1வ ெம ன் ேரா (
வார் -25) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ லட்
நகர் (வார் 25) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
லகம் நகர் (வார் -25) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ேக. .ஆர்.நகர் (வார் -25)

206

206

,

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

207

208

209

207

208

209

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
க ர்ேவ .

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
க ர்ேவ .

அர னர் உயர்நிைலப் பள் ளி
க ர்ேவ .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

,

,

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ பாலா நகர் (வார் -25) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ட் ற சங் கம் (வார் -25) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ஏ மைல நகர் (வார் -25) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ லட்
காந்தம் மாள் நகர் (வார் 25) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ அம் பாள் நகர் (வார் -25) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
மால் னிவாச நகர் (வார் -25) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
ர்லா அ ன்
(வார் -25) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ெஜயமா
நகர் (வார் -25) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ சத் ய ர்த் நகர் (வார் -25) ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ தந்ைத ெபரியார் ெத ( வார் - 25
, 11.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ சபரி நகர் வார் 25

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
6.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க
க
க
க
க
க

ர்ேவ
ர்ேவ
ர்ேவ
ர்ேவ
ர்ேவ
ர்ேவ

ஜான் க்டர் ெத (வார் -25 ,
அண்ணா ெத (வார் -25) ,
வராஜ் ெத (வார் -25) ,
காந் ெத (வார் -25) ,
கண்ண ெத (வார் -25) ,
என்.எஸ்.ேக.ேரா (வார் -4)

1.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ பார யார் ெத (வார் -25) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ெகங் ைகயம் மான் ேகா ல் ெத
(வார் -25) , 3.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ பாடசாைல ெத
(வார் -25) , 4.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ ெசம் யம் ேரா
(வார் -25) , 5.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ டாக்டர் அம் ேபத்கார்
ெத (வார் -25) , 6.ெசன்ைன மாநகராட் க ர்ேவ
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -25)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

210

210

ஊராட்
ெதற்

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
கவாசல் , த்தகரம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
மால் நகர் (வார் 24) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
மால் நகர் ரி 1 (வார் 24) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் லட்
நகர் (வார் 24) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் ேரஸ் நகர் (வார் 24) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் லட்
யம் மாள் ேகா ல் ெத (வார் -24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

211

211

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற் , த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் பள் ளி ட ெத (வார் 24 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் லட்
அம் மன் நகர் (வார் 24 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் தா நகர் (வார் -24) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் லட் மண நகர் (வார் -24) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் ேரவ நகர் (வார் -24) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் கணப நகர் (வார் 24)

212

212

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற் , த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
த்தகரம்

213

213

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக் , த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் -24)

த்தகரம் பால

னாயகர் ேகா

ல் ெத

214

214

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக் , த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் -24)

த்தகரம் பால

னாயகர் ேகா

ல் ெத

215

215

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக் , த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

த்தகரம் மாதவ் நகர் தல் ெத (வார் 24) ,
த்தகரம் மாதவ் நகர் 1 தல் 5 ெத (வார் 24

216

216

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக் , த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
த்தகரம்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

த்தகரம்
ராம் நகர் (வார் -24) , 2.ெசன்ைன
ரப்பட் ெம ன் ேரா (வார் 24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
(2)

த்தகரம் பத்மா நகர் (வார் 24 , 2.ெசன்ைன
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 24) ,
த்தகரம் பத்மா நகர் ரி (வார் -24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

217

217

ங் ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

த்தகரம் .

218

ங் ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,

219

219

ங் ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,

த்தகரம் .

220

220

ங் ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,

த்தகரம் .

218

பாகத்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

த்தகரம் .

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் ெவங் கடசாய் நகர் (வார் 24) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் ெவங் கடசாய் நகர் ரி (வார் 24 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் ெவங் கடசாய் நகர் னாயக ரம்
(வார் 24) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் த்தகரம் காலனி
வள் வர் ெத (வார் -24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் லஷ் யம் மன் நகர் (வார் -24) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் த்தகரம் காலனி வள்
வர் ெத
(வார் -24) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் சரஸ்வ நகர்
ெம ன்ேரா (வார் -24) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் சரஸ்வ
நகர் தல் ெத (வார் -24) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
சரஸ்வ நகர் இரண்டாவ ெத ( வார் - 24) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் சரஸ்வ நகர் 3வ ெத (வார் -24) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் சரஸ்வ நகர் ரி (வார் -24) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் சரஸ்வ நகர் பார யார் ெத (வார் -24) ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் எஸ். .ஓ.ஏ ச்சர்ஸ் நகர் (வார் -24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

த்தகரம்
த்தகரம்
த்தகரம்
த்தகரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

த்தகரம் ேவல்
கன் நகர் (வார் -24) ,
த்தகரம் இந் ரா நகர் (வார் -24)

தங் கேவல் நகர் (வார் -24) ,
ஜான ராம் நகர் (வார் 24) ,
ராஜம் மாள் நகர் (வார் -24) ,
ராம ங் க நகர் (வார் -24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

221

222

223

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

கல்
அரங் கநாதர் மான்ேபார்ட்
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
த்தகரம் , கல் பாைளயம்
த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
ஜயலட்
நகர் (வார் -24) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் னாட் நகர் (வார் -24) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் உமா நகர் (வார் -24) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் மரன் நகர் (வார் -24) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் லட்
நகர் (வார் -24) , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் வானவன் நகர் (வார் -24) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் ெவங் கேடஸ்வரா நகர் (வார் -24) , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் ஏ மைல நகர் (வார் -24)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

222

கல்
அரங் கநாதர் மான்ேபார்ட்
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
த்தகரம் , கல் பாைளயம்
த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் சந்ேதாஷ்நகர் (வார் - 24 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் ப் ரமணி நகர் (வார் -24 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் காந் ெத (வார் -24 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் கமலம் நகர் (வார் -24 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் சக் நகர் (வார் - 24 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் ஐய் யப்பா நகர் வார்
24 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
ஐயப்பா நகர் அெனக்ஸ் வார் 24 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
அேசாக் அ ன்
வார் 24 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
சந்ேதாஷ் நகர் வார்
24

அைனத்
வாக்காளர்கள்

223

கல்
அரங் கநாதர் மான்ேபார்ட்
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
த்தகரம் , கல் பாைளயம்
த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் ங் காரேவலன் நகர்24 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம்
ேஷாத்தமன் நகர் வார் 24 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் ரங் கநாதன் நகர் வார் 24

அைனத்
வாக்காளர்கள்

221

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

224

225

226

224

225

226

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

கல்
அரங் கநாதர் மான்ேபார்ட்
ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி
த்தகரம் , கல் பாைளயம்
த்தகரம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் சார நகர் வார் 24 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் சார நகர் ரி வார் 24 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் கேணஷ் நகர் வார்
24 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
த்தகரம் வா நகர் வார்
24 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் மகாேத
நகர் (வார் -24) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் வ.உ. நகர் வார் 24 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம்
இராகவன் நகர் வார்
24 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் காமராஜ்
நகர் வார் 24 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
த்தகரம் சத் யா நகர் வார்
24

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி,
கண்ணப்பசா நகர் ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 1வ ெத (வார்
22) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 2வ ெத
வார் 22 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 3வ
ெத வார் 22 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர்
4வ ெத வார் 22 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா
நகர் 6வ ெத வார் 22 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
கண்ணப்பசா நகர் 7வ ெத வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி,
கண்ணப்பசா நகர் ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 5வ ெத வார்
22 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 8வ ெத
வார் 22 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 9வ
ெத வார் 22 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 10
வ ெத வார் 22 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா
நகர் 11வ ெத வார் 22 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
கண்ணப்பசா நகர் 12 வ ெத வார் 22 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 13வ ெத வார் 22

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
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4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

227

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ேமற் , கண்ணப்பசா நகர்,
கவான்கைர.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 26வ ெத வார்
22 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 27வ ெத
வார் 22 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 28வ
ெத வார் 22 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் யாகசங் கர ங் கனார்
ெத வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

228

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் ,
கண்ணப்பசா நகர்,
கவான்கைர.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் ெம ன்ேரா
வார் 22 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
மைல நகர் வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ெதற் , கண்ணப்பசா நகர்,
கவான்கைர.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 14வ ெத வார்
22 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 15வ ெத
வார் 22 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 16வ
ெத வார் 22 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர்
17வ ெத வார் 22 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா
நகர் 18வ ெத வார் 22 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
கண்ணப்பசா நகர் 19வ ெத வார் 22 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 20வ ெத வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ெதற் , கண்ணப்பசா நகர்,
கவான்கைர.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 19வ
ெம ன்ேரா வார் 22 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
கண்ணப்பசா நகர் 21வ ெத வார் 22 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 22வ ெத வார் 22 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 23வ ெத வார் 22 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 24வ ெத வார்
22 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர் 24வ
க்
ெத வார் 22 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் கண்ணப்பசா நகர்
25வ ெத வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

231

232

233
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பாகத்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வார் 22 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் வள்
வர் ெத வார் 22 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத வார் 22 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 22 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் பன்னீர ் ெசல் வம் ெத வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ேக. .ேக. சா ெத வார் 22 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ேகா. . மணி ெத வார் 22 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் பார தாசன் ெத வார் 22 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் அழ ரி ெத வார் 22 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் பாஷ் சந் ரேபாஸ் ெத வார் 22 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் சர்ச் ெத வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மாநகராட்
ழல் மகா
மாநகராட்
ழல் மகா
மாநகராட்
ழல் மகா
மாநகராட்
ழல் மகா
மாநகராட்
ழல் மகா
மாநகராட்
ழல் மகா
மாநகராட்
ழல் மகா
10.ெசன்ைன மாநகராட்
11.ெசன்ைன மாநகராட்
12.ெசன்ைன மாநகராட்
13.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழல் சங் தா அ ன்
(வார் -22) ,
ழல் மகா ர் கார்டன் (வார் -22) , 3.ெசன்ைன
ர் கார்டன்
தல் ப
(வார் -22) , 4.ெசன்ைன
ர் கார்டன் 2ம் ப
(வார் -22) , 5.ெசன்ைன
ர் கார்டன் 3ம் ப
(வார் -22) , 6.ெசன்ைன
ர் கார்டன் 4ம் ப
(வார் -22 , 7.ெசன்ைன
ர் கார்டன்
தல் ெத (வார் -22) , 8.ெசன்ைன
ர் கார்டன் 2வ ெத (வார் -22) , 9.ெசன்ைன
ர் கார்டன் 2வ
க் (வார் -22) ,
ழல் மகா ர் கார்டன் 3வ ெத (வார் -22) ,
ழல் மகா ர் கார்டன் 4வ ெத (வார் -22) ,
ழல் மகா ர் கார்டன் 5வ ெத (வார் -22) ,
ழல் மகா ர் கார்டன் 5வ
க் ெத

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்
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ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் மகா ர் கார்டன் 6வ ெத (வார் -22) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் சத் ஷ் ெத (வார் -22) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் சாந் அ ன்
(வார் -22) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
சாந் அ ன்
வார் 22 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
மாரியம் மன் நகர் (வார் -22)

235

235

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் மாதா நகர் (வார் -22) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல்
நீ லகண்டர் நகர் (வார் -22) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல்
நீ லகண்டர் நகர் 1வ ப
வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ழக் , ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
நீ லகண்டர் நகர் 2வ ப
22) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
நீ லகண்டர் நகர் 3வ
வார் 22

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி ெதற் , கண்ணப்பசா நகர்,
கவான்கைர.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
நீ லகண்டர் நகர் ஜயா அ ன்
வார் 22 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் இராம
ஷ்ணன் நகர்
(வார் -22) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் னாட் நகர் தல் ெத
(வார் -22) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் னாட் நகர் 2வ ப
(வார் -22) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் வா நகர் ெம ன் ேரா
(வார் -22) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் வா நகர் தல் ெத
(வார் -22) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் வா நகர் 2வ சந் ெத
(வார் -22) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் வா நகர் 3வ சந் ெத
(வார் -22) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ராேஜஷ் அெவன்
(வார் 22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் காஞ் அ ள் நகர் (வார் -22) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் த ழர் நகர் (வார் -22) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் இராகேவந் ரா நகர் (வார் -22) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல்
. .க. 1வ ெத (வார் -22) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் இந் ரா நகர் (வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
. .க. ெத (வார் -22) , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் மகாலட்
நகர் (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

237

237

238

238

ெஜ ன்
ழல் .

த்

யாஷரம்

ழல் ,

239

239

ெஜ ன்
ழல் .

த்

யாஷரம்

ழல் ,

(வார் ப

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

240

241

242

243

240

241

ெசன்ைன ந
ழல் .

ெசன்ைன ந
ழல் .

நிைலப் பள் ளி,

நிைலப் பள் ளி,

242

ெசன்ைன ந
ழல் .

நிைலப் பள் ளி,

243

ெசன்ைன ந
ழல் .

நிைலப் பள் ளி ,

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் இராகேவந் ராநகர் 2வ ப
(வார் 22) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் பார யார் ெத (வார் -22) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் வ.உ. . ெத (வார் -22) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல்
ஷ்
நகர் வ.உ. . ைள (வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
வராஜ் 3வ ெத (வார் -22) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர் ெம ன் ெத
(வார் -22) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர் 1வ
ெத (வார் -22) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர்
2வ ெத (வார் -22) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
சக் ேவல் நகர் 3வ ெத (வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர் 4வ ெத
(வார் -22) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர் 5வ
ெத (வார் -22) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர்
6வ ெத (வார் -22) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
சக் ேவல் நகர் 7வ ெத (வார் -22) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
றப் சக் ேவல் நகர் 8வ ெத (வார் -22) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர் 9வ ெத (வார் -22) , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர் 10வ ெத (வார் -22) ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர் 11 வ ெத
(வார் -22) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் சக் ேவல் நகர்
ரிவாக்கம் (வார் -22) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
ஷ்ணா நகர் (வார் -22) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
ெமர் நகர் (வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழல்
ழல்
ழல்
ழல்

.என்.ட் . சாைல (வார் -22) ,
வராஜ்
தல் ெத (வார் -22) ,
வராஜ் 2வ ெத (வார் -22) ,
வராஜ் ெம ன்ேரா (வார் -22)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

244

244

ெசன்ைன ந
ழல் .

நிைலப் பள் ளி,

245

245

ெசன்ைன ந
ழல் .

நிைலப் பள் ளி,

246

247

248

246

247

248

எஸ் ஐ பள் ளி

எஸ் ஐ பள் ளி

எஸ் ஐ பள் ளி

ழல் ,

ழல் ,

ழல் ,

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் மத் ய ைறச்சாைல
ப்
(வார் -22) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் காந்
தல் ெத (வார் 22) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் காந் 2வ ெத (வார் -22)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழல் காந்
ழல் காந்

3வ
ெம

ெத (வார் -22) ,
ன் ெத (வார் -22)

ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் னித அந்ேதாணியார் ேகா ல்
1வ ெத (வார் -23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் னித
அந்ேதாணியார் ேகா ல் 2வ ெத (வார் -23) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் ழல் னித அந்ேதாணியார் ேகா ல் 3வ ெத
(வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் னித அந்ேதாணியார் ேகா ல்
4வ ெத (வார் -23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் னித
அந்ேதாணியர் ேகா ல் 5வ ெத (வார் -23) , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் ழல் னித அந்ேதாணியார் ேகா ல்
ெம ன்ெத (வார் -23) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் னித
அந்ேதாணியார்ேகா ல் 1வ
க் ெத (வார் -23) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் னித அந்ேதாணியார் ேகா ல் 2வ
க் ெத
வார் 23 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
.என். . ேரா
ழல் (வார் 23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் லட்
அம் மன்ேகா ல் ரதான
ெத (வார் -23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் லட்
அம் மன்
ேகா ல் 1வ ெத (வார் -23) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல்
லட்
அம் மன் ேகா ல் 1வ
க் ெத (வார் -23) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் ழல் லட்
அம் மன்ேகா ல் 2வ ெத (வார் -23)
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் லட்
அம் மன்ேகா ல் 3வ
ெத (வார் -23) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் தாள த் நடராஜன்
ெத (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

249

249

ச

தாய

ழல் ,

ழ் வ

ம் பரப்

ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் யா
ன்னசா ெத
ழல் (வார் 23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் என்.எஸ்.ேக. ெத (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ஸ் பன்
மாறன் ெத (வார் -23) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத (வார் 23) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ழல் லட்
அம் மன்ேகா ல் ெத
(வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

250

ச

251

251

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழல் ,

252

டம்

ழல் ,

ன்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

4

250

252

தாய

டம்

பாகத்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழல் ,

253

253

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழல் ,

254

254

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழல் ,

ழல் .

ழல் .

ழல் .

ழல் .

ழல்
ழல்

ப் ர்
வள்

மரன் ெத
ழல் (வார் -23) ,
வர் ெம ன் ெத
ழல்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
ப் ர் மரன் 1வ ெத
ழல் (வார் 23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
ப் ர் மரன் 2வ ெத
ழல்
(வார் -23) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
ப் ர் மரன் 3வ ெத
ழல் (வார் -23) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
ப் ர் மரன் 4வ
ெத
ழல் (வார் -23) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
வள்
வர்
1வ ெத
ழல் (வார் -23) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
ேமட் த்ெத ெம ன்ெத
ழல் (வார் -23) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ேமட் த்ெத 1வ ெத
(வார் -23) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ேமட் த்ெத 2வ சந் (வார் -23) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் ேமட் த்ெத 3வ சந் (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் கங் காதரன் 1வ ெத (வார் 23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் கங் காதரன் 2வ ெத
(வார் 23) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் கங் காதரன் 3வ
ெத (வார் -23) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் கங் காதரன்
ெம ன்ெத (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ழல்

றப்

ஒத்தவாைட ெத

(வார் -23)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

255

256

257

258

259

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழல் ,

256

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழல் ,

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

255

257

பாகத்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ழல் .

ழல் .

ழல் .

258

ெபாப்
ராஜா அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,

259

ஓ ஆர்
என் அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரி ப்பம் .

ழல் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் காளி ெத (வார் -23) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் கல் யாண் ெத (வார் -23) ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் 23) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் மன்னன் ெத (வார் -23) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் எம் .எம் .பள் ளி ெத (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -23)
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
யம் மன் ெத
ழல்
(வார் -23) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் இரட்ைடமைல
னிவாசன் ெத (வார் -23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் அண்ணாநிைன நகர் 1வ
ெத (வார் -23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் அண்ணா
நிைன நகர் 2வ ெத (வார் -23) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
றப் அண்ணா நிைன நகர் 4வ ெத வார் 23 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் றப் அண்ணா நிைன
நகர் 5வ ெத வார் 23

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் அண்ணா நிைன நகர் 3வ
ெத (வார் -23) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப் அண்ணா
நிைன நகர் 6வ ெத வார் 23 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல்
றப் அண்ணா நிைன நகர் 7வ ெத வார் 23 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ழல் றப் அண்ணா நகர் ெம ன் ெத (வார் - 23) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ழல் றப்
.என். . ேரா ேகம் ப் ழல்
(வார் - 23)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.நாரவாரிக் ப்பம் றப் ஊராட் லட்
அம் மன் ேகா ல் ெத ,
2.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் ெப மாள் ெரட் ெத ,
3.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
க் ரவாண்
ேகா ந்தசா ெத
4.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் கைலவாணர் ெத

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஓ ஆர்
என் அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரி ப்பம் .

1.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
ைரசா
தல் ெத ,
2.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் அப் ல் வகாப் ெத ,
3.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் அ பஷார் ெத , 4.நாரவாரி ப்பம்
றப் ஊராட் தர்கா ெத , 5.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் கா
ஸ்வநாத ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஓ ஆர்
என் அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரி ப்பம் .

1.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் நேடசன் ெத , 2.நாரவாரி ப்பம்
றப் ஊராட் ேசாழன் ெத , 3.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
ேசாத் ப்பாக்கம் ேரா , 4.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
ைரசா
ெரட் ெத , 5.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் கட்டெபாம் மன் 1வ
ெத , 6.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் கட்டெபாம் மன் 2வ ெத ,
7.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் கட்டெபாம் மன் 3வ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

262

பாரத் ஆரம் பப்பள் ளி,
நாரவாரி ப்பம் .

1.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
எஸ் பாத் மா ெத ,
2.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
எஸ் காலனி , 3.நாரவாரி ப்பம்
றப் ஊராட்
த் ராம ங் கேதவர் ெத , 4.நாரவாரி ப்பம் றப்
ஊராட் ேநதா ெத , 5.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
ெவற் ேவல் ெத , 6.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
எஸ்
ெம ன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

263

263

பாரத் ஆரம் பப்பள் ளி,
நாரவாரி ப்பம் .

1.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் ைவத் ஸ்வரன்
தல் ெத ,
2.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் ைவத் ஸ்வரன் 2வ ெத ,
3.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் ெந ெத , 4.நாரவாரி ப்பம்
றப் ஊராட் ைபைபஸ் ேரா காமராசர் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

264

264

ஏகம் பரா ெசட் யார்
ஆரம் பப்பள் ளி, நாரவாரி

ப்பம் .

1.நாரவாரிக் ப்பம் றப் ஊராட் பைனயத்தம் மன் ேகா ல் ெத ,
2.நாரவாரிக் ப்பம் றப் ஊராட் ேமட் ெத , 3.நாரவாரிக் ப்பம்
றப் ஊராட் ஆர்
காம் பளக்ஸ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

265

265

ஏகம் பரா ெசட் யார்
ஆரம் பப்பள் ளி, நாரவாரி

ப்பம் .

1.நாரவாரிக் ப்பம் றப் ஊராட்
றப் ஊராட் ராகேவ ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

260

261

262

260

261

ேநதா

ெத

, 2.நாரவாரிக்

ப்பம்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

266

266

ஏகம் பரா ெசட் யார்
ஆரம் பப்பள் ளி, நாரவாரி

ப்பம் .

267

267

ஏகம் பரா ெசட் யார்
ஆரம் பப்பள் ளி, நாரவாரி

ப்பம் .

268

268

ஏகம் பரா ெசட் யார்
ஆரம் பப்பள் ளி ேமற்
நாரவாரி ப்பம் .

269

269

ஏகம் பரா ெசட் யார்
ஆரம் பப்பள் ளி, நாரவாரி

270

270

271

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.நாரவாரிக்
2.நாரவாரிக்

ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்

அங் கம் மன் ேகா ல் ெத
சத் கான் ேமஸ் ரி ெத

1.நாரவாரிக்

ப்பம்

றப்

ஊராட்

அண்ணா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

கவாசல் , 1.நாரவாரிக்

ப்பம்

றப்

ஊராட்

அண்ணா ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.நாரவாரிக்
2.நாரவாரிக்

ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்

கைலஞர் ெத வள் ளலார் நகர் ,
அப் ல் மைரக்காயர் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ெசங்

1.நாரவாரிக்
2.நாரவாரிக்
ன்றம் .
3.நாரவாரிக்

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

ெபரியார் ெத ,
பார தாசன்ெத ,
சங் கர ங் கனார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

271

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ெசங்

1.நாரவாரிக்
2.நாரவாரிக்
ன்றம் .
3.நாரவாரிக்

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

டாக்டர் வரதராசனார் ெத ,
என்
சாைல ,
வள் ளலார் ெத ( என்
சாைல)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

272

272

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 1.நாரவாரிக் ப்பம் றப் ஊராட் ேதவ ெத , 2.நாரவாரிக்
றப் ஊராட் டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன் சாைல , 3.நாரவாரிக்
அர னர் ஆண்கள்
றப் ஊராட் சர்ச் ெத
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ெசங் ன்றம் .

273

273

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக்"
கவாசல் , ெசங் ன்றம் .

274

274

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ெசங்

ப்பம் .

1.நாரவாரிக்

ன்றம் .

1.நாரவாரி

ப்பம்

ப்பம்

றப்

றப்

ஊராட்

ஊராட்

ேகாபால் சா

ப்பம்
ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க ெத

ேவ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

275

275

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ெசங்

276

277

278

279

280

281

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.நாரவாரி
ன்றம் . 2.நாரவாரி

ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்

பன்னீரெ
் சல் வம் ெத ,
இரட்ைடமைல னிவாசன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

276

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி

ப்பம்

றப்

ஊராட்

டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

277

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி

ப்பம்

றப்

ஊராட்

278

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி ப்பம் றப்
2.நாரவாரி ப்பம் றப்
றப் ஊராட் மக்கள்

279

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி
2.நாரவாரி

ப்பம்
ப்பம்

280

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி
2.நாரவாரி
3.நாரவாரி

281

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் , நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி
2.நாரவாரி
3.நாரவாரி

வள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வர் ெத

ஊராட்
ேக மாணிக்கனார் 2வ சந் ,
ஊராட் வ உ
ெத , 3.நாரவாரி ப்பம்
ற் ேபாக் மன்றம் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

ப் ரமணிய பார
வானந்தம் ெத

ெத

,

ேக மாணிக்கனார் ெத ,
ேக மாணிக்கனார் தல் சந்
ேக மாணிக்கனார் 3வ சந்
ேக மாணிக்கனார் 2வ
ேக மாணிக்கனார் 4வ
வஉ
சந்

ெத
சந்

,

,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

282

283

284

285

286

287

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

282

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
ரகாசம் ெத , 2.நாரவாரி ப்பம்
றப் ஊராட் இராஜா ெத , 3.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட்
அ ல் கலாம் ஆசாத் ெத , 4.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் கால் வாய்
ெத , 5.நாரவாரி ப்பம் றப் ஊராட் ேதவன் ெத

283

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி
2.நாரவாரி
3.நாரவாரி

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

றப்
றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

284

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி

ப்பம்

றப்

ஊராட்

285

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி

ப்பம்

றப்

ஊராட்

286

கா பால ப்ரமணியெசட்
அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
நாரவாரிக் ப்பம் .

1.நாரவாரி

ப்பம்

றப்

ஊராட்

அர உயரர் நிைலப்பள் ளி,
கரலபாக்கம் ..

1.கரலப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாசாைல வார் 1 , 2.கரலப்பாக்கம் (ஊ)
ேவங் ைகெத வார் 1 , 3.கரலப்பாக்கம் (ஊ) கண் ைக வார் 1 ,
4.கரலப்பாக்கம் (ஊ) யாதவெத வார் 1 , 5.கரலப்பாக்கம் (ஊ)
ஏரி ப்பம் சாைல வார் 3 , 6.கரலப்பாக்கம் (ஊ) க ணிகர்ெத வார்
3 , 7.கரலப்பாக்கம் (ஊ) ராமணர் ெத வார் 1 , 8.கரலப்பாக்கம் (ஊ)
கரலப்பாக்கம் காலனி வார் 2 , 9.கரலப்பாக்கம் (ஊ) ேதனம் பாக்கம்
வார் 3

287

பஜைனேகா ல் ெத ,
பஜைனேகா ல் சந் ,
மார்த்தம் மன் ேகா ல் ெத

டபள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெத

ள் ைளயார் ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட் சந்

எம் ேக காந்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

288

288

ஊராட் ஒன் ய
, கரலபாக்கம் .

வக்கப்பள் ளி

289

289

ஊராட் ஒன் ய
, கரலபாக்கம் .

வக்கப்பள் ளி

290

291

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.கர்லபாக்கம் (ஊ) ெபரியபாைளயம் சாைல வார் 3 , 2.கர்லபாக்கம் (ஊ)
ழ் ெகாண்ைடயார் காலனி வார் 3 , 3.கர்லபாக்கம் (ஊ) அ ந்த யர்
பாைலயம் வார் 3 , 4.கர்லபாக்கம் (ஊ) அண்ணா சாைல வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.கர்லபாக்கம் (ஊ) ெவள் ளாளர்ெத வார் 2 , 2.கர்லபாக்கம் (ஊ)
ெபரியெத வார் 2 , 3.கர்லபாக்கம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

290

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
பாண்ேடஸ்வரம் .

1.பாண்ேடாஸ்வரம் (ஊ) எம் . .சாைல ஏகாம் பரசத் ரம் வார் 1 ,
2.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) ேதாட்டக்காரத் ெத (வார் 2) ,
3.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) டாக்டர்.அம் ேபத்கார் ெத ெகௗ
ரம் வார் 2 ,
4.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) காமராஜ் ெத ெகௗ
ரம் வார் 2 ,
5.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) அ ஞர் அண்ணாெத ெகௗ
ரம் வார் 2 ,
6.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) பார யார் ெத ெகௗ
ரம் வார் 2 ,
7.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) .எஸ்.ஐ.ேகா ல் ெத ெகௗ
ரம் வார் 2

291

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
பாண்ேடஸ்வரம் .

1.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) ேநத்தா ெத பாண்ேடஸ்வரம் காலனி வார்
, 2.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) அன்ைனசத் யா நகர் (வார் 1) ,
3.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ) ஏரிக் ப்பம் பாண்ேடஸ்வரம் வார் 1 ,
4.பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ)
. நா
சாைல பாண்ேடஸ்வரம் (வார் 2)

1

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

292

293

292

293

ஊராட் ஒன் ய
ெவள் ளச்ேசரி .

ஊராட் ஒன் ய
ெவள் ளச்ேசரி .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

வக்கப்பள் ளி,

1.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) வா
வள்
வர் ெத அ ந்த பாைளயம்
வார் 1 , 2.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) ெபரியார் சாைல அரக்கம் பாக்கம்
வார் 1 , 3.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) பார யார்ெத அரக்கம் பாக்கம்
காலனி வார் 2 , 4.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) இந் ராகாந் ெத (வார் 2 ,
5.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) ரா வ் காந் ெத வார் 2 , 6.அரக்கம் பாக்கம்
(ஊ)
வள்
ர் ெத வார் 2 , 7.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) ேநதா ெத
வார் 2 , 8.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) கைலஞர் ெத வார் 2 ,
9.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) எம் . .ஆர் ெத வார் 2 , 10.அரக்கம் பாக்கம்
(ஊ) டாக்டர்.அம் ேபத்கார் ெத வார் 2 , 11.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ)
கண்ண ெத வார் 2 , 12.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) வரதராஜ் நகர் வார்
2 , 13.அரக்கம் பாக்கம் (ஊ) அண்ணாசாைல அரக்கம் பாக்கம் வார் 2

1.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ)
2.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ)
3.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ)
வக்கப்பள் ளி ,
4.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ)
5.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ)
6.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ)
7.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ)

க ணாநி ெத ேமல் பாக்கம் ராமம் வார் 2 ,
அண்ணாசாைல ேமல் பாக்கம் ராமம் வார் 2 ,
வள்
வர் ெத ேமல் பாக்கம் காலனி வார் 2 ,
மா.ெபா. . ெத கத ர் காலனி வார் 1 ,
பார யார் ெத கத ர் ராமம் வார் 1 ,
. . ந்தன் ெத
கத ர் காலனி வார் 1 ,
அன்பழகன் ெத கத ர் காலனி வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

294

295

296

294

ஊராட் ஒன் ய
ெவள் ளச்ேசரி .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத ேமல் பாக்கம் ராமம் வார் 2 ,
2.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) அண்ணாசாைல கத ர் ராமம் (வார் 1) ,
3.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) காந் சாைல ெவள் ளச்ேசரி ராமம் (வார் 1) ,
4.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) ெஜயல தா ெத ெவள் ளச்ேசரி ராமம் (வார் 1) ,
5.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) காமராஜர் காந் சாைல ெவள் ளச்ேசரி ராமம்
வார் 2 , 6.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) எம் . .ஆர். ெத கத ர் காலனி வார் 1
வக்கப்பள் ளி ,
, 7.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) கக்கன்
ெத கத ர் காலனி (வார் 1) ,
8.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) ராஜா ெத ெவள் ளச்ேசரி காலனி வார் 2 ,
9.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) ெவள் ளச்ேசரி காலனி சாைல (வார் 2) ,
10.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) வ.ஊ. . ெத ெவள் ளச்ேசரி காலனி வார் 2 ,
11.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) இந் ரா காந் ெத ெவள் ளச்ேசரி காலனி வார்
2 , 12.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) ராதா
ஷ்ணன் சாைல ெவள் ளச்ேசரி காலனி
வார் 2 , 13.ெவள் ளச்ேசரி (ஊ) ேந ெத ெவள் ளச்ேசரி காலனி வார் 2

295

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலத்

296

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலத்

ர்.

ர்.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆலத் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.ஆலத் ர் (ஊ)
ராமர் ேகா ல் ெத
வார் 1 , 3.ஆலத் ர் (ஊ) அ ந்த யர் பாைளயம்
வார் 1 , 4.ஆலத் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத எடப்பாைளயம் வார்
1 , 5.ஆலத் ர் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத எடப்பாைளயம் வார் 1 ,
6.ஆலத் ர் (ஊ) டாக்டர் எம் . .ஆர். ெத ஆலத் ர் காலனி வார் 2 ,
7.ஆலத் ர் (ஊ)
ள் ளங்
பாைளயம் வார் 2 , 8.ஆலத் ர் (ஊ)
ம ைரேவ நகர் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆலத் ர் (ஊ) ேமட் த் ம் ர் வார் 2 , 2.ஆலத் ர் (ஊ)
பள் ளத் ம் ர் வார் 2 , 3.ஆலத் ர் (ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத
வார் 2 , 4.ஆலத் ர் (ஊ) டாக்டர் கைலஞர் ெத
வார் 2 , 5.ஆலத்
(ஊ) அ ஞர் அண்ணா ெத
வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ேமலப்ேப

.

298

298

அர னர் ஆ
ரா ட நலத்
வக்கப்பள் ளி, பாலேவ .

ைற 1.பாலேவ (ஊ) காந் நகர் வார்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் 3)

299

299

அர னர் ஆ
ரா ட நலத்
வக்கப்பள் ளி, பாலேவ .

ைற

அர

ம் பரப்

1.ேமலப்ேப (ஊ) பாலேவ வார் 3 , 2.ேமலப்ேப (ஊ) ழத்ெத
வார் 3 , 3.ேமலப்ேப (ஊ)
யம் மன் ேகா ல் ெத வார் 3 ,
4.ேமலப்ேப (ஊ ர்ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 3) , 5.ேமலப்ேப
(ஊ) எ. .ஆர் நகர் வார் 2 , 6.ேமலப்ேப (ஊ ேமலத்ெத
ப் சா ெத வார் 3 , 7.ேமலப்ேப (ஊ ெப மாள் ேகா ல் ெத
(வார் 3) , 8.ேமலப்ேப (ஊ) ம
ெத
வார் 3 , 9.ேமலப்ேப (ஊ)
மாமல் லன் ெத (வார் 3) , 10.ேமலப்ேப (ஊ) ரங் கநாதன் ேகா ல்
ெத (வார் 3)

297

300

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

4

297

300

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ெதாடக்க பள் ளி , பாலேவ

1.பாலேவ
(ஊ)
த்த
4.பாலேவ

3 , 2.பாலேவ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ)

(ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 30 , 2.பாலேவ
ழ் நகர் (வார் 3) , 3.பாலேவ (ஊ) இந் ரா நகர் வார்
(ஊ) நா க் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.பாலேவ (ஊ) ெவங் கேடஸ்வரா நகர் (வார் 1) , 2.பாலேவ (ஊ)
ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 3.பாலேவ (ஊ) வன்னியர் ெத
வார் 1 , 4.பாலேவ (ஊ) கர்ணம் ெத வார் 1 , 5.பாலேவ (ஊ)
. ேகா ந்தராஜ ரம் ெம ன் ேரா வார் 2 , 6.பாலேவ (ஊ) ெப மாள்
ேகா ல் ெத வார் 2 , 7.பாலேவ (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத 2வ
ெத வார் 1 , 8.பாலேவ (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத 3வ ெத
வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

301

302

301

302

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

சத் ண ைமயம் , பாலேவ
ேபட்ைட.

1.பாலேவ (ஊ) சாஸ் ரி நகர் தல் ெத (வார் 2) , 2.பாலேவ (ஊ)
சாஸ் ரி நகர் 1வ
க் ெத வார் 2 , 3.பாலேவ (ஊ) சாஸ் ரி
நகர் 2வ ெத வார் 2 , 4.பாலேவ (ஊ) சாஸ் ரி நகர் 3வ ெத
வார் 2 , 5.பாலேவ (ஊ) சாஸ் ரி நகர் 4வ ெத (வார் 2) ,
6.பாலேவ (ஊ) சாஸ் ரி நகர் 5வ ெத (வார் 2) , 7.பாலேவ (ஊ)
சாஸ் ரி நகர் 6வ ெத (வார் 2) , 8.பாலேவ (ஊ) சாஸ் ரி நகர்
7வ ெத (வார் 2 ) , 9.பாலேவ (ஊ) சாஸ் ரி நகர் 8வ ெத
(வார் 2) , 10.பாலேவ (ஊ) அண்ணா நகர் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

சத் ண ைமயம் , பாலேவ
ேபட்ைட.

1.பாலேவ (ஊ) ேந ெத வார் 2 , 2.பாலேவ (ஊ)
வள்
வர்
ெத (வார் 2) , 3.பாலேவ (ஊ) காமராஜர் ெத வார் 2 , 4.பாலேவ
(ஊ) பார யார் ெத (வார் 2) , 5.பாலேவ (ஊ) காந் ெத வார் 2 ,
6.பாலேவ (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் 2) , 7.பாலேவ (ஊ)
வள் ளாலார் ெத வார் 2 , 8.பாலேவ (ஊ) எம் . .ஆர்
க் ெத
(வார் 2) , 9.பாலேவ (ஊ) அண்ணாநகர் எம் . .ஆர் ெத (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

303

303

அர உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , பாலேவ .

1.பாலேவ (ஊ)
கன் ேகா ல் ெத வார் 2 , 2.பாலேவ (ஊ)
அண்ணாநகர் கம் பர் ெத (வார் 2) , 3.பாலேவ (ஊ) அண்ணாநகர்
ஞ் ெத (வார் 2) , 4.பாலேவ (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
(வார் 2) , 5.பாலேவ (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத வார் 2 , 6.பாலேவ
(ஊ) வள்
வர் ெத (வார் 2) , 7.பாலேவ (ஊ) அண்ணா நகர் ல் ைல
ெத வார் 2

304

304

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 1

305

305

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 126

தல் 226 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

306

306

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 247

தல் 695 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரா ரம் .
ரா ரம் .
ரா ரம் .

தல் 246 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

307

307

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

ரா ரம் .

308

308

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

ரா ரம் .

309

309

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,

310

310

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

311

311

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,

312

313

312

313

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ரா ரம் .
ரா ரம் .
ரா ரம் .

தல் 1175 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 696

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 1176

தல் 1890

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 1590

தல் 1890

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 1891

தல் 2927

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

ரா ரம்

ய கன்னியம் மன் நகர் கத

எண் 2401

தல் 2771

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ஆ
ரா டர்
வக்கப்பள் ளி - ழக் ,
பங் காரேபட்ைட.

1. ரா ரம் (ஊ) பங் காரேபட்ைட அண்ணாெத , 2. ரா ரம் (ஊ)
பங் காரேபட்ைட ெத
யம் மன் , 3. ரா ரம் (ஊ) பஜைனக்ேகா ல்
ெத பங் கார ேபட்ைட , 4. ரா ரம் (ஊ) பங் காரம் ேபட்ைட எம் . .ஆர்
நகர் ெம ன் ேரா , 5. ரா ரம் (ஊ) பங் காரம் ேபட்ைட எம் . .ஆர் 1வ
க் ெத , 6. ரா ரம் (ஊ) பங் காரம் ேபட்ைட எம் . .ஆர் நகர் 2வ
க் ெத , 7. ரா ரம் (ஊ) ெசம் பாக்கம் , 8. ரா ரம் (ஊ)
வா
ேவகானந்தா நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

1. ரா ரம் (ஊ) ராஜா ெத யாதவாெத
ரா ரம் வார் 2 ,
2. ரா ரம் (ஊ) ேபாஸ்ட்ஆ ஸ் ெத
ரா ரம் வார் 2 , 3. ரா ரம் (ஊ)
எ
ெத
ரா ரம் வார் 2 , 4. ரா ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
வார் 2 , 5. ரா ரம் (ஊ) பார யார் ெத சங் கரா ரம் வார் 2 ,
6. ரா ரம் (ஊ) பார யார்
க் ெத சங் கரா ரம் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரா ரம் .

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் , ரா ரம் .

ரா ரம் (ஊ) காந் ெத
ரா ரம் வார் 2 , 2. ரா ரம் (ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
ரா ரம் வார் 2 , 3. ரா ரம் (ஊ)
ேகாலாட் அம் மன் நகர் வார் 2 , 4. ரா ரம் (ஊ) ஆஞ் சேநயர்
ேகா ல் ெத சங் கரா ரம் வார் 2 , 5. ரா ரம் (ஊ)
ேக ெத
சங் கரா ரம் வார் 2 , 6. ரா ரம் (ஊ) தண்டா தபாணி ேகா ல் ெத
வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரா ரம் (ஊ) எ
சாைல ரா ரம் வார் 2 , 2. ரா ரம் (ஊ) ஓ எச்
எ ர் ெத சங் கரா ரம் வார் 2 , 3. ரா ரம் (ஊ) வடக்
ளக்கைர
சாைல சங் கரா ரம் வார் 2 , 4. ரா ரம் (ஊ) இந் ரா ெத
ேமட் சத் ரம் வார் 2 , 5. ரா ரம் (ஊ) ேந ெத
ேமட் ச்சத் ரம் (வார் 2) , 6. ரா ரம் (ஊராட் )
ேமட் த்ெத ,ேமட் ச்சத் ரம் வார் 2 , 7. ரா ரம் (ஊராட் ) நந்
ெத , ேமட் சத் ரம் வார் 2 , 8. ரா ரம் (ஊராட் ) பச்ைசயம் மன்
நகர் வார் 2 , 9. ரா ரம் (ஊராட் ) ழக்
ளக்கைர ெத
சங் கரா ரம் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

314

314

315

315

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

316

316

அர னர் ஆ
ரா டர்
வக்கப்பள் ளி - ேமற் , ேமாைர.

1.
2.

317

317

அங் கன்வா ைமயம் ேமற்
ேமாைர, ேமாைர.

1. ரா ரம் (ஊ) ேமட்
நகர் வார் 3

318

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

1. ரா ரம் (ஊ) ேமாைர
க் த்
ராமம் வார் 3 , 2. ரா ரம் (ஊ)
ேமாைர ேமத்தா பால் பண்ைண ெத வார் 3 , 3. ரா ரம் (ஊ)
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 3 , 4. ரா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர்
காந் ெத வார் 3

318

ரா ரம் .

ரா ரம் .

ரா ரம் (ஊ) ேமாைர ராமம் மாதாேகா ல் ெத
ரா ரம் (ஊ) ேமாைர பஸ் நிைலயம் வார் 3
ப்பாைளயம் வார்

3 , 2.

வார்

3,

ரா ரம் (ஊ) இளங் ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

319

319

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,

320

320

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,

321

321

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ரா ரம் .

ரா ரம் .

1. ரா ரம் (ஊ) பஸ் நிைலயம் ெத வார் 3 , 2. ரா ரம் (ஊ) மாராவ்
ெத வார் 3 , 3. ரா ரம் (ஊ) அண்ணா நகர் ேயாவான் ெத வார் 3 ,
4. ரா ரம் (ஊ) ேமாைர த்தர் ெத வார் 3 , 5. ரா ரம் (ஊ) அண்ணா
நகர் 5வ ெத வார் 3 , 6. ரா ரம் (ஊ) கைலஞர் ெத வார் 3 ,
7. ரா ரம் (ஊ) அன்ைன மரிய காலனி வார் 3 , 8. ரா ரம் (ஊ)
அண்ணா நகர் அம் ேபத்கார் ெத வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரா ரம் (ஊ) ேவ
ேகாபால் நகர் வார்
கன்னியம் மன் நகர் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3 , 2.

ரா ரம் (ஊ)

1. ரா ரம் (ஊ) பார யார் ெத வார் 3 , 2. ரா ரம் (ஊ) .எஸ். .
ேரா ெஜயந் நகர் வார் 3 , 3. ரா ரம் (ஊ) .எஸ். . ேகம் 3 வார்
2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

322

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற வக்கப்பள் ளி ,
ெவள் ளா
ர்.

1.ெவள் ளா
2.ெவள் ளா
3.ெவள் ளா
4.ெவள் ளா
5.ெவள் ளா

ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)

ெவள் ளா
ெவள் ளா
ெவள் ளா
ெவள் ளா
ெவள் ளா

ர் காலனி 1வ ெத (வார் 4) ,
ர் காலனி
தல்
க் ெத (வார் 4) ,
ர் காலனி 2வ
க் ெத வார் 4 ,
ர் காலனி 2வ ெத வார் 4 ,
ர் காலனி ெம ன் ேரா வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

323

323

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற வக்கப்பள் ளி ,
ெவள் ளா
ர்.

1.ெவள் ளா
2.ெவள் ளா
3.ெவள் ளா
4.ெவள் ளா
5.ெவள் ளா

ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)

ெவள் ளா
ெவள் ளா
ெவள் ளா
ெவள் ளா
ெவள் ளா

ர் காலனி 3வ
ர் காலனி 4வ
ர் காலனி 5வ
ர் காலனி 6வ
ர் காலனி 7வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

324

324

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற வக்கப்பள் ளி,
ெவள் ளா
ர்.

1.ெவள் ளா
2.ெவள் ளா

ர் (ஊ) ெவள் ளா
ர் ெம ன் ேரா (வார்
ர் (ஊ)
ப்பைட நகர் ெவள் ளா
ர் (வார்

325

325

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற வக்கப்பள் ளி,
ெவள் ளா
ர்.

1.ெவள் ளா
ர் (ஊ) ப்ப நகர் (வார் 3) , 2.ெவள் ளா
ர் (ஊ)
ரியதர் னி நகர் வார் 3 , 3.ெவள் ளா
ர் (ஊ)
பார நகர் (வார்
3)

322

ரா ரம் .

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

வார் 4 ,
(வார் 4) ,
(வார் 4) ,
(வார் 4) ,
(வார் 4)
2) ,
3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

326

326

அர னர் ஆ
ரா டர்
நலத் ைற ந நிைலப்பள் ளி,
ெவள் ளா
ர்.

1.ெவள் ளா
ர் (ஊ) ராம் சமாஜ் நகர் அ
ல் சா ல் பண்ைண (வார் 3)
, 2.ெவள் ளா
ர் (ஊ) ராம் சமாஜ் நகர் எ ரில் ஆ ஷா நகர் (வார் 3) ,
3.ெவள் ளா
ர் (ஊ) ராம் சமாஜ் நகர் (வார் 3) , 4.ெவள் ளா
ர் (ஊ)
அலமா ேரா வார் 3 , 5.ெவள் ளா
ர் (ஊ) ரியா நகர் (வார் 3) ,
6.ெவள் ளா
ர் (ஊ) ெசங் ன்றம் சாைல ெவள் ளா
ர் (வார்
2) ,
7.ெவள் ளா
ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 3 ) ,
8.ெவள் ளா
ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 3)

327

327

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெகாள் ேம .

1.ெகாள் ேம (ஊ) ரியா நகர் வார் 2 , 2.ெகாள்
ஆண்டாள் நகர் வார் 2 , 3.ெகாள் ேம (ஊ) ஒண்
4.ெகாள் ேம (ஊ) கன்னடர் ெத (வார் 2)

328

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெகாள் ேம .

1.ெகாள் ேம (ஊ) ெசல் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 3) ,
2.ெகாள் ேம (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத வார் 2 , 3.ெகாள்
(ஊ) ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத வார் 2 , 4.ெகாள் ேம
அ ள் நகர் வார் 2 , 5.ெகாள் ேம (ஊ)
த் மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத வார் 2

328

329

329

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெகாள் ேம .

1.ெகாள் ேம (ஊ)
2.ெகாள் ேம (ஊ)
3.ெகாள் ேம (ஊ)
4.ெகாள் ேம (ஊ)
(ஊ) ஏரிக்கைர ெத
(வார் 2)

330

330

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெகாள் ேம .

1.ெகாள்
2.ெகாள்

331

331

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி ழக்
கவாசல் , ெகாள் ேம .

1.ெகாள்
பள் ளிக்

ேம
ேம

ேம
ெத

(ஊ)
(வார்

2) ,

ேம
(ஊ)

ெப மாள் ேகா ல் ெத 1 வார் 2 ,
ெப மாள் ேகா ல் ெத 2 வார் 2 ,
கங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 3) ,
ெசங் ன்றம் சாைல (வார் 1) , 5.ெகாள் ேம
(வார் 1) , 6.ெகாள் ேம (ஊ) காமராசர் சாைல

(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார்
(ஊ) அந்ேதாணியார் நகர் (வார் 3)

ேம (ஊ) தக்கா
டத்ெத (வார் 2)

நகர் (வார்

3) , 2.ெகாள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2) ,

ேம

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ஆரிக்கம் ேப
வக்கப்பள் ளி , 2.ஆரிக்கம் ேப
3.ஆரிக்கம் ேப
4.ஆரிக்கம் ேப

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ெகங் கா நகர் ஆரிக்கம் ேப (வார் 1) ,
ேபரண்டம் மாள் கண் ைக (வார் 1) ,
ெப மாள் ேகா ல் ெத ஆரிக்கம் ேப (வார்
ஏரிக்கைர ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

332

ஊராட் ஒன் ய
ஆரிக்கம் ேப .

333

333

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளிஊராட்
ஒன் ய உயர்நிைலப்பள் ளி,
ஆரிக்கம் ேப .

1.ஆரிக்கம் ேப (ஊ) அம் மன்ேகா ல் ெத (வார்
(ஊ) பள் ளத்ெத (வார் 1) , 3.ஆரிக்கம் ேப (ஊ)
ேகா ல் ெத (வார் 1)

334

334

ஊராட் ஒன் ய
ஆரிக்கம் ேப .

1.ஆரிக்கம் ேப (ஊ) காட் ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
2.ஆரிக்கம் ேப (ஊ) வ கர் காலனி (வார் 1) , 3.ஆரிக்கம் ேப (ஊ)
ன்ன கண் ைக (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

335

335

ஊராட் ஒன் ய
உயர்நிைலப்பள் ளி,
ஆரிக்கம் ேப .

1.ஆரிக்கம் ேப (ஊ) லட்
அ ர்தானந்த ரம் (வார்
1) , 4.ஆரிக்கம் ேப (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

336

336

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ேகாணிேம (ஊ).

1.ேகானிேம
2.ேகானிேம

337

337

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ேகாணிேம (ஊ).

1.ேகானிேம (ஊ) எல் லம் மன் ேகா
(ஊ) ஈஸ்வரன் நகர் (வார் 2)

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ேகாணிேம (ஊ).

1.ேகானிேம (ஊ) எல் லம் மன் ேபட்ைட (வார் 2) , 2.ேகானிேம (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் 2) , 3.ேகானிேம (ஊ) எல் லம் மன்
ேபட்ைட
க் ெத (வார் 2) , 4.ேகானிேம (ஊ) இந் ரா ெத
(வார் 2) , 5.ேகானிேம (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
எல் லம் மன்ேபட்ைட (வார் 1) , 6.ேகானிேம (ஊ) பாடசாைல ெத
வார் 1 , 7.ேகானிேம (ஊ) சதாம் உேசன் ெத (வார் 1)

332

338

338

வக்கப்பள் ளி ,

1) ,

1) , 2.ஆரிக்கம் ேப
னாயகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகர் (வார் 1) , 2.ஆரிக்கம் ேப (ஊ)
1) , 3.ஆரிக்கம் ேப (ஊ) ேமட் த்ெத (வார்
ஸ் வ நகர் வார் 1

(ஊ) ெபாத் ர்
(ஊ) ேகானிேம

ரதான சாைல ெப மாள் நகர் (வார்
ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 2)
ல் ெத

(வார்

3) ,

3) , 2.ேகானிேம

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

339

340

341

342

343

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ேகானிேம (ஊ) ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத ேகானிேம (வார்
2) , 2.ேகானிேம (ஊ) ஐஸ்வர்யா நகர் (வார் 2) , 3.ேகானிேம (ஊ)
ைசயத் அ பாத் மா நகர் (வார் 2) , 4.ேகானிேம (ஊ) காட்
நாயக்கன் நகர் (வார் 2) , 5.ேகானிேம (ஊ) காட் நாயக்கன் நகர்
1வ ெத வார் 2 , 6.ேகானிேம (ஊ) காட் நாயக்கன் நகர் 2வ
ெத (வார் 2)

339

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ேகாணிேம (ஊ).

340

ஊராட்
பம் ம

ஒன் ய
ளம் (ஊ).

1.பம் ம
வக்கப்பள் ளி , 2.பம் ம
3.பம் ம
4.பம் ம

341

ஊராட்
பம் ம

ஒன் ய
ளம் (ஊ).

1.பம் ம
வக்கப்பள் ளி , 2.பம் ம
3.பம் ம
பள் ளிக்

342

ஊராட்
பம் ம

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ளம் . லஷ்
ரம் .

1.பம் ம
ளம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.பம் ம
ளம்
(ஊ) ச க டத்ெத (வார் 1) , 3.பம் ம
ளம் (ஊ) பால் வா ெத
(வார் 1) , 4.பம் ம
ளம் (ஊ) வாெனா ெத (வார் 1) ,
5.பம் ம
ளம் (ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ளம் . லஷ்
ரம் .

1.பம் ம
ளம் (ஊ) ல ்
ரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 3) ,
2.பம் ம
ளம் (ஊ) ல ்
ரம் க மாரியம் மன் ேகா ல்
தல் சந்
(வார் 3) , 3.பம் ம
ளம் (ஊ) ல ்
ரம் க மாரியம் மன்
ேகா ல் 2வ சந் (வார் 3) , 4.பம் ம
ளம் (ஊ) ல ்
ரம்
க மாரியம் மன் ேகா ல் 3வ சந் வார் 3 , 5.பம் ம
ளம் (ஊ)
ல ்
ரம் க மாரியம் மன் ேகா ல் 4வ சந் வார் 3 ,
6.பம் ம
ளம் (ஊ) ல ்
ரம் க மாரியம் மன் ேகா ல் 5வ சந்
வார் 3 , 7.பம் ம
ளம் (ஊ)
ஷ்ணாம் ேபட்ைட (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

343

ஊராட்
பம் ம

ளம்
ளம்
ளம்
ளம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

இந்
இந்
இந்
இந்

ராகாந்
ராகாந்
ராகாந்
ராகாந்

நகர் 1வ
நகர் 2வ
நகர்3வ
நகர் 4வ

ெத
ெத
ெத
ெத

(வார் 1) ,
(வார் 1) ,
(வார் 1) ,
(வார் 1)

ளம் (ஊ) இந் ராகாந் நகர் 5வ ெத (வார் 1) ,
ளம் (ஊ) இந் ராகாந் நகர் 6வ ெத (வார் 1) ,
ளம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் 1) , 4.பம் ம
ளம் (ஊ)
டத்ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

344

344

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
பா யநல்
ர்-600052.

1.பம் ம
ளம் (ஊ) ல ்
ரம் எடபாைளயம் (வார் 3) ,
2.பம் ம
ளம் (ஊ) ேமட் ப்பாைளயம் (வார் 3) , 3.பம் ம
ெசங் னறம் ெபாத் ர் சாைல(ெபரியநகர்) (வார் 3) ,
4.பம் ம
ளம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ளம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

345

345

ஊராட்
பம் ம

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ளம் . லஷ்
ரம் .

1.பம் ம
ளம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத எரான் ப்பம் (வார் 2) ,
2.பம் ம
ளம் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத எரான்
ப்பம் 9வார் 2) ,
3.பம் ம
ளம் (ஊ) மன்ன ெத (வார் 2) , 4.பம் ம
ளம் (ஊ)
ேமட் த்ெத 1எரான் ப்பம் (வார் 1) , 5.பம் ம
ளம் (ஊ) ேமட் த்ெத
2 எரான் ப்பம் , 6.பம் ம
ளம் (ஊ) ேமட் த்ெத 3 எரான் ப்பம்
(வார் -1)

346

346

ஊராட்
பம் ம

ஒன் ய ஆரம் பப்பள் ளி,
ளம் . லஷ்
ரம் .

1.பம் ம
ளம் (ஊ) சரத் க்கண் ைக (வார் - 2) , 2.பம் ம
ளம் (ஊ)
சரத் க்கண் ைக ேமட் த்ெத வார் 2 , 3.பம் ம
ளம் (ஊ) பைழய
பம் ம
ளம் இலட்
ரம் வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

347

347

ஊராட் ஒன் ய
ெபாத் ர் (ஊ).

1.ெபாத் ர்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத ெபாத் ர் வார் 1 ,
2.ெபாத் ர்(ஊ) ஒற் ைறவாைட ெத வார் 1 , 3.ெபாத் ர்(ஊ)
ேமட் த்ெத வார் 1 , 4.ெபாத் ர்(ஊ) பாடசாைல ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

348

348

ஊராட்
ேமற்

வக்கப்பள் ளி ,

1.ெபாத்
2.ெபாத்
3.ெபாத்
ஒன் ய வக்கப்பள் ளி 4.ெபாத்
கவாசல் , ெபாத் ர் (ஊ). ெபாத்
ெபாத்
ெபாத்
ெபாத்

ர்(ஊ)
ர்(ஊ)
ர்(ஊ)
ர்(ஊ)
ர்ேமட்
ர்ேமட்
ர்ேமட்
ர்ேமட்

ெப மாள் ேகா ல் ெத ெபாத் ர்காலனி வார் 1 ,
டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத ெபாத் ர் காலனி வார் 1 ,
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ெபாத் ர் காலனி வார் 1 ,
க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத
காலனிவார் , 5.ெபாத் ர்(ஊ)
காலனி ரதானசாைல வார் 2 , 6.ெபாத் ர்(ஊ)
காலனி 1வ
க் ெத வார் 2 , 7.ெபாத் ர்(ஊ)
காலனிமயானெத வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
ர்(ஊ)
ர்(ஊ)
ர்(ஊ)
ர்(ஊ)
ர்(ஊ)

ெபாத் ர்ேமட் காலனி3வ
க் ெத வார் 2 ,
ெபாத் ர்ேமட் காலனி 2வ
க் ெத வார் 2 ,
ெப மாள் ேகா ல் ெத கன்ைடபாைளயம் வார் 2 ,
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத கன்ைடபாைளயம் வார் 2 ,
ெப மாள் ேகா ல் ெத உப்பரபாைளயம் வார் 2

349

349

ஊராட் ஒன் ய
ெபாத் ர் (ஊ).

1.ெபாத்
2.ெபாத்
வக்கப்பள் ளி ,
3.ெபாத்
4.ெபாத்
5.ெபாத்

350

350

ஊராட் ஒன் ய
ெபாத் ர் (ஊ).

வக்கப்பள் ளி , 1.ெபாத் ர்(ஊ) ெஜயலட்
நகர் ெபாத்
ஆர்ேகேஜ வள் ளிேவலன் நகர்வார் 2

351

1.ெநற் ன்றம் (ஊ) ெநற் ன்றம் ராமம் (வார் -1) , 2.ெநற் ன்றம் (ஊ)
ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 3.ெநற் ன்றம் (ஊ) ெசக்கஞ் ேசரி
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ராமம் (வார் -3) , 4.ெநற் ன்றம் (ஊ) ெசக்கஞ் ேசரி ஆ
ரா டர்
ெநற் ன்றம் -600067.
காலனி (வார் -4) , 5.ெநற் ன்றம் (ஊ) ெநற் ன்றம் ேம (வார் -2) ,
6.ெநற் ன்றம் (ஊ) ெநற் ன்றம் பாைளயம் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

352

352

1.ெநற் ன்றம் (ஊ) ேமட்
ரப்பட்
ராமம் (வார் -1) , 2.ெநற் ன்றம்
(ஊ) நந்தேகாபால ரம் (வார் -2) , 3.ெநற் ன்றம் (ஊ)
ைர பண்ைண
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
(வார் -1) , 4.ெநற் ன்றம் (ஊ) ரப்பட் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் ெநற் ன்றம் -600067.
3) , 5.ெநற் ன்றம் (ஊ) அல்
நகர் ேம (வார் -3) , 6.ெநற் ன்றம் (ஊ)
நந்தேகாபால ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

353

353

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ஆத் ர்-600067.

1.ஆத்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

354

354

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ஆத் ர்-600067.

1.ஆத் ர் (ஊ) ஆத் ர்
ெபஸ்தபாைளயம் வார்

355

355

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ஆத் ர்-600067.

1.ஆத் ர் (ஊ) ஆ
ரா டர்
ப் (வார் -1&2) , 2.ஆத் ர் (ஊ)
ஆத் ர் ராமம் (வார் -1&2) , 3.ஆத் ர் (ஊ) ெபஸ்தபாைளயம் (வார் 1&2)

351

ர் (ஊ) ஆ

ரா

டர்
ராமம் வார்
1

ர்வார் 2 , 2.ெபாத்

ப் கள் வார்
1 , 2.ஆத்

ர்(ஊ)

2
ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

356

356

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
ெதற்
கப்வாசல் , ஆத் ர்600067.

1.ஆத்

1.ேசாத் ெப ம் ேப (ஊ) ேசாத் ெப ம் ேப (வார் -2) ,
2.ேசாத் ெப ம் ேப (ஊ) சரத் கண் ைக (வார் -2) ,
3.ேசாத் ெப ம் ேப (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) ,
4.ேசாத் ெப ம் ேப (ஊ)
யஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) ,
5.ேசாத் ெப ம் ேப (ஊ) அல் ேம (வார் -2) , 6.காரேனாைட
தர்மராஜா ேகா ல் ெத (வார் -2)

ர் (ஊ) ஆத்

ர்

ராமம் கத

எண் 57

தல் 528 (வார் -1&2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

357

357

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ேசாத் ப்ெப ம் ேப -600067.

358

358

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
1.காரேனாைட (ஊ) G.N.T.சாைல (
காரேணாைட-600067.

னிேவல் நகர்) (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

359

359

பாஸ்ேகா அகடா ெமட்ரிக்
பள் ளி காரேனாைட வடக்
கப்வாசல் , காரேணாைட600067.

னிேவல் நகர்) (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

360

360

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
1.காரேனாைட (ஊ) த
காரேணாைட-600067.

361

361

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 1.காரேனாைட (ஊ) ெசல்
காரேணாைட-600067.
2.காரேனாைட (ஊ) லட்

362

பாஸ்ேகா அகடா ெமட்ரிக்
பள் ளி காரேனாைட வடக்
கப்வாசல் , காரேணாைட600067.

362

1.காரேனாைட (ஊ) G.N.T.சாைல (

மராஜா ேகா

ல் ெத

(சண்

கா நகர்) (வார் -2)

யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2)

1.காரேனாைட (ஊ) பங் களா ேமட் த்ெத
(ஊ) காரேனாைட காலனி (வார் -3)

(வார் -3) , 2.காரேனாைட

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

363

363

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ஓரக்கா -600067.

1.ஒரக்கா (ஊ) அல் ேம ப
-1 (வார் -1) , 2.ஒரக்கா
ஒரக்கா (வார் -1) , 3.ஒரக்கா (ஊ) ஒரக்கா காலனி ப
1) , 4.ஒரக்கா (ஊ) அல் ேம ப
-2 (வார் -2)

1.ஒரக்கா (ஊ) ஒரக்கா காலனி ப
-2 (வார் -2) , 2.ஒரக்கா (ஊ)
தலா ரம் (வார் -2) , 3.ஒரக்கா (ஊ)
தலபாக்கம் (வார் -3) ,
4.ஓரக்கா (ஊ)
தலா ரம் (வார் -3) , 5.ஒரக்கா (ஊ)
சர்ேவஸ்வரபாபா ேகா ல் ெத (வார் -3) , 6.ஒரக்கா (ஊ) இ ளர்
காலனி (வார் -3) , 7.ஒரக்கா (ஊ) நரி றவர் காலனி (வார் -3)

(ஊ)
-1 (வார் -

அைனத்
வாக்காளர்கள்

364

364

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ஓரக்கா -600067.

365

365

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
1.ெப
ெப ங் கா ர்-600103.

366

366

1.ெப ங் கா ர் (ஊ) ேமட் ர் (வார் -2&3) , 2.ெப ங் கா ர் (ஊ) ேமட் ர்
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
காலனி (வார் -1) , 3.ெப ங் கா ர் (ஊ) ேமட் ர் ெபரிய காலனி (வார் ெப ங் கா ர்-600103.
2) , 4.ெப ங் கா ர் (ஊ) ேமட் ப்பாைளயம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

367

367

ஊராட்
ர்.

ஒன்

ய

வக்கப்பள் ளி , 1.
3.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

368

368

ஊராட்
ர்.

ஒன்

ய

வக்கப்பள் ளி ,

369

369

370

370

அர

னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
ர்.

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , ேசாழவரம் 600067.

ங் கா

ர் (ஊ) ெப

ங் கா

ர் (வார் -1&2)

ர் (ஊ) கண் ைக (வார் -3) , 2.
ர் (ஊ) மாரம் ேப (வார் -3) , 4.

1.

ர் (ஊ)

1.

ர் (ஊ) ஆ

ர் (ஊ) ெகாக் ேம (வார் -3) ,
ர் (ஊ)
ர் வார் -1

டர் காலனி (வார்

1.ேசாழவரம் (ஊ) ெபரிய காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (வார் -1)
ரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

371

371

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ேசாழவரம் 600067.

1.ேசாழவரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ேசாழவரம் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத ேந ெத (வார் -1) , 3.ேசாழவரம் (ஊ) காந்
ெத , G.N.T. ேரா (வார் -1&2) , 4.ேசாழவரம் (ஊ) ம
ெத (வார் 1) , 5.ேசாழவரம் (ஊ) காவல் நிைலய ெத (வார் -1) , 6.ேசாழவரம் (ஊ)
ேகாட்ைடேம (வார் -4) , 7.ேசாழவரம் (ஊ) ஔைவயார்ெத , கதம் ப
நகர் (வார் -4) , 8.ேசாழவரம் (ஊ) காவாய் ெத (வார் -2)

372

372

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ேசாழவரம் 600067.

1.ேசாழவரம் (ஊ) ெப

373

373

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் , ேசாழவரம் -600067.

1.ேசாழவரம் (ஊ) S.B.K நகர் (வார் -1) , 2.ேசாழவரம் (ஊ) ேந
(வார் -1)

374

374

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ேசாழவரம் 600067.

1.ேசாழவரம் (ஊ)
லகத்ெத (வார் -1) , 2.ேசாழவரம் (ஊ) காந் ெத
(வார் -1) , 3.ேசாழவரம் (ஊ) நாகாத்தம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

375

375

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ேசாழவரம் 600067.

1.ேசாழவரம் (ஊ) G.N.T. சாைல (வார் -1) , 2.ேசாழவரம் (ஊ) ஒரக்கா
ேரா (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

376

376

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
1.ேசாழவரம் (ஊ) ேகாட்ைடேம
ேசாழவரம் -600067.

377

377

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
யைஉெ◌ப , ேசாழவரம் -600067.

மாள் ேகா

ல் ெத

(வார் -1)
ெத

காலனி (வார் -2)

1.ேசாழவரம் (ஊ) அம் ேபத்கார் ப
(வார் -2) , 2.ேசாழவரம் (ஊ)
கம் மவார் பாைளயம் (வார் -4) , 3.ேசாழவரம் (ஊ) கம் மவார் பாைளயம்
(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

378

378

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ேசாழவரம் 600067.

1.ேசாழவரம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத தட்டாரெத (வார் -4) ,
2.ேசாழவரம் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -8) , 3.ேசாழவரம் (ஊ) G.N.T.
ேரா (வார் -8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

379

379

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ேசாழவரம் 600067.

1.ேசாழவரம் (ஊ) கம் மார் பாைளயம் காலனி (வார் -3) , 2.ேசாழவரம்
(ஊ) ெபரியார்ெத (வார் -8) , 3.ேசாழவரம் (ஊ) நாரணம் ேப (வார் -8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

380

380

ஊராட் ஒன்
ேசாழவரம் .

ய

வக்கப்பள் ளி , 1.ேசாழவரம் (ஊ) ேதாட்டக்காரேம
ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -2)

(வார் -1) , 2.ேசாழவரம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

381

381

ஊராட் ஒன்
ேசாழவரம் .

ய

வக்கப்பள் ளி , 1.ேசாழவரம் (ஊ) ேசா ப்பாைளயம் (வார் -6) , 2.ேசாழவரம் (ஊ)
தட்டாரத் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

382

1.
யஎ ைமெவட் ப்பாைளயம் (ஊ) ேதவேனரி ரதானசாைல
ய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ேதவேனரி
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , வார் 1 , 2.
ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத வார் 1 , 3.
ய எ ைமெவட்
யஎ ைமெவட் பாைளயம் பாைளயம் (ஊ) ேதவேனரி க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 1 ,
600067.
4.
ய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ஆல மரத்ெத வார் 2

383

1.
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 2.
யஎ ைமெவட் பாைளயம் 3.
600067.
வார்
ஆ

382

383

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ)
ல் யர் காலனி வார் 1 ,
ய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) வன்ேகா ல் ெத வார் 2 ,
ய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
2 , 4.
ய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ)
ரா டர்காலனி(வார்
2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

384

384

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , பைழய
எ ைமெவட் பாைளயம் -600067.

1.
ய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1)
, 2.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) அரசமர ெத (வார் -1) ,
3.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) மாதம் மன் ெத (வார் -1) ,
4.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 5.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ெம ன் ேரா
(வார் -1) , 6.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ேமட் த் ெத
(வார் -1) , 7.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ேமட் காலணி
(வார் -2) , 8.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல்
ெத (வார் -2) , 9.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) பள் ள காலணி
(வார் -2) , 10.பைழய எ ைமெவட் பாைளயம் (ஊ) பைழய
எடபாைளயம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

385

385

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
அலமா -600052.

1.அலமா (ஊ) ேகா ந்த ரம் (வார் -3) , 2.அலமா (ஊ)
பால் பண்ைண (வார் -5) , 3.அலமா (ஊ) ேநதா நகர் ஜான் ராணிெத - C-காலனி (வார் -2) , 4.அலமா (ஊ) ேநதா நகர்படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத
C-காலனி (வார் , 5.அலமா (ஊ) சாந்
நகர் B-காலனி (வார் -2) , 6.அலமா (ஊ) ேவட்ைடகாரர் ெத (வார் -1)
, 7.அலமா (ஊ) ேநதா நகர்- ேந ெத - C-காலனி (வார் -2) ,
8.அலமா (ஊ) கைலஞர் ெத - B-காலனி (வார் -2) , 9.அலமா (ஊ)
ேநதா நகர் - பார யார்ெத (வார் -2)

386

386

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
அலமா -600052.

1.அலமா
2.அலமா

(ஊ) ேநதாஜ நகர் ெப மாள் ேகா
(ஊ) ேநதா நகர்-அம் ேபத்கார்ெத

ல் ெத
காலனி ,
- C-காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

387

388

389

387

388

389

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ), அலமா 600052.

1.அலமா (ஊ) இந் ரா நகர் (வார் -1) , 2.அலமா (ஊ) அண்ணாபாவ்
நகர் (வார் -1) , 3.அலமா (ஊ) அண்ணா நகர் (வார் -1) , 4.அலமா
(ஊ) அலாம (வார் -1) , 5.அலமா (ஊ) ெவண்மணிநகர்ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 6.அலமா (ஊ) லகர் ெத - Aகாலனி (வார் -2) , 7.அலமா (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத - A-காலனி
(வார் -2) , 8.அலமா (ஊ) கம் பர் ெத A-காலனி (வார் -2) , 9.அலமா
(ஊ) கரிகாலேசாழன் ெத - B-காலனி (வார் -2) , 10.அலமா (ஊ)
ேடங் க் ெத B-காலனி (வார் -2) , 11.அலமா (ஊ) M.G.R. ெத Bகாலனி (வார் -2) , 12.அலமா (ஊ) இந் ரா காந் ெத - B-காலனி
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
அலமா -600052.

1.அலமா (ஊ)
வள் ர் ெந ஞ் சாைல(வார் -1) , 2.அலமா (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.அலமா (ஊ) காமராஜர்
க் ெத (வார் -1) , 4.அலமா (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 5.அலமா (ஊ) படேவட்டம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.அலமா
(ஊ) காமராஜர் ெத (வார் -1) , 7.அலமா (ஊ)
வள்
வர் ெத
(வார் -1) , 8.அலமா (ஊ) கற் ற ன் இனிைமபள் ளிெத இந் ராநகர்
(வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
அலமா -600052.

1.அலமா (ஊ) கக்கன் ெத இந் ரா நகர் (வார் -1) , 2.அலமா (ஊ)
வள் ளி ரம் (வார் -1) , 3.அலமா (ஊ) கம் பர்ெத (வார் -1) ,
4.அலமா (ஊ) இந் ராகாந் ெத , அண்ணாபால் நகர் (வார் -1) ,
5.அலமா (ஊ) அண்ணாெத , அண்ணாபால் நகர்( வார் -1) ,
6.அலமா (ஊ) ஜவஹர்லால் ேந ெத , அண்ணபால் நகர் (வார் -1) ,
7.அலமா (ஊ) பார யார்ெத அண்ணபால் நகர் (வார் -1) ,
8.அலமா (ஊ) ேவட்ைடகாரர் ெத (வார் -1) , 9.அலமா (ஊ)
ஜயலட்
நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

390

390

ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப்பள் ளி, 1.அலமா (ஊ) ெபரியார் ெத
எடபாைளயம் -600052.
சாைல (வார் -3)

391

391

ஊராட்
வடக்
600052.

392

392

ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப்பள் ளி,
1.அலமா
எடபாைளயம் -600052.

393

393

ஊராட்
வடக்
600052.

் ர்ஸ் (வார் -3) , 2.அலமா (ஊ)
ஒன் ய ஆரம் பப்பள் ளி 1.அலமா (ஊ) ஓரியண்ட் வார்டட
கவாசல் , எடபாைளயம் - D.M.S. ேரா (வார் -3) , 3.அலமா (ஊ) ேபார ங் க கண் ைக (வார் 2) , 4.அலமா (ஊ) ப ம் ெபான் நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

394

394

1.அலமா (ஊ) உப்பரபாைளயம் (வார் -3) , 2.அலமா (ஊ) M.G.R.ெத
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப்பள் ளி,
(வார் -3) , 3.அலமா (ஊ) பார யார் ெத (வார் -3) , 4.அலமா (ஊ)
எடபாைளயம் -600052.
ேவகானந்தர் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

395

395

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப்பள் ளிஉ, எடபாைளயம் 600052.

1.அலமா (ஊ) அண்ணா ெத (வார் -3) , 2.அலமா (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.அலமா (ஊ) பகவத் ங் ெத
(வார் -3) , 4.அலமா (ஊ) நாக்த்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
5.அலமா (ஊ) ராஜராஜ ேசாழன்ெத (வார் -3) , 6.அலமா (ஊ)
ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

396

396

ேவகானந்தர் ெமட்ரிக் பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600052.

1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்

ர் ஊ) ஆட்டந்தாங் கல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

397

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கவாசல் ), ஆட்டந்தாங் கல் 600052.

1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்

ர் ஊ) நாகாத்தம் மன்நகர் (வார் -1)

397

ஒன் ய ஆரம் பப்பள் ளி
கப் , எடபாைளயம் -

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.அலமா

(வார் -3) , 2.அலமா

(ஊ)

வள்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(ஊ) எடப்பாைளயம் (வார் -3)

(ஊ)

ராவல் ேம

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-3)

ளாக்-2 (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

398

398

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600052.

1.நல்

ர் (ஊ) ஆட்டந்தாங் கல்

ளாக்-1 (வார் -1)

399

399

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600052.

1.நல்
1)

ர் (ஊ) ஆட்டந்தாங் கல்

ளாக்-1 கத

400

400

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

1.நல்

ர் (ஊ) பாலகேணச நகர் வார்

401

401

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் , ஆட்டந்தாங் கல் 600067.

1.நல்

ர் (ஊ) பாலகேணச நகர் கத

402

402

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

1.நல்
ர் (ஊ) ஆட்டந்தாங் கல் ேமட்
ம தபாண்
நகர் (வார் 1 , 3.நல்
461
தல் 655 வார்
1

403

403

ேவகனந்தா ெமட்ரிக் பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

1.நல்

404

404

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600052.

1.ஆட்டந்தாங் கல் (ஊ)நல்

405

405

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
1.ஆட்டந்தாங் கல் (ஊ)நல்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
2000 (வார் -3)
கவாசல் ), ஆட்டந்தாங் கல் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ர் (ஊ) காந்

நகர் வார்

எண் 20

அைனத்
வாக்காளர்கள்
தல் 528 (வார் -

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

எண் 461

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தல் 655 வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

த்ெத (வார் 1 , 2.நல்
ர் (ஊ)
ர் (ஊ) பாலகேணச நகர் கத எண்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ர் பால

கன் நகர் (வார்

ர் பால

கன் நகர் கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-3)

எண் 1601

தல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

406

406

1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத்
ஊராட் ஓன் ய
2.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத்
ந நிைலப்பள் ளி, காந் நகர்
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் . (ஊ) வந் ஆ த்தன் நகர்

407

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) காந் நகர் அண்ணாெத
வார் 3 , 2.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) T.H. ேரா (வார் -3) ,
3.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) கைலஞர் க ணாநி ெத
(வார் -3) , 4.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) ராஜேயா ெத
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

408

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் )
த்த ழ் ெத (வார் -3) ,
2.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) இந் ராகாந் ெத (வார் -3) ,
3.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 4.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) ரா வ் காந் ெத
(வார் -3) , 5.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ர் பஞ் சாயத் ) ெபரியார் ெத
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

409

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் , ஆட்டந்தாங் கல் 600067.

1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
2.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

410

410

ேபர ஞர் அண்ணா ஊராட்
ஓன் ய ந நிைலப்பள் ளி, காந்
நகர் ராஜேயா ெத
ஆட்டந்தாங் கல் .

1.ஆட்டந்தாங் கல் (ஊ) காந்

நகர் (வார் -2)

411

411

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
கவாசல் ), Attanthangal-600052.

1.ஆட்டந்தாங் கல் (ஊ) காந்

நகர் கத

407

408

409

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ர் பஞ் சாயத்
ர் பஞ் சாயத்

) கைலஞர் க ணாநி நகர் ,
) பால
கன் நகர் , 3.நல்
ர்

) M.G.R. ெத (வார் -3) ,
) ஏ மைல நாயக்கர் ெத

எண் 1228

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தல் 2224 (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

412

412

ஊராட் ஓன் ய
1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ந நிைலப்பள் ளி, காந் நகர்
2.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் .

413

413

ஊராட் ஓன் ய
1.நல்
ர் (ஊ) ரா வ் காந்
ந நிைலப்பள் ளி, காந் நகர்
ராவ் நகர் (வார் -4)
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் .

414

414

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
1.நல்
கவாசல் ), காந் நகர்
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் .

ர் (ஊ) கைலஞர்க

415

415

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, காந் நகர்
1.நல்
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் .

ர் (ஊ) அன்ைன இந்

416

416

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
1.நல்
கவாசல் ), காந் நகர்
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் .

ர் (ஊ) ெப

417

417

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, காந் நகர்
1.நல்
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் .

ர் (ஊ) M.G.R. நகர் V.P.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
ர் பஞ் சாயத்
ர் பஞ் சாயத்

)
த் மாரியம் மன் நகர் ,
)ம
பாண் யர்நகர்

நகர் (வார் -4) , 2.நல்

ணாநி

நகர் (வார் -4)

ரா நிைன

மாள் நகர் ேமட்

ர் (ஊ) Dr.வர

ப்ப

நகர் (வார் -4)

& அ பாதம் (வார் -4)

ங் நகர் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரசாத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

418

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
1.நல்
ர் (ஊ) ரபாண்
நகர் (வார் -4) , 2.நல்
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
நகர் (வார் -4) , 3.நல்
ர் (ஊ) மாதா ேகா ல் ெத
கவாசல் ), காந் நகர்
ராஜேயா ெத ஆட்டந்தாங் கல் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

419

419

ேபர ஞர் அண்ணா ஊராட்
ஓன் ய ந நிைலப்பள் ளி, காந்
நகர் ராஜேயா ெத
ஆட்டந்தாங் கல் .

1.நல்
ர் (ஊ) எம் . .ஆர் ெத , 2.நல்
ர் (ஊ) ேசாைலயம் மன்நகர் ,
3.நல்
ர் (ஊ) ஔைவயார் ெத , 4.நல்
ர் (ஊ) அய் யனார் ேகா ல்
ெத , 5.நல்
ர் (ஊ) ஜா ர் உேசன் ெத , 6.நல்
ர் (ஊ) ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

420

420

ேவகனந்தா ெமட்ரிக்பள் ளி
(ேசாைலயம் மன் நகர்),
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

1.ஆட்டந்தாங் கல் நல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

421

421

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
1.ஆட்டந்தாங் கல் நல்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
தல் 2274 (வார் -3)
கவாசல் ), ஆட்டந்தாங் கல் 600067.

422

422

ேவகனந்தா ெமட்ரிக்பள் ளி
(ேசாைலயம் மன் நகர்),
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

423

423

ேவகனந்தா ெமட்ரிக்பள் ளி
(ேசாைலயம் மன் நகர்),
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

418

ர் (ஊ) ேசாைலயம் மன் நகர் (வார் -3)

ர் (ஊ) ேசாைலயம் மன் நகர் கத

எண் 2058

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆட்டந்தாங் கல் நல்
தல் 2490 (வார் -3)

ர் (ஊ) ேசாைலயம் மன் நகர் கத

எண் 2275

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ஆட்டந்தாங் கல் நல்

ர் (ஊ)

வந்

ஆ

த்தன் நகர் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

424

424

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
1.ஆட்டந்தாங் கல் நல்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
தல் 2564 (வார் -4)
கவாசல் ), ஆட்டந்தாங் கல் 600067.

425

425

ேவகனந்தா ெமட்ரிக்பள் ளி
(ேசாைலயம் மன் நகர்),
ஆட்டந்தாங் கல் -600067.

426

426

கைலமகள்
த் யாலய ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி(ேமற்
1.ஆட்டந்தாங் கல் (நல்
கவாசல் ), ஆட்டந்தாங் கல் 600067.

427

427

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, நல்

ர்-600067.

428

428

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, நல்

1.நல்
ர் (ஊ) நாயக்கன் சத்
ர்-600067. (வார் 3)

429

429

பலராம நா
ந நிைலப்பள் ளி,
ணியம் -600067.

1.ஆங் கா (ஊ)
நியம் ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -5) , 2.ஆங் கா
(ஊ) பன்னீர ்வாக்கம் பன்னீர ்வாக்கம் காலனி (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

430

430

பலராம நா
ந நிைலப்பள் ளி,
ணியம் -600067.

1.ஆங் கா (ஊ) ஆங் கா
காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

431

431

பலராம நா
ந நிைலப்பள் ளி,
ணியம் -600067.

1.ஆங் கா (ஊ) ெசம்
ராமம் (வார் -4)

1.ஆட்டந்தாங் கல் நல்

1.நல்

ர் (ஊ) நல்

ர் (ஊ)

வந்

ர்(ஊ) ேமற்

ஆ

காந்

த்தன் நகர் கத

எண் 2375

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்ஊ) அண்ணா நகர் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் (வார் -3)
ரம் (வார் 3) , 2.நல்

ர் (ஊ)

ராமம் (வார் -1) , 2.ஆங் கா

வரம் (வார் -3) , 2.ஆங் கா

(ஊ)

ஜயநல்

(ஊ) ஆங் கா

னியம்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

432

432

433

433

அங் கன்வா
கவாசல் ),

434

434

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

435

435

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

436

436

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
கவாசல் ), பா யநல்
ர்600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) G.N.T. சாைல (வார் -1) , 2.பா யநல்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1)

437

437

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

ர்-

1.பா யநல்
ர் (ஊ)
ப் ர் மரன் ெத வார் 1 , 2.பா யநல்
ர்
(ஊ)
ப் ர் மரன் ெத வார் 1 , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) காமராஜர்
ெத வார் 1 , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ) மரன் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

438

438

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

ர்-

1.பா யநல்

ர் (ஊ) ேஜா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

439

439

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக் ), பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்

ர் (ஊ) ெபரியார் நகர் (வார் -1)

440

440

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

1.பா யநல்
ர்(ஊ) பா யநல்
ர் காலனி (வார் -1) , 2.பா யநல்
(ஊ) சத்யவாணி ர்த் ெத (வார் -1) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
பாண் யன் ெத (வார் -1)

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

எஸ் ஐ வக்கப்பள் ளி ,
ம் ம
ர்-600067.

1. ம் ம
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
ெத
(வார் -2 & 3)

(வார் -1) , 2.

ம் ம

ர் (ஊ) காந்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ம் ம
ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1 & 2) ,
2. ம் ம
ர்(ஊ) மன்னார்ெத (வார் -1 & 2) , 3. ம் ம
ர் (ஊ)
பார யார்ெத (வார் -1 , 2 , 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்-

1.பா யநல்
ர் (ஊ) வ ேவல் நகர் (வார் -1) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
கங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ)
ப் ர்
மரன்ெத (வார் -1) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ) மரன் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்-

1.பா யநல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ைமயம் ( ழக்
ம் ம
ர்-600067.

ர்-

ர்(ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா

ல் ெத

(வார் -1)
ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

441

442

443

441

442

443

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ள, பா யநல்
600052.

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ர்-

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ெபரியார் நகர் (வார் -1) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ேசரன் நகர் (வார் -1) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) ேசாழன் ெத (வார் -1) ,
4.பா யநல்
ர் (ஊ) ெலனின் (வார் -1) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ) அேசாகர்
ெத (வார் -1) , 6.பா யநல்
ர் ேநதா ெத (வார் -1) ,
7.பா யநல்
ர் (ஊ) சாஸ்த் ரி ெத (வார் -1) , 8.பா யநல்
ர்(ஊ)
அரிசந் ரா ெத (வார் -1) , 9.பா யநல்
ர்(ஊ) வ.உ.
ெத (வார் 1) , 10.பா யநல்
ர்(ஊ) மரேவல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்-

1.பா யநல்
2.பா யநல்
ெலனின் ெத
5.பா யநல்
(ஊ)
வள்
7.பா யநல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்-

1.பா யநல்
ர் (ஊ) கம் பர் ெத (வார் -1) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
மரேவல் ெத (வார் -1) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) அரிசந் ரா ெத
(வார் -1) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) கரிகாலன் நகர் ேவந்தர் ெத
(வார் -1) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ ம
ெத (வார் -1) , 6.பா யநல்
(ஊ) பார யார்ெத (வார் -1) , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) கம் பர் ெத
(வார் -1) , 8.பா யநல்
ர் (ஊ) G.N.T.ேரா கைடப
(வார் -1)

ர் (ஊ) பவானி நகர் வ.உ. நகர் (வார் -1) ,
ர் (ஊ) சாஸ்த் ரி ெத (வார் -1) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
(வார் -1) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) அேசாக் ெத (வார் -1) ,
ர் (ஊ) மாகாத்மா காந் ெத (வார் -1) , 6.பா யநல்
ர்
வர் ெத & N.S.C.ேபாஸ் ெத (வார் -1) ,
ர் (ஊ) பார யார்ெத (வார் -1)

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

444

444

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெச ண்ட் ேமரிஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1) , 2.பா யநல்
ர்
(ஊ) ேசாழன் ெத (வார் -1) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) சாஸ் ரி ெத
(வார் -1) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) கம் பர்ெத வார் 1 , 5.பா யநல்
ர்
(ஊ) மரேவல் ெத (வார் -1) , 6.பா யநல்
ர் (ஊ) என்.எஸ். .ேபாஸ்
ெத (வார் -1) , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) கட்டெபாம் மன்ெத (வார் -1) ,
ர் (ஊ) காந் ெத (வார் -1) , 9.பா யநல்
ர் (ஊ)
ர்- 8.பா யநல்
.என்.ேரா (வார் -2) , 10.பா யநல்
ர் (ஊ)
வள்
ர் ட்ேரா
(வார் -2) , 11.பா யநல்
ர் (ஊ) ெமாண் யம் மன் ேகா ல் ெத
வார் 2 , 12.பா யநல்
ர் (ஊ) ேதவேநய பாவனார் ெத (வார் -2) ,
13.பா யநல்
ர் (ஊ) ேந ெத (வார் -2) , 14.பா யநல்
ர் (ஊ)
ெப ஞ் த்தனார் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

445

445

ெச ண்ட் ேமரிஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.பா யநல்
ர் (ஊ) படேவட்டம் மன்ேகா ல் ெத வார் 2 ,
3.பா யநல்
ர் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல்
க் ெத (வார் -2) ,
4.பா யநல்
ர் (ஊ) ேநதா ெத (வார் -2) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ)
ர்லகர் ெத (வார் -2) , 6.பா யநல்
ர் (ஊ) வா ெத (வார் -2) ,
7.பா யநல்
ர் (ஊ) ேநதா நகர் வார் 2 , 8.பா யநல்
ர் (ஊ)
வள்
வர் ெத வார் 2 , 9.பா யநல்
ர் (ஊ) காமராஜர்ெத
வார் 2

446

446

ெச ண்ட் ேமரிஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) லகர் ெத (வார் -2) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ) M.A.
ர்- நகர் (வார் -2) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) காமராஜர்ெத (வார் -2) ,
4.பா யநல்
ர் (ஊ) அேசாகன்ெத (வார் -2)

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.பா யநல்
ர் (ஊ) ேஜா நகர் (வார் -2) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
ெசண்பகராமன்ெத (வார் -2) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) சஞ் சய் காந்
நகர் (வார் -2) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ) M.A. நகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ர்6.பா யநல்
ர் (ஊ) வா ெத (வார் -2) , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) ேநதா
ெத வார் -2) , 8.பா யநல்
ர் (ஊ) ஔைவயார் ெத (வார் -2) ,
9.பா யநல்
ர் (ஊ) கம் பர் ெத (வார் -2) , 10.பா யநல்
ர் (ஊ)
கண்ணதாசன்ெத (வார் -2)

447

447

ெச ண்ட் ேமரிஸ்
ேமல் நிைலப்பள் ளி, பா யநல்
600052.

448

448

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) அண்ணாெத (வார் -2) , 2.பா யநல்
கம் பர் ெத (வார் -2) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) வள் ளலார் ெத
4.பா யநல்
ர் (ஊ) லகர் ெத (வார் -2)

449

449

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ஆைசதம் ெத (வார் -3) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ேநதா 1,2,&3- வ ெத (வார் -3) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
ேவந்தர்
ெத (வார் -3) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) கண்ண ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ெமாண் யம் மன் ேகா ல் ெத வார் 3 ,
2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ேவந்தர் ெத (வார் -1) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
ப் ரமணிய பார யார் ெத (வார் -3) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ)
ெகன்ன ெத (வார் -3) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் 3) , 6.பா யநல்
ர் (ஊ) அண்ணா ைர ெத (வார் -3) ,
7.பா யநல்
ர் (ஊ) ஔவ் ைவயார்ெத (வார் -2) , 8.பா யநல்
ர் (ஊ)
V.O.C. ெத (வார் -3) , 9.பா யநல்
ர் (ஊ) வா ெத (வார் -2) ,
10.பா யநல்
ர் (ஊ) காமராஜர் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

450

450

ர் (ஊ)
(வார் -2) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

451

452

453

454

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
( ழக்
கவாசல் ),
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) எம்
ஆர் ெத
(வார் -4) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ஆலமரம் ப
(வார் -3) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) அன்ைன ெதரசா ெத
(வார் -4) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) காந் ெத (வார் -4) , 5.பா யநல்
ர்
(ஊ) கம் பர்ெத (வார் -1) , 6.பா யநல்
ர்(ஊ) வள் ளலார் ெத (வார் 3) , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) கண்ண ெத (வார் -3) , 8.பா யநல்
ர் (ஊ)
M.N. நகர் (வார் -3) , 9.பா யநல்
ர் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 10.பா யநல்
ர் (ஊ) அேசாகர் ெத (வார் -1) ,
11.பா யநல்
ர் (ஊ) ஆ த்தனார் ெத (வார் -4) , 12.பா யநல்
ர்
(ஊ) ேந ெத (வார் -2) , 13.பா யநல்
ர் (ஊ) மாதா ேகா ல் ெத
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

452

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ராஜாங் கம் நகர் (வார் -3) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ெகன்ன ெத (வார் -3) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) வள் ளலார் ெத (வார் 3) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ)
ேவந்தர் ெத (வார் -3) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ)
கம் பர் ெத (வார் -3) , 6.பா யநல்
ர் (ஊ)
ேவகானந்தர் ெத
(வார் -3) , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) கட்டெபாம் மன்ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

453

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ப் ரமணிய பார ெத (வார் -3) ,
2.பா யநல்
ர் (ஊ) ேகா. .மணி ெத (வார் -3) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
V.O.C. ெத (வார் -3) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) ேசாத் ப்பாக்கம் (வார் -1)
, 5.பா யநல்
ர் (ஊ) ெமாண் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

454

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) பார தாசன் ெத வார் 4 , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
வா ெத வார் 4 , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) ெந ஞ் ெச யன் ெத வார் 4
, 4.பா யநல்
ர் (ஊ) .என்.ட் .ேரா வார் 4 , 5.பா யநல்
ர் (ஊ)
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

451

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

455

456

457

458

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
2.பா யநல்
ரசாத் ெத
, 5.பா யநல்
6.பா யநல்
7.பா யநல்

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ெமாண் யம் மன் நகர் 600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ)
த் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
2.பா யநல்
ர் (ஊ) G.N.T. ேரா (வார் -4) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ)
ெமாண் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -5) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ)
இந் ராகாந் ெத
(வார் -4&5) , 5.பா யநல்
ர் (ஊ)
வகா யம் மன் ெத (வார் -1&4) , 6.பா யநல்
ர் (ஊ) மைறமைல
அ களார் ெத (வார் -4) , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
(வார் -4) , 8.பா யநல்
ர் (ஊ) காந்
ரதான ெத (வார் -5) ,
9.பா யநல்
ர் (ஊ) காந் 1-வ ெத (வார் -5) , 10.பா யநல்
ர்
(ஊ) காந் 2-வ ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

457

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ெமாண் யம் மன் நகர் 600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) வ.உ. ெத (வார் -4&5) , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ஆ ரியர் ெத (வார் -12) , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) யாகராஜர் ெத
(வார் -5) , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) பன்னீர ் ெசல் வம் ெத (வார் -5) ,
5.பா யநல்
ர் (ஊ) அன்பழகன் ெத (வார் -4&5) , 6.பா யநல்
ர்
(ஊ) ப் ரமணி. பார ெத (வார் -5) , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) சஞ் சய்
காந் ெத (வார் -4&5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

458

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ெமாண் யம் மன் நகர்
(பா யநல்
ர்)-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) பன்னீரெ
் சல் வம் ெத வார் 5 , 2.பா யநல்
(ஊ) அன்பழகன் ெத வார் 5 , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) ேநதா ெத
வார் 5 , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) அ ங் சான் ெத வார் 5 ,
5.பா யநல்
ர் (ஊ) இந் ரா காந் ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

455

456

ர் (ஊ) வகா அம் ைமயார் ெத வார் 4 ,
ர் (ஊ) கக்கஞ் ெத வார் 4 , 3.பா யநல்
ர் ராேஜந் ர
வார் 4 , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) கண்ணதாசன் ெத வார் 4
ர் (ஊ) லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத வார் 4 ,
ர் (ஊ) டாக்டர் இராதா
ஷ்ணன் ெத வார் 4 ,
ர் (ஊ) அங் காள ஈஸ்வரி ேகா ல் ெத வார் 5

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

459

459

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ெமாண் யம் மன் நகர்
(பா யநல்
ர்)-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) ரமா னிவர் ெத வார் 5 , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
வள்
வர் ெத வார் 5 , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) ெபரியார் ெத
வார் 5 , 4.பா யநல்
ர் (ஊ)
ேவகானந்தர் ெத வார் 5 ,
5.பா யநல்
ர் (ஊ) ப ம் ெபான் த் ராம ங் கம் ெத ,
6.பா யநல்
ர் (ஊ)
கன் ேகா ல் ெத , 7.பா யநல்
ர் (ஊ)
னீஸ்வரர் ேகா ல் ெத , 8.பா யநல்
ர் (ஊ) அங் காளபரேமஸ்வரி
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

460

460

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ெமாண் யம் மன் நகர் 600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) அன்ைன சத்யா ெத வார்
4 , 2.பா யநல்
(ஊ) ெலனின் ெத வார் 4 , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) பல் லவன் ெத
வார் 4 , 4.பா யநல்
ர் (ஊ)
.ப்
ந்தன் ெத வார் 4 ,
5.பா யநல்
ர் (ஊ) அன்ைன ெதரசா ெத வார் 4 , 6.பா யநல்
(ஊ) டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்ெத வார் 4 , 7.பா யநல்
ர் (ஊ)
பார யார் ெத வார் 4 , 8.பா யநல்
ர் (ஊ) ஔைவயார் ெத
வார் 4

461

461

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ெதற்
கவாசல் ),
பா யநல்
ர்-600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ)
வள்
வர் ெத
ப ம் ெபான் ெத வார் 4 , 3.பா யநல்
வார் 4

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ெமாண் யம் மன் நகர் 600052.

1.பா யநல்
ர் (ஊ) சாந் காலனி வார் 4 , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ஆட்டந்தாங் கல் ேரா வார் 4 , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) ம ைர ரன்ெத
வார் 4 , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) டாக்டர் கைலஞர்ெத வார் 4 ,
5.பா யநல்
ர் (ஊ) காமராஜர் ெத வார் 4 , 6.பா யநல்
ர் (ஊ)
ஈ.ேவ.ரா.ெபரியார் ெத வார் 4 , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) சஞ் சய் காந்
ெத வார் 4 , 8.பா யநல்
ர் (ஊ) ம
பாண் யன்ெத
ராஜேச ப ெத
வார் 4

462

462

ர்
ர்

வார் 4 , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
ர் (ஊ) மகாலட்
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
வள்
ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா
9 மாதவரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக்
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

463

463

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி, ெமாண் யம் மன் நகர் 600052.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ல் அடங் ய
ச்சாவ களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.பா யநல்
ர் (ஊ) டாக்டர் .வ. ெத வார் 4 , 2.பா யநல்
ர் (ஊ)
மகாத்மா காந் ெத வார் 4 , 3.பா யநல்
ர் (ஊ) எம் . .ஆர் ெத
வார் 4 , 4.பா யநல்
ர் (ஊ) அ ஞர் அண்ணாெத வார் 4 ,
5.பா யநல்
ர் (ஊ) பகத் ங் ெத வார் 4 , 6.பா யநல்
ர் (ஊ)
ராஜராஜன் ெத வார் 4 , 7.பா யநல்
ர் (ஊ) ரவாஞ் நாதன்ெத
வார் 4 , 8.பா யநல்
ர் (ஊ) ரபாண் ெத வார் 4 , 9.பா யநல்
ர்
(ஊ) .என்.ட் .ேரா வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

1

1

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ழக்
ைச கட் டம் , பாடசாைல ெத
மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
லப்ைப ேம வார் 18 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
மண
ேஷக் அன்சார் ெத வார் 18 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
மண
கைலஞர் நகர் (வார் 18)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ழக்
ைச கட் டம் , பாடசாைல ெத
மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ல் ைல ரம்
தல் ெத (வார் 18) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ல் ைல ரம் இரண்டாவ
ெத (வார் 18) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
எ,எப்.கார்டன் வார்
18 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ஏகாம் பரம் 1, 2, 3, சந் வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ேவங் கடம் ெத வார் 18 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 18 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத வார் 18 ,
ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ழக்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
வள் வர் ெத வார் 18 ,
ைச கட் டம் பள் ளி ன்
கப்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ட் யப்பன் ெத வார் 18 ,
வா
க்
ெதற் பக்கம் அைற,
6.மண
.நிைல நகராட்
வானந்தம் ெத வார் 18 , 7.ெசன்ைன
பாடசாைலெத மண .
மாநகராட்
மண
ரட் க ஞர் பார தாசன் ெத வார் 18 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
பால னாயகர் ேகா ல் ெத வார்
18

4

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக்
பக்கம்
தல் கட் டம் ேமற்
பக்கம் அைற, பாடசாைலெத
மண .

2

3

4

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 18)

மண
மண
மண

பார யார் ெத வார் 18 ,
சர். .
. ராமன் ெத வார் 18 ,
சர். .
. ராமன்
க் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

5

6

5

6

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் 3வ வ ப் அைற ,
பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
சா ெத வார் 18 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
சா
தல் சந் வார் 18 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
சா 2வ சந் வார் 18 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ராமத் ெத வார் 18 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
மண
ராமத் ெத 1வ சந் வார் 18 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
மண
ராமத் ெத 2வ சந் வார் 18 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
மண க ணாநி ெத வார் 18 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
மண பட் த் ெத வார் 18 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
ைரசா ெத வார் 18 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
கந்தசா ெத வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக்
பக்கம்
தல் கட் டம் ழக்
பக்கம் அைற, பாடசாைலெத
மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மண அ ஞர் அண்ணா ெத (வார் 18) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மண அ ஞர் அண்ணா 1 வ சந் (வார்
18) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மண அ ஞர் அண்ணா 2 வ சந்
(வார் 18) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
மண அ ஞர் அண்ணா 3 வ
சந் (வார் 18) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
மண அ ஞர் அண்ணா
4வ சந் (வார் 18) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
மண அ ஞர்
அண்ணா 5வ சந் (வார் 18) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
அ ஞர் அண்ணா 6வ சந் (வார் 18) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
மண ேந
ெத வார் 18 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
மண ேந
ெத 1வ சந் வார் 18 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மண ேந
ெத 2 வ சந் வார் 18 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
மண ராஜா
ேதாட்டம் வார் 18 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
மண ஹரி
ஷ்ண
ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 18 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
மலா ரம் 1வ ெத வார் 18 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
மலா ரம் 2வ ெத வார் 18 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
மலா ரம் 3 வ ெத வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

7

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி 2வ
கட் டம் ேமற் பக்கம் அைற,
பாடசாைல ெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

மண
மண
மண
மண
மண

வள் வர் ெத வார் 18 ,
வள் வர் 1வ சந் வார் 18 ,
வள் வர் 2வ சந் வார் 18 ,
வள் வர் 3வ சந் வார் 18 ,
சாைலமா நகர் வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற்
பக்கம் 4-வ கட் டம் ெதற்
பக்கம் அைற, பாடசாைல ெத
மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்

மண
மண
மண
மண
மண

ஜா
ஜா
ஜா
ஜா
ஜா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

9

9

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக்
பக்கம் 4-வ கட் டம் ெதற்
பக்கம் அைற, பாடசாைலெத
மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

மண
மண

அன்பழகன் ெத வார் 18 ,
இந் ரா காந் ெத வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

10

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற்
பக்கம் கைட கட் டம் ,
பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

மண

எட் யப்பன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

11

11

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் 4வ வ ப் அைற ,
பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன் ெத
21 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ேவங் கடம் ெத வார்

7

8

ர் உேசன் 1
ர் உேசன் 2
ர் உேசன் 1
ர் உேசன் 2
ர் உேசன் 3

வ
வ
வ
வ
வ

ெத
ெத
சந்
சந்
சந்

வார்

வார் 18 ,
வார் 18 ,
வார் 18 ,
வார் 18 ,
வார் 18

21

வார்
21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

12

12

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் பக்கம்
ழக் பக்கம்
அைற, பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ங் காவனம் ெத வார் 21 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ங் காவனம்
க் ெத வார் 21 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மண நரி றவர் இல் லம் வார் 21 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மண
யைணப் நிைலய
ப் வார்
21 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மண காவலர்பைழய
ப்
வார் 21 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மண ராேஜந் ர ரசாத் ெத
வார் 21 , 7.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ஜலகண்டமாரியம் மன்ேகா ல் ெத வார் 21 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட் மண ஜலகண்டமாரியம் மன்ேகா ல் 1வ
க் ெத
வார் 21 , 9.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ஜலகண்டமாரியம் மன்ேகா ல் 2வ
க் ெத வார் 21 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட் மண ஜலகண்டமாரியம் மன்ேகா ல்
3வ ெத வார் 21 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் மண கக்கன்
ெத
வார் 21 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மண
.ஜ.எஸ்.எப்.மண
நி எக்ஸ் ரஸ்ேரா வார் 21

13

13

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் பக்கம்
ழக் பக்கம்
அைற , பாடசாைலெத மண

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

மண
மண

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

மண
மண

சன்ன
சன்ன

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

மண
மண

.ஆர்.ேக. சர்மா ெத வார் 21 ,
ஈ.ெவ.ரா. ெபரியார் ெத வார் 21

14

15

14

15

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் பக்கம்
ழக் பக்கம்
அைற, பாடசாைலெத மண
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் பக்கம்
ழக் பக்கம்
அைற , பாடசாைலெத மண

.

.

.

னிவாசன் ெத வார் 21 ,
. .க. ெத வார் 21

ேநர்ெத வார் 21 ,
ெத வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

16

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத வார் 21 ,
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
2.ெசன்ைன மாநகராட் மண டாக்டர் அம் ேபத்கார் 1வ சந் வார்
ெதற் பக்கம் ந
ல் 2-ம் அைற
21 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மண டாக்டர் அம் ேபத்கார் 2வ சந்
, பாடசாைலெத மண .
வார் 21

17

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் பக்கம் ேமற் ல் அைற ,
பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண ஆ ரங் காத்தம் மன் ேகா ல் ெத
வார் 21 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண ெந ஞ் ெச யன் சாைல
வார் 21 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மண பாடசாைல ெத வார் 21 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மண டாக்டர். . வரதராஜனார் ெத வார்
21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

18

18

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக் பக்கம் வடக் பக்கம்
அைற, பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
வார்
21

மண
மண
மண
மண

தாமைர
தாமைர
தாமைர
தாமைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

19

19

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக் பக்கம் வடக் பக்கம்
அைற , பாடசாைலெத மண

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

மண
மண
மண

வரதராஜன் ெத வார் 21 ,
என்.எஸ்.ேக. ெத வார் 21 ,
காந் ெத வார் 21

16

17

20

20

அர னர் ேமல் நிைல பள் ளி
ழக் பக்கம் ெதற் பக்கம்
அைற (ந அைற-1),
பாடசாைலெத மண .

.

ளத்ெத வார் 21 ,
ளம் 1வ ெத வார்
21 ,
ளம் 2வ ெத வார் 21 ,
ளம் 3வ
க் ெத

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண பலராமன் ெத
மாநகராட் மண
ன்னகண்
ெத வார்

வார்
20

20 , 2.ெசன்ைன

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் மண லால் பக ர் சாஸ் ரி
தல் ெத
வார் 20 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண காமராஜர் சாைல வார் 20
, 3.ெசன்ைன மாநகராட் மண லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத வார் 20 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட் மண லால் பக ர் சாஸ் ரி
தல் சந்
வார் 20 , 5.ெசன்ைன மாநகராட் மண லால் பக ர் சாஸ் ரி 2வ
க் ெத வார் 20 , 6.ெசன்ைன மாநகராட் மண லால் பக ர்
சாஸ் ரி 3வ சந் வார் 20

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

21

21

அர னர் ேமல் நிைல பள் ளி
ழக் பக்கம் ெதற் பக்கம்
அைற (ந அைற-2),
பாடசாைலெத மண .

22

22

அர னர் ேமல் நிைல பள் ளி
ழக் பக்கம் ெதற்
ல்
அைற, பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 20

23

அர னர் ேமல் நிைல பள் ளி
வடக் பக்கம் ெதற்
ல்
அைற, பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண
னிவாச ெப மாள் ேகா ல் ெத
ழக் வார் 20 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
னிவாசெப மாள் ேகா ல் ெத ேமற் வார் 20 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட் மண மா.ெபா. ெத வார் 20

அைனத்
வாக்காளர்கள்

24

அர னர் ேமல் அர னர்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக் பக்கம்
வட ழக் பக்கம்
அைறநிைலப்பள் ளி வடக்
பக்கம் பார்த்த வட ழக் பக்கம்
உள் ள அைற, பாடசாைலெத
மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண ெசாக்கம் மாள் ளத் ெத வார் 20 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
மண சந்தானக்
ஷ்ணன் சாைல வார்
20 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மண சந்தான
ஷ்ணன் சாைல 1வ
சந் வார் 20 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மண காமராஜர் ெத
வார் 20

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

24

மண

னிவாசெப

மாள் ேகா

ல் ெத

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

25

25

அர னர் ேமல் நிைல பள் ளி
வடக் பக்கம்
ழக் பக்கம்
அைற, பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண அன்னா நகர் ஒத்தவாைட ெத வார்
20 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ன்ன மாத் ர் சாைல வார் 20 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மண சந் ரன் ெத வார் 20 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மண
எம் . .ஆர்.ெத கால் ேதாட்டம் வார் 20 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ராகவன் 1வ ெத வார் 20 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ராகவன் 2வ ெத வார் 20 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ரா வ் காந் ெத வார் 20

26

26

அர னர் ேமல் நிைல பள் ளி
வடக் பக்கம்
ழக் பக்கம்
அைற, பாடசாைல ெத , மண

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண
20 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
15

27

27

அர னர் ேமல் நிைல பள் ளி
வடக் பக்கம் கைட அைற,
பாடசாைலெத மண .

.

ய எம் . .ஆர்.
தல் ெத வார்
யஎம்
ஆர் 2வ ெத வார்

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ேஜ ேஜ நகர் எம்
ஆர் நகர் ரி
வார் 20 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ெசல் வ
நாயகர்
ேகா ல் ெத வார் 20 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ேவ
ேகாபால் ெத வார் 20

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட் மண
னிவாச ெப மாள் ேகா ல் ெத
வார் 18 , 2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ஜான ராமன் 1வ ெத
வார் 18 , 3.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ஜான ராமன் 2வ ெத
வார் 1 8 , 4.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ஏ. . சாைல வார் 18 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ராமத் ெத வார்
18 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட் மண
ப் ர் மரன் ெத வார் 18 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட் மண
மயான சாைல வார் 18 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
கப்பன்
தல் ெத வார் 18 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
கப்பன் 2வ ெத வார் 18 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
மண
. .க.ெத வார் 18 , 11.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 18 , 12.ெசன்ைன மாநகராட் மண
மேகந் ரவர்மன் ெத வார் 18 , 13.ெசன்ைன மாநகராட் மண
க் ரமா த்தன் ெத வார் 18 , 14.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ராமத் ெத
வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

28

28

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற்
பக்கம் கைட கட் டம் வடக்
பக்கம் அைற, பாடசாைலெத
மண .

29

29

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற்
கவாசல் 2வ வ ப் அைற ,
பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மைன ரி வார் 18

30

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற்
பக்கம் ெதற் பக்கம் அைற,
பாடசாைலெத மண .

1.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ேனாபா ெத வார் 18 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட் மண
ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 18 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட் மண
வ.ஊ. ெத வார் 18 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட் மண மாரிதாசர் ெத வார் 18 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட் ைவக்கா
எல் மைனப் ரி வார் 18

30

ஆ

ல் ைலவாயல் ப

1

எல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

31

32

31

32

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வட ழக் ப
ழக்
வடக்
பக்கம் கட் டம் , ன்னேசக்கா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ெபான் சா ெத (வார்
21) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சந் ரன் ெத (வார் 21)
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
கண்ணா ரம் ெத (வார்
21 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
கண்ணா ரம்
க் ெத (வார் 21) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா ெத (வார் 21) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா 1வ
க் த் ெத வார் 21 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா 2வ
க் த் ெத வார் , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா 3வ
க் த் ெத வார் 21 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா 5வ
க் த்
ெத வார் 21 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா
6வ
க் த் ெத வார் 21 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா 7வ
க் த் ெத வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வட ழக் ப
ழக்
வடக்
பக்கம் கட் டம் , ன்னேசக்கா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
.ேகா ந்தசா ெத வார்
18 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
கண்ணன் ெத வார் 18
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ரா ெத (வார் 18) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அ.ெகா.ராகவன் ெத (வார்
21 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
இராம ங் கசா ெத
(வார் 18) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
டாக்டர்
அம் ேபத்கார் ெத (வார் 21 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஆ ரியர் தங் கராஜ் ெத (வார் 21 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
எம் .ேகா ந்தசா ெத வார் 20

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

33

34

35

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

33

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பார்த்தசார ெத வார் 20
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பார்த்தசார
1வ
க் ெத வார் 20 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
க் ெத வார் 20 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெதன் ழக் ப
வடக் பக்கம் பார்த்தசார 2வ
ன்னேசக்கா
பார்த்தசார 3வ
க் ெத வார் 21 ,
ழக் ப
, ன்னேசக்கா .
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பார்த்தசார 4வ
க்
ெத வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

34

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
க ணாநி ெத வார் 20 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அண்ணா ெத வார் 20 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சந் ரம் மன் ேகா ல் ெத
ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வார் 20 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
காமணி ெத
ெதன் ழக் ப
வடக் பக்கம் வார் 20 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
க ெத
ந ப்ப
, ன்னேசக்கா .
வார் 15 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ன்னசா ெத
வார் 18 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
மா ெவ
நாராயணசா ெத வார் 20 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ெஜகன்நாதன் ெத வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

35

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெதன் ழக் ப
வடக் பக்கம்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ேமற் ப
, ன்னேசக்கா .
ெத வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ன்னேசக்கா
ன்னேசக்கா
ன்னேசக்கா

காமராஜர் சாைல வார் 18 ,
வள்
வர்ெத வார் 18 ,
வள்
வர் தல்
க்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

36

37

38

36

37

38

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் 5வ வ ப்
அைற , ன்னேசக்கா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ெவள் ளிேவல் ெத வார் 18 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேதவராஜன் ெத வார் 18 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேதவராஜன் தல்
க் ெத
வார் 18 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேதவராஜன்
இரண்டாவ
க் ெத வார் 18 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேதவராஜன் 3வ
க் ெத வார் 18 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ப்பன் ெத வார் 18 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ரத் னம் ெத வார் 18

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
ெதன்ேமற் ப
வடக் பக்கம்
ெதற் ப
, ன்னேசக்கா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
த்த ரான் ெத வார் 21 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
நாமகார
னியன் ெத
வார் 18 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
மகாத்மா காந்
ெத வார் 21 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
வ.உ. .ெத
(வார் 21) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஐ.ஓ. .காலனி
(வார் 18) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ெசங் காயன் ெத
(வார் 21 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ன்னகண்
ெத (வார் 21)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக் ப
, ன்னேசக்கா

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ெசல் லன்ெத வார் 18 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
சா தாஸ் ெத வார் 18 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஏ. . .ஆைசத்தம் ெத
வார் 18 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
மாணிக்கவாசகம்
ெத வார் 18 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
மரி
ஆனந்தன் ெத வார் 18 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
மாணிக்கம் ெத (வார் 20

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

39

40

39

40

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வட ழக் ப
ைழவா ல்
ழக் கட் டம் , ேந நகர்
கத் வாக்கம் (ந).

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வட ழக் ப
ைழவா ல்
வடக் கட் டம் , ன்னேசக்கா

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஆனந்தன் ெத வார் 21 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேவத ரி ெத வார் 21 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஈ ெவ ரா ெபரியார் ெத
வார் 21 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பார தாசன் ெத
வார் 21 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ராஜா ெத
வார் 21 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பார யார் ெத
வார் 21 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பார
க்
ெத வார் 21 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ன்னேசக்கா ெப மாள் ேகா ல் வார் 21 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ெப மாள் ேகா ல்
க் ெத வார் 21

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேவங் கட ெத வார் 21 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஷ்ணன் ெத வார் 21 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஷ்ணன் 1வ
க்
ெத வார் 21 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஷ்ணன்
க் ெத வார் 21 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
. 2வ
ஷ்ணன் 3வ
க் ெத வார்
21 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேவதாச்சலம் ெத வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

41

42

41

42

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக் பக்கம் கட் டம் ( தல்
அைற), ேந நகர் கத் வாக்கம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பல் பாைளயம் ெப மாள்
ேகா ல் ெத வார்
21 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பல் பாைளயம் ெப மாள் ேகா ல் ெத 1வ
க் ெத வார் 21
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பல் பாைளயம் ெப மாள்
ேகா ல் ெத 2வ
க் ெத வார் 21 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பல் பாைளயம் ெப மாள் ேகா ல் ெத 3வ
க் ெத வார் 21 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பல் பாைளயம் ெப மாள் ேகா ல் ெத 4வ
க் ெத வார் 21
ெதர , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பல் பாைளயம்
ெப மாள் ேகா ல் ெத 5வ
க் ெத வார் 21 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ன்னேசக்கா
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத (எ)
கக்கன் ரம் (வார் 21) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேகசன் நகர் (வார் 21) , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ேவ ெத (வார் 21) , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
ஆ ராஜ் ெத (வார் 21) , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
பல் பாைளயம்
ஷ்ணன் ெத (வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக்
ழக் பக்கம் ழக்
கப் கட் டம் ( தல் அைற),
ன்னேசக்கா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அப்பாராஜ் ெத வார் 21 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அப்பாராஜ் 1வ
க்
ெத வார் 21 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அப்பாராஜ்
2வ
க் ெத வார் 21 , 4. ன்னேசக்கா
றப் ஊராட்
அப்பாராஜ் 3வ
க் ெத வார் 21 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அப்பாராஜ் 4வ
க் ெத வார் 21 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அப்பாராஜ் 5வ
க் ெத வார் 21) ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ன்னேசக்கா
அப்பாராஜ் 6வ
க்
ெத வார் 21

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

43

44

45

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
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ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக் பக்கம் கட் டம் ( தல்
அைற), ேந நகர் கத் வாக்கம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் அண்ணாநகர் 1வ ெத
வார் 2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் அண்ணாநகர் 2வ
ெத வார் 28 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் அண்ணாநகர்
3வ ெத வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத வார் 2 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சாஸ் ரி நகர் 1வ ெத வார் 128 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் சாஸ் ரி நகர் 2வ ெத வார் 2 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சாஸ் ரி நகர் 3வ ெத
வார் 2 1 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காேவரி நகர் வார்
2

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக்
ழக் பக்கம் ழக்
கப் கட் டம் ( தல் அைற),
கத் வாக்கம் ெம ன் ேரா (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ங் காெத ேந நகர் வார் 2 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ேந நகர் பஜைனேகா ல் ெத
வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ேந நகர் 3வ
ெம ன்ேரா வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
.எஸ்.ஐ எண்
ர் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக் பக்கம் கட் டம் ( தல்
அைற), கத் வாக்கம்
ெந ஞ் சாைல ேரா (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ப ண்டரி 1வ ெத வார்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ப ண்டரி 2வ ெத வார்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ேந நகர் 1வ
க் ெத
வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ேந நகர் 2வ
க் ெத வார் 2 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ேந நகர் 3வ
க் ெத வார் 2 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ேந நகர் 4வ
க் ெத வார் 2 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் கத் வாக்கம் ெந ஞ் சாைல வார் 2 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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2,
2,

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

46

47

48

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

46

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக் பக்கம் கட் டம் ( தல்
அைற), கத் வாக்கம் ெமா ன்
ேரா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
னாயகர் ேகா ல் ெத
வார் 2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சர்ச்ெத ேந நகர்
வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ேந நகர்
மனம ழ் மன்ற ெத வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
கத் வாக்கம் ெந ஞ் சாைல வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

47

ெசன்ைன
ந நிைலப்பள் ளி,ெதற் பக்கம்
கட் டம் (2-ம் ளாக் 2-ம் அைற),
கத் வாக்கம் ெந ஞ் சாைல
ேரா (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் கட் டம் (2-ம்
அைற), கத் வாக்கம்
ெந ஞ் சாைல ேரா (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
லகர்நகர் ெம ன் ெத
வார் 2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
லகர் நகர் 1வ
ெத வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் அன்ைன சத்யா
நகர் வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெசௗத்லாக்
ேரா வார் 2 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எல் ைலயம் மன்
ெத 1வ
க் ெத வார் 2 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் கமலம் மாள் நகர் 2வ ெத வார் 2 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் கமலம் மாள் நகர் 3வ ெத வார் 2 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் கமலம் மாள் நகர் 4வ ெத
வார்
2

48

கத்
கத்
கத்

வாக்கம்
வன்பைட
வார் 2 ,
வாக்கம்
ராம ெத
வார்
2,
வாக்கம் ரா வ் காந் நகர் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

49

50

49

50

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
ெதற் பக்கம் கட் டம் ( தல்
ளாக் 2-ம் அைற), காமராஜர்
நகர் கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
லகர் நகர் 2வ ெத
வார்
2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
லகர்நகர் 3வ ெத
வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
லகர் நகர் 4வ
ெத வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
லகர் நகர்
5வ ெத வார் 2 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத வார் 2 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எல் ைலயம் மன் ேகா ல் 2வ
க் ெத வார் 2 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எல் ைலயம் மன் ேகா ல்
கமலம் மாள் நகர் 1வ ெத வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
ெதற் பக்கம் கட் டம் (2-ம்
ளாக் 2-ம் அைற), காமராஜர்
நகர் கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் கத் வாக்கம் ெந ஞ் சாைல
வார் 2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் பஜைனேகா ல் ெத
காட்
ப்பம் வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ெபாற் காளியம் மன் ேகா ல் ெத
வார்
2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காட்
ப்பம் ெம ன் ேரா வார் 2 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் காட்
ப்பம் 1வ ெத வார் 2 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காட்
ப்பம் 2வ ெத வார்
2 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காட்
ப்பம் 3வ ெத
வார் 2 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காட்
ப்பம் 1வ
க் ெத வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

51

52

53

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

51

ெசன்ைன
ந நிைலப்பள் ளி,ெதற் பக்கம்
கட் டம் (2-ம் ளாக் 2-ம் அைற),
காமராஜர் நகர் கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் இந் ரா நகர் 1வ ெத வார்
2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் இந் ரா நகர் ெம ன் ெத
வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் இந் ரா நகர் 2வ
ெத வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் இந் ரா நகர்
3வ ெத வார் 2 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் இந் ரா
நகர் 4வ ெத வார்
2 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
இந் ரா நகர் 5வ ெத வார் 2 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ராம ர்த் நகர் வார் 2 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ராம ர்த் நகர் 1வ ெத வார் 2 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் ராம ர்த் நகர் 2வ ெத வார் 2 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் பத்ரகாளியம் மன் நகர் 1வ
ெத வார் 2 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
பத்ரகாளியம் மன் நகர் 2வ ெத வார் 2 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் பத்ரகாளி.யம் மன் நகர் 3வ ெத வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

52

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் கட் டம் ( தல்
அைற), காமராஜர் நகர்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

53

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் கட் டம் (2-ம்
அைற), காமராஜர் நகர்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சஞ் சய் காந் நகர் வார் 2 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எம் . .ஆர் நகர் வார் 2 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ர ல் ேவ ஸ்ேடசன் ேரா வார்
2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காந் நகர் வார் 2 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ப் ர காலனி வார் 2 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ர ல் ேவ காலணி வார் 2

கத்
கத்
கத்
கத்
கத்

வாக்கம் வள் வர் நகர் ேமற் வார்
வாக்கம் வள் வர் நகர் ழக் வார்
வாக்கம் மாதா ேகா ல் ெத வார்
வாக்கம் மாதாேகா ல் சந் வார் 2
வாக்கம் கத் வாக்கம் ெந ஞ் சாைல

2,
-2
2,
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

54

55

56

57

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

54

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 1வ ெத
ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 1வ
ழக் பக்கம் கட் டம் ேமற்
க் ெத 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர்
ப
அைற எண்.1, கத் வாக்கம்
2வ ெத வார் 1
ரதானசாைல.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

55

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 3வ ெத
ழக் பக்கம் கட் டம் ேமற்
வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 4வ
ப
அைற எண்.2, கத் வாக்கம்
ெத வார் 1
ரதானசாைல.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ேமற் பக்கம் கட் டம் ழக்
ப
அைற எண்.2, கத் வாக்கம்
ரதானசாைல நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 5வ ெத
வார் 2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 6வ
ெத வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர்
7வ ெத வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

57

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் கட் டம் ழக்
ப
அைற எண்.4,
சத் யவாணி த் நகர்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 8வ ெத
வார்
2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர் 9வ
ெத வார்
2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் காமராஜ் நகர்
9வ
க் ெத வார்
2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
அன்ைனெதரசா இல் லம் வார்
2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

58

59

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் கத் வாக்கம் ெந ஞ் சாைல
வார்
1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர் 1வ
ளாக் வார் - 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர்
2வ
ளாக் வார்
1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ.
நகர 3வ
ளாக் வார் 1 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
வ.ஊ. நகர் 4வ
ளாக் வார் 1 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர் 5வ
ளாக் வார்
1 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர் 6வ
ளாக் வார் 1 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ, நகர் 7வ
ளாக்
வார்
1 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர் 8வ
ளாக் வார்
1

58

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக் பக்கம் கட் டம் அைற
எண்.1, சத் யவாணி த் நகர்,
எண்
ர்.

59

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர் 9வ
ளாக்
வார்
1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர் 10 வ
ளாக் வார்
1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர்
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
11 வ
ளாக் வார்
1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
வடக் பக்கம் கட் டம் அைற
வ.ஊ. நகர் 12 வ
ளாக் வார்
1 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
எண்.2, சத் யவாணி த் நகர்இ கத் வாக்கம் வ.ஊ. நகர் 13 வ
ளாக் வார்
1 , 6.ெசன்ைன
கத் வாக்கம் .
மாநகராட்
கத் வாக்கம் வார் - 1 வ.ஊ. நகர் 14 வ
ளாக் வார்
1 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
வள் வர் நகர் 1வ
ெத வார்
1 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
வள் வர்
நகர் 2வ ெத
வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

60

61

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

60

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக் பக்கம் கட் டம் அைற
எண்.3,
தாழங் ப்பம் கத் வாக்கம்
நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் உலகநாத ரம் ெம ன் ெத
வார்
1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் உலகநாத ரம் 2வ
ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வார் - 1
உலகநாத ரம் 3வ ெத வார்
1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் உலகநாத ரம் 2வ ெத வார் 1 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் உலகநாத ரம் வ ெத வார் 1 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வார் - 1 உலகநாத ரம் 6வ
ெத வார் 1 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வார் - 1
உலகநாத ரம் 7வ ெத வார்
1 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் உலகநாத ரம் 1வ
க் ெத வார் 1 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் வார் - 1 உலகநாத ரம் 5வ
க் ெத
வார் 1 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் உலகநாத ரம் 6வ
க் ெத வார் 1 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வார்
- 1 உலகநாத ரம் 7வ
க் ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

61

ெசன்ைன
ஆரம் பப்பள் ளி, தன்ைம
கட் டம் ேமற் பக்கம் அைற
எண்.1, சத் யவாணி த் நகர்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் வார் - 1 சத் யவாணி த்
நகர் 1வ ெத வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
வார் - 1 சத் யவாணி த் நகர் 2வ ெத வார்
1 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 3வ ெத வார் 1
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 4வ
ெத வார் - 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

62

62

ெசன்ைன
ஆரம் பப்பள் ளி, தன்ைம
கட் டம் ேமற் பக்கம் அைற
எண்.2, சத் யவாணி த் நகர்
கத் வாக்கம் .

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் தல்
ெம ன் ேரா வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர் 5வ ெத வார்
1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 6வ ெத வார் 1 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 7வ
ெத வார் 1 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர் 8வ ெத வார் 1 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 9வ ெத வார் 1 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 10வ
ெத வார் 1 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர் 11வ ெத வார் 1 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 12வ ெத வார் 1 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர்
13வ ெத வார் 1 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர் 2வ ெம ன் ேரா வார் 1 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 5வ ெத வார்
1 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர்
6வ ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 7வ
ெத வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர் 8வ ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 9வ ெத வார் 1 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர்10வ
ெத வார் 1 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர 11வ ெத வார் 1 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 12வ ெத வார் 1 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 13வ
ெத வார் 1 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர் 14வ ெத வார்
1 , 9.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 15வ ெத வார்
1 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர்
16வ ெத வார் 1 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
சத் யவாணி த் நகர் 17வ நகர் வார் 1 , 12.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் சத் யவாணி த் நகர் 18வ ெத வார்
1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

63

63

ெசன்ைன
ஆரம் பப்பள் ளி, தன்ைம
கட் டம் ேமற் பக்கம் அைற
எண்.3, சத் யவாணி த் நகர்
கத் வாக்கம் .

64

64

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி, ழக்
பக்கம் அைற எண்.1,
தாழங் ப்பம் கத் வாக்கம் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் தாழங் ப்பம் கலாணி 1வ
ெத வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் தாழங் ப்பம்
பஜைன ேகா ல் ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

65

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி
தாழங் ப்பம் ேமற்
கவாசல் ,
தாழங் ப்பம் ப்பம்
கத் வாக்கம் .

1.கத் வாக்கம் நகராட் தாழங் ப்பம் பஜார் ெத வார் 1 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் தாழங் ப்பம் ன்ன அம் மன்
ேகா ல் ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
தாழங் ப்பம் வடக் அம் மன் ேகா ல் ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

65

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

66

67

68

69

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

66

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி,வடக்
பக்கம் அைற எண்.2,
தாழங் ப்பம் ப்பம்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் தாழங் ப்பம் பஜைன ேகா ல்
ெத வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் தாழங் ப்பம்
அம் மன் ேகா ல் ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எக்ஸ் ரஸ் ேரா வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

67

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக்
பக்கம் அைற எண் 3,
தாழங் ப்பம் ப்பம்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எண்
ர் ப்பம் 1வ ெத
வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எண்
ர் ப்பம்
2வ ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எண்
ப்பம் 3வ ெத வார் 1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
எண்
ர் ப்பம் 4வ ெத வார் 1 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் எண்
ர் ப்பம் 5வ ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

68

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி வடக்
கவாசல் , தாழங் ப்பம்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
கத் வார ப்பம் 1வ ெத
வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
கத் வார ப்பம்
2வ ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
கத் வார ப்பம் 3வ ெத வார் 1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
கத் வார ப்பம் 4வ ெத வார் 1 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம்
கத் வார ப்பம் 5வ ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

69

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி,
ெநட்
ப்பம் வடக் பக்கம்
ெதற் பக்கம் பார்த்த அைற
எண்.1,
ெநட்
ப்பம் கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெநட்
ப்பம் ெம ன் ெத
வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெநட்
ப்பம் 3வ
ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெநட்
ப்பம்
4வ ெத வார் 1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ெநட்
ப்பம் 5வ ெத வார் 1 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெநட்
ப்பம் 2வ ெம ன் ேரா வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

70

71

72

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி,
ெநட்
ப்பம் வடக் பக்கம்
ெதற் பக்கம் பார்த்த அைற
எண்.2, ெநட்
ப்பம்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெநட்
ப்பம் 1வ ெத வார்
1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெநட்
ப்பம் ன்னம் மன்
ேகா ல் ெத வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
அம் மன் ேகா ல் ெத வார் 1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் பஜைனேகா ல் ெத வார் 1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

71

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி,
தன்ைம கட் டம் ேமற் பக்கம்
3-ம் அைற, ெபரிய ப்பம்
கத் வாக்கம் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ன்ன ப்பம் 1வ ெத வார்
2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ன்ன ப்பம் 2வ ெத
வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ன்ன ப்பம் 3வ
ெத வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ன்ன ப்பம்
க் ெத வார் 2 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ன்ன ப்பம் ேகா ல் ெத வார் 2 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம்
ன்ன ப்பம் ெம ன் ேரா வார் 24 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெபரிய ப்பம் 1வ ெத வார் 2 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெபரிய ப்பம் 2வ ெத வார்
2 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் ெபரிய ப்பம் ெம ன்ேரா
வார் 2 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
கத் வாக்கம் அேசாக்ைலலண்ட்
பா காவலர்
ப் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

72

ெசன்ைன ஆரம் ப்பள் ளி மற் ம்
மழைலயர் பள் ளி ேமற் பக்கம்
கட் டம் (வல பக்கம்
தல்
அைற), எண்
ர் அனல்
ன்
நிைலயம் எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாெத வார் 2 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் எர்ணா ர் ெந ஞ் சாைல
கத் வாக்கம் வார் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கத் வாக்கம் ெந ஞ் சாைல வார் 2 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இ. . .எஸ்.ேகம் ப் வார் - 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

70

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

73

74

75

76

77

78

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

73

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) இ.ட் . .எஸ்
ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி,ெதற்
ப் வார் 1 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
பக்கம் கட் டம் ( தல் அைற),
இ.ட் . .எஸ்
ப் 3 வார் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
எண்
ர் அனல்
ன்
ெவாற்
ர் இ.ட் . .எஸ்.
ப் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
நிைலயம் ,எர்ணா ர; எர்ணா ர்.
ெவாற்
ர் எர்ணா ர் ப்பம் வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

74

சகாயமாதா ேமனிைலப்பள் ளி
ழக்
கட் டம் வல பக்கம்
2வ அைற, அன்ைன வகா
நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 2

ெவாற்

ர் அன்ைன

வகா

நகர் 1வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

75

சகாயமாதா ேமனிைலப்பள் ளி
ழக்
கட் டம் வல பக்கம்
2வ அைற, அன்ைன வகா
நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார்
2

ெவாற்

ர் அன்ைன

வகா

நகர் 2வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

76

சகாயமாதா ேமனிைலப்பள் ளி
ழக்
கட் டம் வல பக்கம்
2வ அைற, அன்ைன வகா
நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 3

ெவாற்

ர் அன்ைன

வகா

நகர் 3வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

77

சகாய மாதா
வக்கப்பள் ளிேமற்
கவாசல் ,
அன்ைன வகா நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 3

ெவாற்

ர் அன்ைன

வகா

நகர் 4வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

78

அர னர்
உயர்நிைலப்பள் ளி ைழ வா ல்
ெதற் பக்கம் பர்த்த கட் டம் ,
அன்ைன வகா நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
5வ ெத வார் 3

ெவாற்

ர் அன்ைன

வகா

நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

79

79

அர னர்
உயர்நிைலப்பள் ளிஅன்ைன வ
கா நகர் எர்ணா ர், அன்ைன
வகா நகர் எர்ணா ர் .

80

80

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி, ெதற்
பக்கம் 2-வ அைற, அன்ைன
வகா நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 3

வகா

நகர்7வ

81

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி, ெதற்
பக்கம் 3-வ அைற, அன்ைன
வகா நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அன்ைன வகா
ெத (வார் 3) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அன்ைன வகா நகர்9வ ெத வார் 3

நகர் 8வ

81

82

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி, ெதற்
பக்கம் 4-வ அைற, அன்ைன
வகா நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கடேலாரப்ப
வார் 3 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அன்ைன வகா நகர்
10வ ெத வார் 3 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) அன்ைன வகா நகர்11வ ெத வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

83

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி, ெதற்
பக்கம் 5-வ அைற, அன்ைன
வகா நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) ஆல் இந் யா
ேர ேயா வார் 3 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) கா
சாலாட்
ப்பம் வார் 3 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ேக
நகர்வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

84

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி,அைற
ேமற் பக்கம் கட் டம்
தல்
அைற, கா ேகா ல் ப்பம் ,
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

83

84

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 3

ெவாற்

ர் அன்ைன

வகா

நகர் 6வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவாற்

ர் அன்ைன

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவாற்

ர் கா

ேகா

ல்

ப்பம் 1வ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

85

85

86

86

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கா ேகா ல் ப்பம் 2வ
ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற்
ெவாற்
ர்
கவாசல் , கா ேகா ல் ப்பம் , ெத (வார் 3) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
கா ேகா ல் ப்பம் 3வ ெத (வார் 3)
எர்ணா ர் .

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ேமற் பக்கம் கட் டம் 2-வ
அைற, த ழ் நா
ைசமாற்
வாரியம் ,ஆல் இந் யா ேர ேயா
நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல் இந்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல் இந்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல் இந்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல் இந்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல் இந்
6.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல் இந்

ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர

ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 1 வார் 3 ,
ர் த ழ் நா
ைச மாற்
ேயா நகர் ளக்-2 வார் -3 ,
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 3 வார் 3 ,
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 4 வார் 3 ,
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 6 வார் 3 ,
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 7 வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

87

88

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

87

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் , த ழ் நா
ைசமாற் வாரியம் ,ஆல்
இந் யா ேர ேயா நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 8 வார் 3 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 9 வார் 3 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 10 வார்
3 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 111
தல்
130 வைர வார் 3 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
த ழ் நா
ைச மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா
நகர் ளாக் 131
தல் 140 வைர வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

88

ெசன்ைன ஆரம் பப்பள் ளி,
ேமற் பக்கம் கட் டம் 3-வ
அைற, கா ேகா ல் ப்பம் ,
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் 1வ ெத
வார் 3 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் 2 வ
ெத வார் 3 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர்
3வ ெத வார் 3 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா
நகர் 4வ ெத வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

89

90

89

90

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
பள் ளி ழக் பக்கம் கட் டம் 2வ அைற, த ழ் நா
ைசமாற் வாரியம் ,ஆல்
இந் யா ேர ேயா நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர்
3 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர்
3 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர்
3 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர்
3 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர்
3 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர்
3 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர்
3

ைச
ளாக் 11 வார்
ைச
ளாக் 12 வார்
ைச
ளாக் 13 வார்
ைச
ளாக் 14 வார்
ைச
ளாக் 15 வார்
ைச
ளாக் 16 வார்
ைச
ளாக் 17 வார்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி த நா
மா வா ஆல் ேர யா இந் யா
நகர் நகர்
ழக்
கவாசல் ,
த ழ் நா
ைசமாற்
வாரியம் ,ஆல் இந் யா ேர ேயா
நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 19 வார்
3 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 20 வார்
3 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 71
தல்
90 வைர வார் 3 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக்
91
தல் 110 வைர வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

91

92

93

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் 5வ ெத
(வார் 3) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர்
6வ ெத (வார் 3) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேநதா நகர் 7வ ெத (வார் 3) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ர்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் 8வ ெத (வார் 3) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் கா
ஸ்வநாதர் ேகா ல் ப்பம் வார்
3

91

ேத
க மாரியம் மன் நர்சரி
பள் ளி வடக்
கட் டம் 1வ
அைற, பார யார்நகர் எர்ணா
.

92

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி த நா
மா வா ஆல் இந் ய ேர ேயா
நகர் எர்ணா ர் ெதற் பார்த்த
கட் டம் 4வ அைற, த ழ் நா
ைசமாற் வாரியம் ,ஆல்
இந் யா ேர ேயா நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல்
3.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
வாரிய
ப் ஆல்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி த நா
மா வா ஆல் ேர யா இந் யா
நகர் நகர்
ழக்
கவாசல் ,
த ழ் நா
ைசமாற்
வாரியம் ,ஆல் இந் யா ேர ேயா
நகர் எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 26 வார் 3 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 27 வார் 3 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச
மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக் 28 தல்
50 வைர வார் 3 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைச மாற் வாரிய
ப் ஆல் இந் யா ேர ேயா நகர் ளாக்
51
தல் 70 வைர வார் 3

93

இந்
இந்
இந்
இந்

ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர
ெவாற்
யா ேர

ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 21 வார் 3 ,
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 22 வார் 3 ,
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 23 வார் 3 ,
ர் த ழ் நா
ைசமாற்
ேயா நகர் ளாக் 24 வார் 3

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

94

95

96

97

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

94

ேத
க மாரியம் மன்நர்சரி
பள் ளி வடக் பக்கம் கட் டம் 2வ அைற, பார யார்நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பார
வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
2வ ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
பார யார் நகர் 3வ ெத வார் 5

யார் நகர் 1வ ெத
ர் பார யார் நகர்
ெவாற்
ர்

95

ேத
க மாரியம் மன்நர்சரி
பள் ளி வடக் பக்கம் கட் டம் 3வ அைற, பார யார்நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வடக் பார யார் நகர் 1வ
ெத வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வடக்
பார யார் நகர் 2வ ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வடக் பார யார் நகர் 3வ ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

96

ேத
க மாரியம் மன் நர்சரி
பள் ளி வடக் பக்கம் கட் டம் 4வ அைற, பார யார்நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பார யார் நகர் 4வ ெத
வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பார யார் நகர்
5வ ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
பார யார் நகர் 6வ ெத வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வடக் பார யார் 4வ ெத வார் 5 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் வடக் பார யார் நகர் 7வ ெத
வார் 5 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பார யார்
நகர்4வ
க் ெத வார் 5 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பார யார் நகர் 5வ
க் ெத வார் 5 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பார யார் நகர் 6வ
க் ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

97

சகாய மாதா ெமட்ரிக் பள் ளி
வடக் பக்கம் பார்த்த கட் டம் 9ம் வ ப் அைற, ராம
ஷ்ணா
நகர்,எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரத் நகர் 1வ
எர்ணா ர் வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
நகர் 2வ ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெத
ர் பாரத்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

98

99

100

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

98

சகாய மாதா ெமட்ரிக் பள் ளி
வடக் பக்கம் கட் டம் 2
வ ப் அைற, ராம
ஷ்ணா
நகர் எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரத் நகர் 3வ ெத
எர்ணா ர் வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரத்
நகர் 4வ ெத எர்ணா ர் வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரத் நகர் 1வ
க் ெத வார் 5 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரத் நகர் 2வ
க் ெத வார் 5 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரத் நகர் 3வ
க்
ெத வார் 5 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரத் நகர்
4வ
க் ெத வார் 5 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
பாரத் நகர் 5வ
க் ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

99

சகாய மாதா ெமட்ரிக் பள் ளி
வடக் பக்கம் கட் டம் 2ஏ
வ ப் அைற, ராம
ஷ்ணா
நகர் எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்
ெவாற்

ர்
. . .
ர் சக்
ரம் 1வ

ப் வார் 5 ,
ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

சகாய மாதா ெமட்ரிக் பள் ளி
வடக் பக்கம் கட் டம் 2ஏ
வ ப் அைற, எர்ணா ர்
ெவாற்
ர் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்

ர் சக்

ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

100

ரம் 2வ

வார் 5

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

101

102

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

101

சகாய மாதா ெமட்ரிக் பள் ளி
வடக் பக்கம் கட் டம் 1
வ ப் அைற, ராம
ஷ்ணா
நகர்,எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராம
ஷ்ணா நகர் தல்
ெம ன் ேரா வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ராம
ஷ்ணா நகர் 2வ ெம ன் ேரா வார் 5 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராம
ஷ்ணா நகர் 3வ ெம ன் ேரா
வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராம
ஷ்ணா
நகர் 4வ ெம ன் ேரா வார் 5 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராம
ஷ்ணா நகர் 1வ
க் ெத வார் 5 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராம
ஷ்ணா நகர் 2வ
க் ெத வார் 5 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ராம
ஷ்ணா நகர் 3வ
க் வார் 5 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராம
ஷ்ணா நகர் 4வ
க் ெத வார் 5 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராம
ஷ்ணா நகர் 5வ
க் ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

102

சகாய மாதா ெமட்ரிக் பள் ளி
வடக் பக்கம் கட் டம் 1ஏ
வ ப் அைற, ராம
ஷ்ணா
நகர்,எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கா
ஸ்வநாதர் ேகா
ப்பம் வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கா
ஸ்வநாதர் ேகா ல் ப்பம் வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பலைகெதாட்
ப்பம் வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

103

104

103

104

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி,வடக்
பக்கம் கட் டம் ைழவா
க்
அ
ல் ேமற் பக்கம் அைற,
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) ேமட் த்ெத
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ேமட் த்ெத 1வ
க் ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) ேமட் த்ெத 2வ
க் ெத வார் 4 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) ேமட் த்ெத
3வ
க் ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) ேமட் த்ெத 4வ
க் ெத வார் 4 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) ேமட் த்ெத 5வ
க்
ெத வார் 4 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ெப மாள் ேகா ல் 1வ ெத வார் 4 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) ெப மாள் ேகா ல் ெத 2வ ெத வார்
4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளிவடக்
பக்கம்
ழக் பக்கம் அைற,
எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
யம் மன்
ேகா ல் 4வ ெத வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்)
யம் மன் ேகா ல் 5வ ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
யம் மன் ேகா ல்
6வ ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) ஆ
ரா டர் காலணி 1வ ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) ஆ
ரா டர் காலணி 2வ
ெத வார் 4 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ஆ
ரா டர் காலணி 3வ ெத வார் 4 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) நி காலணி வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

105

105

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி,ேமற்
பக்கம்
ழக் பக்கம் அைற,
எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெசல் வ நாயகர் ேகா ல்
ெத
ரிஜா நகர் எர்ணா ர் வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மல் ைகத் ெத
வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ல் ைலத் ெத
ரிஜா நகர் வார் 4 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ரிஜா நகர் ெம ன் ேரா
எர்ணா ர் வார் 4 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) வள் வர் நகர் வார் 4

106

106

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் , ேநதா நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
மகாகாளியம் மன் ேகா

107

107

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி, ேமற்
பக்கம் வடக் பக்கம் அைற,
எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 4

108

Chennai. Primary School, West
facing building north side room,
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) பஜைனேகா ல்
1வ
க் ெத வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) பஜைனேகா ல் 3வ
க் ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ல் ைல நகர் 1வ ெத
வார் 4 , 4.
ெவாற்
ர் நகராட் (எர்ணா ர்)
ல் ைல நகர் 2வ
ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ல் ைல நகர் 3வ ெத வார் 4 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
ல் ைல நகர் 4வ ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

109

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி,ெதற்
பக்கம் கட் டம் ழக் பக்கம்
கட் டம் , எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் எர்ணீஸ்வரர் நகர் 1வ ெத
எர்ணா ர் வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) எர்ணீஸ்வரர் ேகட்ேரா வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) எர்ணீஸ்வரர் ேகா ல் ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

108

109

ெவாற்
ல் ெத வார்
ெவாற்

ர் (எர்ணா
4
ர் (எர்ணா

ர்)

ர்) பஜைனேகா

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

110

111

112

110

111

112

பாகத்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) எர்ணீஸ்வரர்
நகர் 2வ ெத எர்ணா ர் வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) எர்ணீஸ்வரர் நகர் 3வ ெத வார் 4 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) எர்ணீஸ்வரர்
நகர் 4வ ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) எர்ணீஸ்வரர் நகர் 1வ
க் ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) எர்ணீஸ்வரர் நகர் 2வ
க் ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) காமராஜ நகர்
1வ
க் ெத வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) காமராஜ நகர் 2வ
க் ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) காமராஜ நகர் 3வ
க்
ல்
ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்)
காமராஜ நகர் 4வ
க் ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) காமராஜ நகர் 5வ
க் ெத வார் 4
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) காமராஜ நகர்
6வ
க் ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) காமராஜ நகர்
வள் வர் ெத வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) காமராஜ நகர் அன்ைனெதரசா ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) மகாலட்
நகர்
ெம ன்ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
(எர்ணா ர்) மகாலட்
நகர் 1வ ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் (எர்ணா ர்) மகாலட்
நகர் 2வ ெத
வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளிெதற்
பக்கம் கட் டம் ேமற் பக்கம்
கட் டம் ,
ம் ேகா நகர்
எர்ணா ர்.

ம் ேகா வக்கப்பள் ளி
ழக்
பக்கம் கட் டம் ெதற்
ைச
அைற எண்.1,
ம் ேகாநகர்
ெவாற்
ர் நகராட் .

ன்

ய
களின் பட் யல்

ெவங் கேடஸ்வரா ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி
ழக்
கவாசல் ,
ம் ேகாநகர் எர்ணா ர்.

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

113

114

115

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

113

ெவங் கேடஸ்வரா
ெமட்ரிக் ேலஷன்பள் ளி வடக்
ைச ல் அைற, ேநதா நகர்
எர்ணா ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசந்தம் நகர் வசந்தம் ெத
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசந்தம் நகர்
பஜைனேகா ல் ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ந்தாவன் நகர் வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

114

ெவங் கேடஸ்வரா
ெமட்ரிக் ேலஷன்பள் ளி ேமற்
பக்கம் வட ைச ல் கட் டம்
அைற எண்.3, ேநதா நகர்
எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர் தல் ெத
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர் 2வ
ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கன்னிலால் ேல அ ட் ேநத்தா நகர் வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ேகா வக்கப்பள் ளி ழக்
பக்கம் வடக் ப
ல் அைற
எண்.3,
ம் ேகா நகர் எர்ணா ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர்
1வ ெத வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
அம் ேபத்கார் நகர் 2வ ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர் 3வ ெத வார் 5 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர்
4வ ெத வார் 5 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
அம் ேபத்கார் நகர் 5வ ெத வார் 5 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர் வார் 5 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர் 7வ ெத
வார் 5 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
அம் ேபத்கார் நகர் 8வ ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

115

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

116

117

116

117

ம் ேகா வக்கப்பள் ளி
ழக்
பக்கம் கட் டம் ெதற்
ைச
அைற எண்.1,
ம் ேகா நகர்
எர்ணா ர்.

ம் ேகா வக்கப்பள் ளி ழக்
அைற எண்.1(ெதற் ப
),
ம் ேகா நகர் எர்ணா ர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் த.நா. .வாரிய
ப் கள் ெநய் தல் நகர் வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஐ.ட் . . ஆ சர்ஸ்
ப் வார் 5 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ர்த் நகர் வார் 5 , 4.ெசன்ைன
ல்
மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாலா நகர் மற் ம் 1வ அ ன்
வார் 5 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாலா நகர் 2வ
அ ன் வார் 5 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாலா
நகர் 3வ அ ன்
வார் 5 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
பாலா நகர் 4வ அ ன்
வார் 5
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ம் கார் நகர் இளங் ேகா
ெத வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ம் கார்
நகர் கம் பர் ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் கார் நகர் வள் வர் ெத வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கைலஞர் நகர் 1வ ெத வார் 5 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் கைலஞர் நகர் 2வ ெத வார் 5 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேவகானந்தர் ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

118

118

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
ெதன் ைச ல் அைற எண் 2,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ன்ன எர்ணா ர் 1வ ெத
வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ன்ன எர்ணா ர்
2வ ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ன்ன
எர்ணா ர் 3வ ெத வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ன்ன எர்ணா ர் 4வ ெத வார் 5 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப் ஏ ளாக்
வார் 5 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப்
ளாக் வார் 5 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப்
ளாக் வார் 5 ,
8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப்
ளாக் வார் 5 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா
பைழய
ப் ஈ ளாக் வார் 5 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப் எப் ளாக் வார் 5 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப்
ளாக் வார் 5 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா
பைழய
ப் எச் ளாக் வார் 5 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழ.ய
ப் ஐ ளாக் வார் 5 ,
14.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப்
ேஜ ளாக் வார் 5 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப் ேக ளாக் வார் 5 , 16.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப் எல் ளாக்
வார் 5 , 17.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா பைழய
ப் எம் ளாக் வார் 5 , 18.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர் ெந ஞ் சாைல வார் 5 , 19.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ம் ேகா ேபார்ேமன்
ப் மற் ம்
ேஜ.எம் .
ப் வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

119

120

121

122

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

119

ெஜயேகாபால் கேரா யா
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
பக்கம் கட் டம் அைற எண் 32,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

120

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
தன்ைம ளாக் வடேமற்
ைச ல் அைற, இராமநாத ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
வள் வர் நகர் வார் 5 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ரா வ் காந் நகர் 1வ
ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ரா வ் காந்
நகர் 2வ ெத வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ரா வ் காந் நகர் 3வ ெத வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

121

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக்
ழக்
ைச ல்
கட் டம் , இராமாநாத ரம்
ெவாற்
ர் நகராட் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம் 1வ ெத
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம் 2வ
ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம்
3வ ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ராமநாத ரம் 4வ ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம் 5வ ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
தன்ைம ளாக் ேமற் ந
அைற, இராமாநாத ரம்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம் 6வ ெத
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம் 7வ
ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம்
8வ ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ராமநாத ரம் 9வ ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம் 10வ ெத வார் 4 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமநாத ரம் ள் ளி
டெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

122

ெவாற்

ர் காந்

நகர் வார்

5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

123

124

125

123

124

125

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன
ந நிைலப்பள் ளி தன்ைம
ளாக் ேமற்
ெதன்
ைச
கட் டம் , இராமநாத ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 1வ ெத
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் தல்
க் ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேஜா நகர் 2வ ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 3வ ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 4வ ெத வார் 4 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் ெம ன் ெத
வார் 4 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 4வ
க் ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
பைழய ெதற்
ைச கட் டம் ,
இராமநாத ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 2வ
க்
ெத வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கப்பா
நகர்
வள் வர் ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கப்பா பார ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கப்பா காந் ெத வார் 6 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கப்பா கம் பர் ெத
வார் 6 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கப்பா
வ.உ. .ெத வார் 6 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேநதா நகர் வார் 6 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
இளங் ேகா ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ெதற்
ைச கட் டம் ,
இராமநாத ரம்
ெவாற்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 5வ ெத
வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 6வ
ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர்
7வ ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா
நகர் 8வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேஜா நகர் 9வ ெத வார் 6 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேஜா நகர் 10வ ெத வார் 6 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜய்
ந்த் அண்ணா ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்.

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

126

127

128

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி,
வடக்
ழக்
ைச ல்
கட் டம் , இராமநாத ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சன்ன ெத ெஜய்
ந்த்
நகர் வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ப ம் ெபான்
ெத ெஜய்
ந்த் நகர் வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பாரிவள் ளல் ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ட் .எஸ்.ேகாபால் நகர் வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

127

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
வடக் ேமற் ப
ல் பைழய
கட் டம் ( ைழ வா ைல ஒட்
கட் டம் ), இராமநாத ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ட் .ேக.எஸ்.நகர் 1வ ெத
வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ட் .ேக.எஸ் 2வ
ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக்
கணப நகர் 1வ ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக் கணப நகர் 2வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக் கணப நகர் 3வ ெத வார் 6 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக் கணப நகர் 4வ
ெத வார் 6 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக் கணப
நகர் 5வ ெத வார் 6 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சக் கணப நகர் 7வ ெத வார் 6 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக் கணப நகர் 8வ ெத வார் 6 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக் கணப நகர் 9வ ெத வார் 6 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சக் கணப நகர் 10வ
ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

128

க்மணி
த்யலயா நர்சரி பள் ளி
ழக் பார்த்த ெதன் ைச ல்
உள் ள கட் டம் , சண்
க ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ரம் 3வ ெத
வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ரம் 4வ
ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ர்
5வ ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சண்
க ரம் 6வ ெத வார் 4 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ரம் 9வ ெத வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

126

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

129

130

131

129

130

131

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

க்மணி
த்யலயா நர்சரி பள் ளி
ழக்
வட ைச ல் கட் டம் ,
சண்
க ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ரம் 7வ ெத
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ரம் 8வ
ெத வார் 4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ரம்
10வ ெத வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சண்
க ரம்
ஸ்தரிப் வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க்மணி
த்யாலயா நர்சரி
பள் ளி ழக்
ேமற் ப
ல்
கட் டம் , சண்
க ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
கா ரம் 2வ ெத
வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபான்னியம் மன்
நகர் 1வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெபான்னியம் மன் நகர் 2வ ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபான்னியம் மன் நகர் 3வ ெத வார் 6 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபான்னியம் மன் நகர் 4வ
ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க்மணி
த்யாலா நர்சரிபள் ளி
வடக்
கவாசல் , சண்
க ரம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபான்னியம் மன் நகர் 5வ
ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெபான்னியம் மன் நகர் 1வ
க் ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபான்னியம் மன் நகர் 2வ
க்
வ.ஊ. ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெபான்னியம் மன் நகர் 3வ
க் ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ம் கார் நகர் வார் 6 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் சண்
க ரம்
தல் ெத
வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

132

133

134

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

132

னஸ் உயர்நிைலப்
பள் ளி,சரஸ்வ நகர் ழக்
ளாக்-1ல் ந அைற, சரஸ்வ
நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர் 1வ ெத
வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர் 2வ
ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர்
3வ ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சரஸ்வ நகர்4வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர் 5வ ெத வார் 6 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர் 6வ ெத வார் 6 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர் 7வ ெத
வார் 43 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர்
8வ ெத வார் 43 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சரஸ்வ நகர் ெம ன் ேரா வார் 43

அைனத்
வாக்காளர்கள்

133

னஸ் உயர்நிைலப்
பள் ளி,சரஸ்வ நகர் ழக்
ளாக்-1ல் ந அைற, சரஸ்வ
நகர்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர் 9வ ெத
வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர்
10வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சரஸ்வ நகர் 11வ ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ நகர் 12வ ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

134

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி
ழக்
கப் கட் டம் வடக்
கைட அைற எண் 1, யா
சத் ய ர்த் நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா
2வ ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
சத் ய ர்த் நகர் 3வ ெத
வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

சத் ய
ெவாற்

ர்த்
ர்

நகர்
யா

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

135

136

135

136

ெசன்ைன ந
ழக்
கப்
சத் ய ர்த்
ெவாற்

நிைலப் பள் ளி
, யா
நகர்
ர் .

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி
ேமற் க்
கப் கட் டம் ந
அைற எண் 3, யா
சத் ய ர்த் நகர்
ெவாற்
ர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா சத் ய
ர்த் நகர்
1வ ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா
சத் ய ர்த் நகர் 4வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா சத் ய ர்த் நகர் 5வ ெத வார் 6 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா சத் ய ர்த் நகர்
6வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா
சத் ய ர்த் நகர் 7வ ெத வார் 6 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா சத் ய ர்த் நகர் 8வ ெத வார் 6 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா சத் ய ர்த் நகர்
9வ ெத வார் 6 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யா
சத் ய ர்த் நகர் ெம ன் ேரா வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜ.ெஜ.நகர் தல் ெத
வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜ.ெஜ.நகர் 2வ
ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜ.ெஜ.நகர்
3வ ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெஜ.ெஜ.நகர் 4வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜ.ெஜ.நகர் 5வ ெத வார் 6 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜ.ெஜ.நகர் 6வ ெத வார் 6 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜ.ெஜ.நகர் 7வ ெத
வார் 6 , 8.
ெவாற்
ர் நகராட் ெஜ.ெஜ.நகர் 8வ ெத வார் 6 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெஜ.ெஜ.நகர் 8வ
க்
ெத வார் 6 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ட் .ேக.ப் .நகர் வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3
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138

139

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

137

ெசன்ைன ந நிைலப் பள் ளி
ேமற் க்
கப் கட் டம் ந
அைற எண் 2, யா
சத் ய ர்த் நகர்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வரதராஜ ெப மாள் நகர்
வார் 4 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ம ரா நகர் வார்
4 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ப் ரமணியம் நகர்
வார் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஆ ரியர் நகர்
வார் 4

அைனத்
வாக்காளர்கள்

138

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 1வ
ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
கைலஞர் நகர் 1வ ெத
தல் சந் வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 1வ ெத
ரி வார் 6 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 2வ
ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
நிேவதா
த்யாலயாநர்சரி பள் ளி
கைலஞர் நகர் 3வ ெத வார் 6 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ழக்
ெதன் ைச ல் கட் டம் ,
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 4வ ெத வார் 6 ,
கைலஞர் நகர்
ெவாற்
ர் .
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 5வ
ெத வார் 6 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
கைலஞர் நகர் 6வ ெத வார் 6 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 7வ ெத வார் 6 ,
10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 8வ
ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர்நகர்
ெம ன் ேரா வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
டாக்டர் கைலஞர் நகர் 9வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 10வ ெத வார் 6 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 10வ
க் ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
டாக்டர் கைலஞர் நகர் 11வ ெத வார் 6 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் கைலஞர் நகர் 12வ ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நிேவதா
த்யாலயாநர்சரி பள் ளி
ழக்
ெதன் ைச ல் ந
அைற , கைலஞர் நகர்
ெவாற்
ர் .

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

140

141

142

143

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

140

தந்ைத இேய ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் தல்
ழக்
ெதன் ைச ல் கட் டம்
ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ழக்
ெதன் ைச ல்
ராஜாசண்
கம் நகர் 2வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
கட் டம் , ராஜாசண்
கநகர்
ெவாற்
ர் கைலவாணர் நகர் வார் 6
ெவாற்
ர் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்

141

ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் 3வ
தந்ைத இேய ேமல் நிைலப்பள் ளி 1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ழக் பார்த் உள் ள அைற,
ராஜாசண்
கம் நகர் 4வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ராஜாசண்
கநகர்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் 5வ ெத வார் 6
ெவாற்
ர் .

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங ராஜாசண்
கம் நகர் 6வ
ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ராஜாசண்
கம் நகர் 6வ
க் ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன
தந்ைத இேய ேமல் நிைலப்பள் ளி
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜா சண்
கம் நகர் 7வ ெத வார்
ழக்
வட ைச ல் கட் டம் ,
6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர்
ராஜாசண்
கநகர்
8வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர் நகராட் .
ராஜாசண்
கம் நகர் 9வ ெத வார் 6 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் 10வ ெத வார் 6 , 7.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் 11வ ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

143

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் 12வ
ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
தந்ைத இேய ேமல் நிைலப்பள் ளி
ராஜாசண்
கம் நகர் 13வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெதற்
ேமற்
ைச ல்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் 14வ ெத வார் 6 ,
கட் டம் , ராஜாசண்
கநகர்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர்.
ராஜாசண்
கம் நகர்15வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜாசண்
கம் நகர் 15வ ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

144

145

146

147

144

பாகத்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

தந்ைத இேய ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர்
ெதற்
ேமற்
ைச ல்
ெம ன்ேரா வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கட் டம் , ராஜாசண்
கநகர்
டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர் தல் ெத வார் 6
ெவாற்
ர்.
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர்
2வ ெத வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
அம் ேபத்கார் நகர் 6வ ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத 7வ ெத வார் 6 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர் அம் ேபத்கார் நகர்
8வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் டாக்டர்
அம் ேபத்கார் நகர் ெம ன் ெத வார் 6

145

தந்ைத இேய
உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக்
கவாசல் , ராஜாசண்
கநகர்
ெவாற்
ர்.

146

தந்ைத இேய ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெதற்
ழக்
ைச ல்
கட் டம் , ராஜாசண்
கநகர்
வார் 6
ெவாற்
ர் .

147

ன்

ய
களின் பட் யல்

தந்ைத ஏ உயர்நிைலப்பள் ளி
ெவாற்
ர் ழக்
கவாசல் , ராஜாசண்
கநகர்
ெவாற்
ர் .

ெவாற்

ர்

ள் ைளயார் ேகா

ல் ெத

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத அம் ேபத்கார்
நகர் வார் 6 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசக் நகர்
தல் ெத வார் 6 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
வசக் நகர் 2வ ெத வார் 6 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசக் நகர் 3வ ெத வார் 6 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசக் நகர் 4வ ெத வார் 6 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசக் நகர் 5வ ெத
வார் 6 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசக் நகர் 6வ
ெத வார் 6

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

148

149

150

151

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

148

ேவகானந்தா நர்சரி மற் ம்
ஆரம் ப பள் ளி ழக் பார்த்த
தன்ைம கட் டம் ,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அேசாக்ேலலாண்
ப் வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
. .க.ெத வார் 7

149

ேவகானந்தா நர்சரி மற் ம்
ஆரம் ப பள் ளி,
ழக் பார்த்த
தன்ைம கட் டம் ,
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெசல் வ நாயகர் ேகா ல்
ெத பால
ஷ்ணன் நகர் வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
வள் வர் ெத பால
ஷ்ணன் நகர் வார் 7 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கம் பர் ெத பால
ஷ்ணன்
நகர் வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

150

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேந ெத பால
ஷ்ணன்
நகர் வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் லகர் ெத
பால
ஷ்ணன் நகர் வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
சர் ராமசா நகா;
ெவாற்
ர் பார யார் ெத பால
ஷ்ணன் நகர் வார் 7 ,
ச தாயநல டம் ழக்
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேவகானந்தர் ெத
ஷ்ணன் நகர் வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெதன் ைச ல் ெபரிய கட் டம் , பால
இராமசா நகர்
ெவாற்
ர் .
ெவாற்
ர் வ.ஊ. ெத பால
ஷ்ணன் நகர் வார் 7 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் ெத பால
ஷ்ணன்
நகர் வார் 7 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
பால
ஷ்ணன் நகர் 2வ ெம ன் ேரா வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

151

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி ழக்
ஆர்
கட் டம் அைற எண். 1,
கார் ல் ெவற்
நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜா நகர் வார் 7 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சாஸ் ரி ெத (ராஜா நகர்)
வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காமராஜ் சாைல
(ராஜா நகர்) வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
காந் ெத (ராஜா நகர்) வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மாணிக்கேவல் ெத (ராஜா நகர்) வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

152

153

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

152

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி
ழக்
ஆர்
கட் டம் அைற
எண். 2, கார் ல் ெவற் நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வ.உ. ெத (ராஜா நகர்)
வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கம் பர் ெத வார்
7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சஞ் சய் காந் ெத
(ராஜா நகர்) வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அம் மன் ேகா ல் ெத (ராஜா நகர்) வார் 7 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா
பாஷ் சந் ரேபாஸ் ெத வார்
7 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெவற்
னாயகர்
நகர்வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

153

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி
ழக்
ஏ
ட் ப் அைற எண்.
1, கார் ல் ெவற் நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராஜா நகர் ேந ெத
வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இந் ராகாந்
ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இசக் ேதவர்
ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அன்ைனெதரஸா ெத வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
பானந்தவாரியார் ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

154

155

156

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

154

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி ழக்
அைற எண். 2, கார் ல் ெவற்
நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஆ த்தனர் சாைல (ராஜா
நகர்) வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
த் ராம ங் கர் ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கக்கன் ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அம் ேபத்கார் ெத வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கட்டெபம் மன் ெத வார் 7 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
வள் வர் ெத வார் 7 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா ெத வார் 7 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ரா வ் காந் ெத வார் 7 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சத்ய ர்த் ெத வார் 7 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெசௗந்தரபாண் ெத வார் 7 , 11.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் பக்தவச்சலம் ெத வார் 7 ,
12.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பார யார்ெத வார் 7 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணா ெத வார் 7

155

தம் பர வள் ளளார் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி கார் ல் ெவற்
நகர் , கார் ல் ெவற் நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேகப்டன் ரசாத் ெத வார்
7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமஜர் சரவணன் சாைல
வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் நாயக் காமராஜ்
ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ப்பாய் ெசல் வ மார் ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

156

தம் பர வள் ளளார் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி கார் ல் ெவற்
நகர் , கார் ல் ெவற் நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கர்னல் ராகவன் ெத வார்
7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெலப் னன்ட்
லன்
ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் நாயக்
ஷ்ணன் ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேசப்பர் ெஜயேவல் ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

157

158

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

157

ெசன்ைன ைரமரி பள் ளி
ைரமரி ஹால் அைற எண்.1
ழக் ப
, கார் ல் ெவற்
நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கார் ல் ெவற் நகர் 1வ
ெத (நாயக்வ ேவல் ெத வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கார் ல் ெவற் நகர் 2வ ெத
( ப்பாய்
மரன்வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கார் ல்
ெவற் நகர் 3வ ெத (நாயக் மாணிக்கம் ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் கார் ல் ெவற் நகர் 4வ ெத (ஜவானி
பழனி ெத )வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
கார் ல் ெவற் நகர் 5வ ெத (ஜவான் ச
ல் லா ெத வார் 7 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கார் ல் நகர் 6வ ெத
(அப் ல் சர்தார் ெத )வார் 7 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கார் ல் ெவற் நகர் 7வ ெத ( ப்பாய் ெசந் ல்
வார் 7 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இராத
ஷ்ணன்
1வ ெத
தல் 8வ ெத வார் 7 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இராதா
ஷ்ணன் 2வ ெத வார் 7 , 10.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் இராதா
ஷ்ணன் 3வ ெத வார் 7 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இராதா
ஷ்ணன் நகர்
5வ ெத வார் 7 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
இராதா
ஷ்ணன் நகர் 6வ ெத வார் 7 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இராதா
ஷ்ணன் நகர் 7வ ெத வார் 7 ,
14.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இராதா
ஷ்ணன் நகர்
8வ ெத வார் 7 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
இராதா
ஷ்ணன் நகர் ெம ன் ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

158

தம் பர வள் ளளார் நர்சரி மற் ம்
ைரமரி பள் ளி கார் ல் ெவற்
நகர் , கார் ல் ெவற் நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
3.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவாற்
ெவாற்
ெவாற்

ர் காந் நகர் (வார் 7) ,
ர் ேந நகர் வார் 7 ,
ர் காமராஜ் நகர் வார் 7

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

159

160

161

162

159

கைலமகள் நர்சரி மற்
பள் ளி
ழக்
ஆர்ச்
எண்.1, சார்லஸ் நகர்,
ெவாற்
ர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
ெவாற்
ர் சார்லஸ் நகர் ெம ன் ேரா
ம் ஆரம் ப 1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சார்லஸ் நகர் 1வ
ப் அைற வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சார்லஸ் நகர்
2வ ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

160

வரதாராஜன்
வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் , பால
ஷ்ண
நகர்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சார்லஸ் நகர் 3வ ெத
வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சார்லஸ் நகர் 4வ
ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ராம
ஷ்ணா காலணி வார் -7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் னாயக ரம்
தல் ெத வார் 7 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் னாயக ரம் 2வ ெத வார் 42 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராகேவந் ரா காலணி வார்
42 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேக. .ப் காலணி வார்
42

161

கைலமகள் நர்சரி மற் ம் ஆரம் ப
பள் ளி ழக்
ஏ
ட் ப்,
சார்லஸ் நகர்,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரவணா நகர் 1வ ெத
வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரவணா நகர் 2வ
ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஆர்.எம் .
நகர் வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

162

கைலமகள் நர்சரி மற் ம் ஆரம் ப
பள் ளி மற் ம் வக்கப்பள் ளி
ேமற்
கவாசல் , சார்லஸ் நகர்,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல நகர் 6வ
ெத வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அண்ணாமைல நகர் 7வ ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

163

164

165

166

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

வரதராஜன் நர்சரி மற் ம் ஆரம் ப
பள் ளி, ழக் பார்த்த
தன்ைம
கட் டம் ,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல நகர் 1வ
ெத வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அண்ணாமைல நகர் 2வ ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல நகர் 3வ ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல நகர் 1வ
க் ெத
வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல
நகர் 2வ
க் ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

164

வரதராஜன் நர்சரி மற் ம் ஆரம் ப
பள் ளி, ழக் பார்த்த
தன்ைம
கட் டம் , சார்லஸ் நகர்,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல நகர் 4வ
ெத வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அண்ணாமைல நகர் 5வ ெத வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல நகர் 3வ
க் ெத வார் 7 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாமைல நகர் 3வ
சந் வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அண்ணாமைல நகர் 4வ
க் ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

அங் கன்வா
ழக் பார்த்த
தன்ைம கட் டம் , பாலா
ஷ்ண நகர் (அண்ணா நகர்)
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேக. . சாைல
இந் ராகாந் நகர் வார் 7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ைப நகர் வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அண்ணா நகர் 2வ ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ரா வ் காந் நகர் வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ளாஸ் ேபக் ரி ேரா அண்ணா நகர் வார் 7

166

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
வட ைச ல் அைற
எண்.25, .எச்ேரா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 5

163

ெவாற்
ெவாற்

ர் மாணிக்கம் நகர் வார் 5 ,
ர் மாணிக்கம் நகர் ஸ்தரிப்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

167

168

169

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
வட ைச ல் அைற
எண்.26, .எச்ேரா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வன்லால் நகர்
ெம ன்ேரா
வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
வன்லால் நகர் 1வ ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெட ேபான் ஊ யர்
ப் வார் 5 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர் ைஹேரா வார் 5 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேகா நகர் வார் 5 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வயர்லஸ் காலணி வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

168

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
வட ைச ல் அைற
எண்.27, வ கர்பாைளயம்
ெவாற்
ர் (ந).

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வன்லால் நகர் 2வ ெத
வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வன்லால் நகர்
3வ ெத வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
வன்லால் நகர் 4வ ெத வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வன்லால் நகர் 5வ ெத வார் 5 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் வன்லால் நகர் 6வ ெத வார் 5 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வன்லால் நகர் 6வ ெத
வார் 5 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வன்லால் நகர்
8வ ெத
வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

169

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
வட ைச ல் அைற
எண்.29, .எச்ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
நகர் மார்வா காலணி
வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
நகர் 1வ ெத
வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
நகர் 2வ ெத
வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
நகர்
ஸ்தரிப் வார் 5 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
நகர்1வ ெத
ஸ்தரிப் வார் 5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

167

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

170

ெஜயேகாபால் கேரா யா
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
வட ைச ல் அைற
எண்.30, .எச்ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 5 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 5 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்

ர் னரத் னம் மாள் நகர்
ெவாற்
ர் ேவகானந்த ெத
ெவாற்
ர் ள கார்டன்
ெவாற்
ர்
நகர் வார் 5 ,
ர்
மைல நகர் வார் 5

171

எம்
எம் பள் ளி வ கர்
பாைளயம் ெதற்
தல்
கட் டம் , வ கர்பாைளயம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார் 8 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 8 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 8

ர் .எஸ்.நகர் ஸ்தரிப்
ெவாற்
ர் யாகராஜன் ெத
ெவாற்
ர் பக்தவச்சலம் ெத
ெவாற்
ர் நாராயணசா

172

ெவள் ளாய் யன் ெசட் யார்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் ,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேகட்கர் ராமா ஜம் ெத
ஸ்தரிப் வார் 8 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஆ
நாராயணன் ெத
.எஸ்.நகர் வார் 8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேக.ஆர்ய ராமசா நகர் வார் 8

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

173

எம்
எம் பள் ளி ெதற்
ளாக்-2
2-வ கட் டம்
தல் அைற,
வ கர்பாைளயம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அஞ்
வார் 8 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
2வ ெத வார் 8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
காமேதவன் நகர் வார் 8

அைனத்
வாக்காளர்கள்

174

174

எம்
எம் பள் ளி ெதற்
கவாசல் , வ கர்பாைளயம்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
நகர் வார் 8

175

ெசன்ைன த ழ்
ஷன் பள் ளி
ெவாற்
ெதற்
ளாக்-2 2-வ கட் டம் 2- 1.ெசன்ைன மாநகராட்
கத எண் 1
தல் 662 வைர வார் 8
ம் அைற, வ கர்பாைளயம்
ெவாற்
ர்.

170

171

172

175

ெவாற்
ெவாற்

கம் நகர் 1வ ெத
ர் அஞ் கம் நகர்
ெவாற்
ர்

ர் அண்ணா ெத வார் 8 ,
ர் ஓற் றவாைட ெத
.எஸ்.

ர்

.எச்.ேரா

ெவாற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

176

177

178

176

177

178

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன த ழ்
ஷன் பள் ளி
ெதற் பார்த்த 3-ம் கட் டம் ,
வ கர்பாைளயம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
கத எண் 663
தல் 797 வைரவார் 8

ேந ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் பக்க அைற ,
எஸ் ஆர்
நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மஸ்தான் ேபட்ைட ெத
வார் 8 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மஸ்தான் ேகா ல்
இந் ரா நகர் வார் 8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
மஸ்தான் ேகா ல் நகர் கக்கன் நகர் வார் 8 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணா நகர் 1வ ெத வார் 8 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணா நகர் 2வ ெத வார் 8 ,
6.
ெவாற்
ர் நகராட் அண்ணா நகர் 3வ ெத வார் 8 ,
7.
ெவாற்
ர் நகராட் அண்ணா நகர் 4வ ெத வார் 8

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேந ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ேமற்
அைற எண்.1,
எஸ் ஆர்
நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மா.ெவ.நாராயணசா நகர்
1வ ெத வார் 9 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மா.ெவ.
நாராயணசா நகர் 2வ ெத வார் 9 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மா.ெவ.நாராயணசா நகர் 2வ ெத வார் 9 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மஸ்தான் ேகா ல் ெத
எண்
ர் எக்ஸ் ரஸ் ேரா வார் 9 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மா.ெவ.நாராயணசா நகர் 1வ சந் வார் 9 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மா.ெவ.நாராயணசா நகர்
3வ ெத வார் 9 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
மா.ெவ.நாராயணசா நகர் ெம ன் ெத வார் 9 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஏகவள் ளியம் மன் ேகா ல் ெத வார் 8

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர்

எச் ேரா

ெவாற்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

179

179

ேந ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக்
அைற எண்.1,
எஸ் ஆர்
நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 8 கத எண் 1

ெவாற்
ர் ஏகவள் ளியம் மன் ேகா
தல் 114 வைர

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

180

180

ேந ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக்
அைற எண்.2,
எஸ் ஆர்
நகர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஏகவள் ளியம் மன் ேகா
ெத வார் 8 கத எண் 115
தல் 765 வைர

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

181

181

ர ப ராஜா ெமட்ரிக் ேலசன்
ெதற்
அைற எண் 1,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேவலா தம் நகர் 1வ ெத
வார் 9 , 2.
ெவாற்
ர் நகராட் ேவலா தம் நகர் 2 வ ெத
(வார் 9 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சரஸ்வ சங் கம்
(வார் 9) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் பட் னத்தார்
ேகா ல் ெத (எண்
ர் ெந ஞ் சாைல) (வார(வார் 9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

182

182

ேந ெமட்ரி சேலன்
உயர்நிைலபள் ளி ேமற்
கவாசல் ,
ெவாற்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 9

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

ர ப ராஜா ெமட்ரிக் ேலசன்
ெதற்
2-ம் அைற, அஞ் கம் நகர்
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஈசானி ர்த் ேகா ல் ெத
வார் 9 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஈசானி ர்த்
ேகா ல் ெத வார் 9 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ஈசானி ர்த் ேகா ல் 1வ ெத வார் 9

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர ப ராஜா ெமட்ரிக் ேலசன்
ெதற்
3-ம் அைற,
ெவாற்
ர் ப்பம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஈசானி ர்த் ேகா ல்
2வ ெத வார் 9 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ஈசானி ர்த் ேகா ல் 3வ ெத வார் 9 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஈசானி ர்த் ேகா ல் 4வ ெத சந் வார் 9 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஈசானி ர்த் ேகா ல் 5வ
சந் வார் 9 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஈசானி ர்த்
ேகா ல் 6வ சந் வார் 9

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

184

184

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ர்.

ெவாற்

ர் பட் னத்தார் ேகா

ல் ெத

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

185

185

ெசன்ைன ஆரம் பப் பள் ளி
ழக்
அைற,
ெவாற்
ர் ப்பம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 9)

186

186

ெசன்ைன ஆரம் பப் பள் ளி ழக்
அைற,
ெவாற்
ர்
ப்பம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
எண் 1
தல் 250 வைர (வார் 9)

ர்

ெவாற்

ர்

ப்பம் கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

187

ெசன்ைன ஆரம் பப் பள் ளி வடக்
ைச அைற,
ெவாற்
ர்
ப்பம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
எண் 251
தல் 608 வைர (வார் 9)

ர்

ெவாற்

ர்

ப்பம் கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

188

188

Vellayan Chettiyar Higher Secondary 1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.
ெவாற்
ர் நகராட்
School ,
எச்
5
ேரா
ெவாற்
ர்.

189

189

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
எச்
ேரா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
ளாக்
(வ ப் 6 ),
எச்
ேரா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கமலாநகர் 1வ ெத வார்
5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கமலாநகர் 2வ ெத
வார் 8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காேவரிநகர்
1வ ெத வார் 8 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
காேவரிநகர் 2வ ெத வார் 8 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காேவரிநகர் 2வ ேலன் வார் 8 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர்ேசரி ெந ஞ் சாைல
வார் 8

190

190

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ெவாற்
ெவாற்

ர் அப்பர் நகர் (வார் 9) ,
ர்
ெவாற்
ர் ப்பம்

ெவாற்
ர் பார நகர் (வார்
கார்ேபாரண்டம் ஊ யர்

ெவாற்

5) ,
ப் (வார்

ர் ெபரியார் நகர் (வார்

5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

191

192

193

194

195

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார் 8 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ளாக் வார் 8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
8 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
னிவாசன்நகர் வார் 8

191

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
(வ ப் 7 ), .எச்ேரா
ெவாற்
ர்.

192

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
ளாக் 1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 10)
(வ ப் 28எக்ஸ்.எல் ),
எச்
ேரா
ெவாற்
ர் .

ெவாற்

ர் பா
ெஜக வன்ராமநகர்
ெவாற்
ர் வ ரகாசம் நகர்
ெவாற்
ர் கங் காநகர் வார்
ர் கங் ைகநகர் வார் 8 ,
ர் இரட்ைடமைல

ர் எஸ்.

ேகா

ல் 3வ

ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

193

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி வடக்
ளாக்
(வ ப் 28எக்ஸ்.எல் ),
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் தல் ெத
(வார் 10 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர்
1வ
க் ெத (வார் 10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் 2வ ெத (வார் 10) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் 3வ ெத (வார் 10) ,
5.
ெவாற்
ர் நகராட் ேநதா நகர் தல் ெத வார் 10 ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநதா நகர் 5வ ெத
வார் 10 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேநத்தா நகர்
5வ
க் ெத வார் 10

194

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலபள் ளி
ழக்
கட் டம் (
ளாக் 9எப்),
.எச்ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
தல் ெத (வார் 8) கத

195

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலபள் ளி ழக் அைற
(வ ப் 9 ),
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் எஸ். .ேகா ல்
தல் சந்
ெத (வார் 8 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் னிவாச
ெப மாள் ேகா ல்
தல் ெத (வார் 10) கத எண் 93
தல் 161 வைர
வார் 8

ெவாற்
ர் னிவாச ெப
எண் 1
தல் 92 வைர

மாள் ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

196

ெவள் ைளயன் ெசட் யார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக்
கட் டம் (வ ப் 9எச்),
எச்
ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார்
8 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
1வ ெத வார் 8

197

197

ெவள் ளாய் யன் ெசட் யார்
உயர்நிைலப்பள் ளி
ெவாற்
ர் வடக்
கவாசல் ,
எச்
ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமத் ெத
சைடயங் ப்பம் வார் 8 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ராேஜஸ்வரி நகர் வார் 8

198

198

மஹா ர் ெஜ ன் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ெதற்
அைற
எண்.1,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
8

ெவாற்

ர் பைழய

199

மகா ர் ெஜ ன் ேமல் நிைல
பள் ளி, ேமற் பார்த்த ரதான
கட் டம் ,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
8

ெவாற்

ர்

மஹா ரர் ெஜ ன்உயர் நிைல
பள் ளி ெதற் பார்த்த அைற
எண்.2,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
. .க.1வ ெத (வார்
10 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
. .க. 2வ ெத
(வார் 10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
. .க.நகர்
க் த் ெத (வார் 10 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
. .க. 3வ ெத (வார் 10 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ய ண ெத (வார் 10)

196

199

200

200

ர் ெசார்ணம் நகர் வார் 8 ,
ர் சைடயங் ப்பம் பாட்ைட
ெவாற்
ர் ராேஜஸ்வரி நகர்

ண

ெவாற்

ெத

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

.எஸ். ேகாபால் நகர் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
த ழ் நா
ைசமாற் வாரியம்
வள்
ர்
ப்ப வார் 9 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
த ழ் நா
ைசமற் ம் வாரியம் ஏ ளாக் வார் 9 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் த ழ் நா
ைசமற் ம் வாரியம்
ளாக் வார் 9 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
த ழ் நா
ைசமற் ம் வாரியஎப் ளாக் வார் 9

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

201

201

தரம்
ந் ஜா ெமட்ரிக் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
வடேமற் ப
ல் கட் டம் ,
ெவாற்
ர்.

202

202

தரம் இந் ஜா ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைல பள் ளி ெதற்
கவாசல் ,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 9)

203

தரம்
ந் ஜா ெமட்ரிக் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
வடேமற் ப
ல் கட் டம்
( ைழவா ல் ஒட்
கட் டம் ),
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ைச மாற் வாரியம்
ளாக் (வார் 9) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ைச
மாற் வாரியம்
ளாக் (வார் 9) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ைச மாற் வாரியம் ஈ ளாக், (வார் 9) ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமத் ெத (வார் 9) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமத் ெத சந் (வார் 9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தரம்
ந் ஜா ெமட்ரிக் ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
வட
ழக் ப
ல் கட் டம் ,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இளங் ேகா ெத (வார் 10) ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
(வார் 10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் நடராஜ ராமணி
ேதாட்டம் 1வ ெத (வார் 10) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் நடராஜ ராமணி ேதாட்டம் 2வ ெத (வார் 10) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் நடராஜ ராமணி ேதாட்டம்
3வ ெத (வார் 10) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
நடராஜ ராமணி ேதாட்டம் 4வ ெத (வார் 10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

203

204

204

ெவாற்

ர் வார்

10

ராமத்ெத

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

205

க்டரி ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
ழக்
ப
ல் அைற எண் 1, ராமத்
ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
9) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 9)

206

க்டரி ெமட்ரி ேலசன்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ழக்
ப
ல் அைற எண் 2,
ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அம் சா ேதாட்டம் 1வ ெத
(வார் 9) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அம் சா ேதாட்டம்
2வ ெத (வார் 9) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அம் சா
ேதாட்டம் 3வ ெத (வார் 9) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அம் சா ேதாட்டம் 4வ ெத (வார் 9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

207

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ேமற்
ழக்
ெதற் ப
அைற எண்.3, சன்ன ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

208

ெசன்ைன ந நிைலப்பள் ளி
ேமற்
ழக்
ெதற் ப
அைற எண்.3, சன்ன ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 10)

ெவாற்
ெவாற்

ர் நடபாய் ேதாட்டம் (வார்
ர் ழக்
ளக்கைர ெத

209

209

சத்ய சாய்
த்யாலயா ேமல்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
நிைலப்பள் ளி ேமற் பார்த்த
2.ெசன்ைன மாநகராட்
கம்
தன்ைம கட் டம் ,
(வார் 10)
நடபாய் ேதாட்டம்
ெவாற்
ர்.

210

210

ெசன்ைன ந
ெதற் ப
சன்ன ெத

205

206

207

208

ராமத்

ல்

ல்

நிைலப்பள் ளி
ல் அைற எண்.3,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
66
தல் 156 வைர

ெவாற்
ர்) ராமத் ெத (வார் 9) ,
ெவாற்
ர் ேசாம ந்தர நகர் 1 (வார் 9)
ெவாற்
ர்) ேசாம ந்தர நகர் 2 (வார்
ெவாற்
ர் ேசாம ந்தர நகர் 4

ெவாற்
ெவாற்

ெவாற்

க்காணம் ெத

(வார்

9)

9) ,

ர் வடக் மாட
(வார் 10) ,
ர் னாட் நகர் வடக் மாட

ர் வடக்

மாட

கத

எண்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

211

211

ெசன்ைன ந
ெதற் ப
சன்ன ெத

212

ெசன்ைன ஆரம் பப் பள் ளி ெதற்
கட் டம் ளாக் 1 ,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெதற்
ரகாரத் ெத (வார்
10) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ந்ேதாட்ட ெத (வார்
10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ந்ேதாட்ட சந்
ெநல் க்காரன் ெத (வார் 10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

213

ெசன்ைன ஆரம் பப் பள் ளி ெதற்
கட் டம் ளாக் 1 ேமற் ப
,
ந்ேதாட்டம் ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெநல் க்காரன் ெத (வார்
10) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெநல் க்காரன் 1வ
க் த் ெத (வார் 10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெநல் க்காரன் 2வ
க் த் ெத (வார் 10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

214

ெசன்ைன ஆரம் பப் பள் ளி ெதற்
கட் டம் ளாக் 2 , ந்ேதாட்டம்
ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
மாட
(வார் 10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

215

ெசன்ைன ஆரம் பப் பள் ளி ெதற்
கட் டம் ளாக் 3 , ந்ேதாட்டம்
ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சங் கராச்சாரியார் காலனி
(வார் 10) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெதற் மாட
,
மைல அவன்
(வார் 10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர் ெந ஞ் சாைல (வார் 10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

216

ராம
ஷ்ண ெத ங் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ன்
வடக்
ல் அைற எண்.3,
என்.ஆர்.எஸ்ேரா
ெவாற்
ர்
.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
(வார் 10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

212

213

214

215

216

நிைலப்பள் ளி
ல் அைற எண்.1,
ெவாற்
ர்.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
(வார் 10) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 10)

ெவாற்
ெவாற்
ெவாற்

ர் ேமற்
ெவாற்

ளக்கைர ெத
ர் சன்ன ெத

ர் ெதற் மாட
(வார் 10) ,
ர் அண்ணா காலனி (வார் 10)
ர்
வசக் நகர், ெதற்

ர் மரப்பா நகர் (வார் 10) ,
ர் ர ல் ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா
ெவாற்
ர் ேப ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

217

218

219

220

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

217

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேப ன் ேரா , பார ெத
(வார் 10) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேகாமாதா நகர்
ராம
ஷ்ண ெத ங் ேமல்
தல் ெத (வார் 10) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ன்
ேகாமாதா நகர் 2வ ெத (வார் 10) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
வடக்
ல் அைற எண்.4,
ெவாற்
ர் ேகாமாதா நகர் 3வ ெத (வார் 10) , 5.ெசன்ைன
என்.ஆர்.எஸ்ேரா
ெவாற்
ர்
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேகாமாதா நகர் 4வ ெத (வார் 10) ,
.
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேகாமாதா நகர் 5வ ெத
(வார் 1ஹ0)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

218

ராம
ஷ்ண ெத ங் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ன்
வடக்
ல் அைற
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
எண்.6உயர்நிைலப்பள் ளி
கத எண் 1
தல் 75 வைர (வார்
ெதன்ேமற் கட் டம் ,
என்.ஆர்.எஸ்ேரா
ெவாற்
ர்
.

219

ராமா
ஷ்ணா ெத ங்
உயர்நிைலப்பள் ளி
ெவாற்
ர் வடக்
கவாசல் ,
என்.ஆர்.எஸ்ேரா
ெவாற்
.

220

ராம
ஷ்ண ெத
நிைலப் பள் ளி ேமற்
ெதற் ப
ல் கட்
என்.ஆர்.எஸ்ேரா
.

ர்

ெவாற்

ர் ேமற்

மாட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
கத எண் 76
தல் 195 வைர (வார் 10)

ர் ேமற்

மாட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங் ேமல்
ப
1.ெசன்ைன மாநகராட்
டம் ,
என்.ஆர்.எஸ்.ேரா (வார்
ெவாற்
ர்

ெவாற்
10)

ர்
10)

ர்

ெவாற்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

10

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

221

221

ராம
ஷ்ண ெத
நிைலப் பள் ளி ேமற்
ெதற் ப
ல் கட்
என்.ஆர்.எஸ்ேரா
.

222

222

அகத்
வடப
ெத

223

ேவகானந்தர் த்யாலயா
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
அைற எண்.1,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அப்பர்சா ேகா ல் ச்
ேரா (வார் 9) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அப்பர்சா
ேகா ல் ெத 3வ சந் (வார் 9) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அப்பர்சா ேகா ல் ெத 3வ சந் (வார் 9)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந்
ெத , கணக்கர்
சந் (வார் 11) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந்
ெத கணக்கர் சந் 1வ ெத (வார் 11)ஹஹஹஹஹ , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந்
ெத , கணக்கர் சந் 2வ ெத
(வார் 11 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந்
ெத ,
கணக்கர் சந் 3வ ெத (வார் 11 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந்
ெத , கணக்கர் சந் , 4வ ெத (வார் 11) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேவதாசலம் அவன்
(வார்
11) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேவதாசலம்
அவன் ,2வ ெத (வார் 11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ழக் எல் ைலயம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் 11) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ராதா
ஷ்ணன் நகர் (வார் 11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

223

ங் ேமல்
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ப
(வார் 10) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
டம் ,
ெவாற்
ர் நந் ஓைட (வார் 10)
ெவாற்
ர்

யர் மடம் பள் ளி ெதற்
அைற எண்.1, கணக்கர்
ெவாற்
ர்.

224

224

அகத்
வடப
ெத

யர் மடம் பள் ளி ெதற்
அைற எண்.2, கணக்கர்
ெவாற்
ர்.

225

225

அகத் யர் மடம் பள் ளி ெதற்
வடப
அைற எண்.3, Kanakar
Street Thiruvottiyur.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
(வார் 9)

ெவாற்

ெவாற்
ெவாற்

ர் அப்பர்சா

ர் ேமற்
ர்

ேகா

மாட

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

10

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

226

226

அகத்
வடப
ெத

227

ேவகானந்தர் த்யாலயா
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதன்ேமற்
கட் டம் , எல் ைலயம் மன்ேகா ல்
ெத
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
(வார் 9) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
நகர் (வார் 9) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ப் (வார் 9)

ர் ச் ேரா (வார் 9) ,
ர் கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத
ெவாற்
ர் கல் யாணி ெசட்
ெவாற்
ர் இ ளர்

228

ேவகானந்தர் த்யாலயா
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதன்ேமற்
கட் டம் , எல் ைலயம் மன்ேகா ல்
ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத (வார் 11)

ர் எல் ைலயம் மன் ேகா

229

ேவகானந்தா
த்யாலயா
பள் ளி ெதற் ேமற்
கட் டம்
ேமற் ப
, எல் ைலயம்
ேகா ல் ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ழல் காப்பகம் , எண்
ர்
ைஹ ேரா (வார் 11) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ப் ர பணியாளர்கள்
ப் , சத் ய ர்த் 11 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஸ்ேடட் பாங் க் காலனி (வார் 11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் வடக்
ழக் ப
கட் டம் , மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 1வ ெத
(வார் 11) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம்
1வ
க் சந் (வார் 11) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 2வ ெத (வார் 11) , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 3 வ ெத (வார் 11) ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 4வ ெத
(வார் 11) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம்
5வ ெத (வார் 11) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ங் காவன ரம் 6வ ெத (வார் 11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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228

229

230

230

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

யர் மடம் பள் ளி ெதற்
அைற எண்.3, கணக்கர்
ெவாற்
ர்.

ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்

ெவாற்

ர் கணக்கர் ெத

(வார்

11)

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

231

232

233

231

232

233

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 7வ ெத
(வார் 11) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம்
8வ ெத (வார் 11) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ங் காவன ரம் 9வ ெத (வார் 11) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 10வ ெத (வார் 11) , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 11வ ெத (வார் 11) ,
6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம் 12வ ெத
(வார் 11) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் காவன ரம்
13 வ ெத (வார் 11) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ங் காவன ரம் 14வ ெத (வார் 11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக் பார்தத கட் டம் ,
மார்ெகட் ேலன் கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன்
ெம ன்ேரா (வார் 5 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ஏ. . .அவன்
(வார் 9) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
மார்க்ெகட் ைலன் எஸ்.ஒன். சந் (வார் 9

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற்
ெதன்ேமற் ப
ல்
கட் டம் , மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
மார்க்ெகட்ைலன்1வ ெத வார் 9 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன் 2வ
ெத (வார் 9 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன் 2வ
சந் (வார் 9 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன் 3வ
ெத (வார் 9) , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட்
ைலன் 4வ
ெத (வார் 9) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
மார்க்ெகட் ைலன் 5வ
ெத (வார் 9) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன் 6 வ
ெத (வார் 9)

ெசன்ைன உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
வடக் பார்த்த ேமற் ப
கட் டம் , மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்

ர்
ர்.

ர்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

234

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற்
ேமற்
ேமற் ப
ல் அைற
எண் 1, மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் கா நகர் 1வ ெத
(வார் 11) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் கா நகர் 2வ
ெத (வார் 11) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ங் கா நகர்
3வ ெத (வார் 11) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
மார்க்ெகட் ைலன் 7வ
ெத வார் 11 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன் 8 வ
ெத வார் 11 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன் 9 வ
ெத வார் 11 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன்
க் த்
ெத வார் 11 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட்
ைலன் 12வ
ெத வார் 11 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் மார்க்ெகட் ைலன் 13 வ
ெத வார் 11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

235

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற்
ேமற்
ேமற் ப
ல் அைற
எண் 3, மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஒண் க் ப்பம் 1வ ெத
(வார் 14) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஒண் க் ப்பம் 2
வ ெத (வார் 14) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
த் க்
ஷ்ண மடம் (வார் 14) , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் சலைவத் ெதா லாளர்
ப் (வார் 14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

236

236

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற்
ேமற்
ேமற் ப
ல் அைற
எண் 3, மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஒண் க் ப்பம் 3 வ ெத
(வார் 14) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஒண் க் ப்பம் 4
வ ெத வார் 14 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ஒண் க் ப்பம் 5 வ ெத (வார் 14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

237

237

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ேமற்
ப
ல் கட் டம் , மார்ெகட்
ேலன் கால ப்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

234

235

ெவாற்
ெவாற்

ர்
ர்

வெகங் கா ரம் (வார் 14) ,
நகர் ப்பம் (வார் 14)

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

238

238

239

240

239

240

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் , மார்ெகட் ேலன்
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெசன்ைன வக்கப்பள் ளி ழக்
தைலைம ஆ ரியர் அ
ல்
கட் டம் ,
ச் னாங் ப்பம்
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் எ ளாக்
வார் 14 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
ளாக் வார் 14 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
ளாக் வார் 14 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
ளாக் வார் 14 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் இ ளாக்
வார் 14 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் எஃப் ளாக் வார் 14 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
ளாக் வார் 14

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெசன்ைன
கட் டம் ,
ெவாற்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
எச் ளாக் வார் 14 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் ஜ ளாக் வார் 14 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் ேக ளாக் வார் 14 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் எல் ளாக் வார் 14 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
எம் ளாக் வார் 14 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் என் ளாக் வார் 14 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
ளாக் வார் 14 , 8.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம்
ளாக் வார் 14

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வக்கப்பள் ளி ழக்
ச் னாங் ப்பம்
ர்.

ெவாற்

ர் மல்

கா ரம் (வார்

14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் (வார்
14) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் கப்பம்
ல்
ேரா காந் நகர் தல் ெத வார் 14 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் ேரா காந் நகர் 2வ ெத
வார் 14 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ச் னாங் ப்பம் ேரா ராஜா கைட (வார் 14)

241

ஐ
எஸ்
ழக்
ெதன் ப
கட் டம் , வகங் கா ரம்
ெவாற்
ர் .

242

242

தாங் கள் நாடார்
த்யாலயாவடக்
கட் டம்
(எல் ேக
) பள் ளி ,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்

ர் சதானந்த ரம் ஏ (வார்

243

243

த்தங் கள்
த் யாலய பள் ளி
வடக் பார்த்த கட் டம் ( LKG- D),
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்
ெவாற்

ர் சதானந்த ரம் , (வார் 14)
ர்
ய காலணி (வார் 14)

244

244

தாங் கள் நாடார் த்யாலயா
வடக்
கட் டம் ( ேக ஏ)பள் ளி
,
எச் ேரா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ர்ைபல் வான்தர்கா
தல் ெத வார் 14 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ர்ைபல் வான்தர்கா 3வ ெத வார் 14

245

245

ெவாற்
ர் ர்ைபல் வான்தர்கா
தாங் கள் நாடார் த்யாலயா 1.ெசன்ைன மாநகராட்
வடக்
கட் டம் ( ேக
)பள் ளி 2வ ெத வார் 14 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்(ந).
ர்ப ல் வன் தர்கா ேரா 14

241

14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

246

247

248

249

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

246

தாங் கள் நாடார் த்யாலயா
வடக்
கட் டம் ( ேக
)பள் ளி
,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ர்ைபல் வான்தர்கா சாைல
3வ
க் ெத வார் 14 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ர்ைபல் வான்தர்காசாைல 4வ ெத வார் 14 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ர்ைபல் வான்தர்காசாைல
4வ
க் ெத வார் 14 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ர்ைபல் வான்தர்காசாைல 5வ
க் ெத வார் 14 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் தந் ர ரம் வார் 14 , 6.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் சதானந்த ரம் மற் ம் தந் ர ரம்
வார் 14

247

எஸ் ஐ னித தாமஸ் ெசன் ரி
ழக்
வட ைச ல் அைற
எண்.1 ஹால் ,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகராய ரம் 1வ ெத
வார் 14 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகராய ரம்
1வ
க் ெத வார் 14 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யாகராய ரம் 2வ
றதானெத வார் 14

அைனத்
வாக்காளர்கள்

248

எஸ் ஐ னித தாமஸ் ெசன் ரி
ழக்
வட ைச ல் அைற
எண்.2 ஹால் ,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2வ
க் ெத வார்
3வ ெத வார் 14 , 3.
வார் 30

அைனத்
வாக்காளர்கள்

249

எஸ் ஐ னித தாமஸ் ெசன்
ஹால் ழக்
வட ைச ல்
அைற எண்.3,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.
ெவாற்
ர் யாகராய ரம் 5வ ெத வார் 14 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகராய ரம் 6வ ெத வார் 14 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகரா ரம்
6வ
க் ெத வார் 14 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
யாகராய ரம் 8வ ெத வார் 14 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகராய ரம் 8வ
க் ெத வார் 14

ரி

ெவாற்
ர் யாகராய ரம்
14 , 2.
ெவாற்
ர் யாகராய ரம்
ெவாற்
ர் யாகராய ரம் 4வ ெத

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

250

251

252

253

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

250

எஸ் ஐ னித தாமஸ் ெசன் ரி
ஹால் ேமற்
கட் டம்
(ஆ ேடாரியத் ள் வடப
),
ேடால் ேகட்,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகராய
வார் 14 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
7வ ெத உபசந் வார் 14 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகராய ரம் 9வ ெத வார் 14 ,
மாநகராட்
ெவாற்
ர் யாகராய ரம் 10வ
வார் 14 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
11வ
க் ெத வார் 14 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் எண்
ர் ெந ஞ் சாைல வார் 14

251

எஸ் ஐ னித தாமஸ் ெசன் ரி
ஹால் ேமற்
கட் டம்
(ஆ ேடாரியத் ள் ெதன்ப
),
ேடால் ேகட்,
எச் ேரா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார் 14 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெந ஞ் சாைல வார் 14

252

ஏ எல் ேமத் ஸ்
வக்கப்பள் ளி
(அவர் ேல பள் ளி வளாகம் ெதற்
தன்ைம கட் டம் வடக் ப
அைற எண்.1,
எச் ேரா
கால ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ன்னேமட் ப்பாைளயம் 1வ ெத வார் 11 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ன்னேமட் ப்பாைளயம் 1வ சந் வார் 11 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ன்னேமட் ப்பாைளயம்
2வ ெத வார் 11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

253

ஏ எல் ேமத் ஸ்
வக்கப்பள் ளி
(அவர் ேல பள் ளி வளாகம் ெதற்
தன்ைம கட் டம் வடக் ப
அைற எண்.2,
எச் ேரா
கால ேபட்ைட
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2வ ெத வார் 11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவாற்

ரம் 7வ ெத
யாகராய ரம்
4.ெசன்ைன
க் ெத
யாகராய ரம்

ர் லட்
ரம் வார் 14 ,
ர் நல் லதண்ணீர ் ஓைட ப்பம்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர்

ர்

ன்னேமட்

ப்பாைளயம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

254

255

256

257

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

254

ஏ எல் ேமத் ஸ்
வக்கப்பள் ளி
(அவர் ேல பள் ளி வளாகம் ெதற்
தன்ைம கட் டம் வடக் ப
அைற எண்.3,
எச் ேரா
கால ேபட்ைட
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ன்னேமட் ப்பாைளயம்
2வ சந் வார் 11 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ன்னேமட் ப்பாைளயம் 2வ சந் வார் 11 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ன்னேமட் ப்பாைளயம் 2வ சந்
வார் 11 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ன்னேமட் ப்பாைளயம் 2வ சந் வார் 11 , 5.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ன்னேமட் ப்பாைளயம் 2வ சந்
வார் 11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

255

ஏ எல் ேமத் ஸ்
வக்கப்பள் ளி
(அவர் ேல பள் ளி வளாகம் ெதற்
தன்ைம கட் டம் வடக் ப
அைற எண்.4,
எச் ேரா
கால ேபட்ைட
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ன்னேமட் ப்பாைளயம்
3வ சந் வார் 11 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெபரியேமட் ப்பாைளயம் ரா வ் நகர்வார் 11 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ரா வ் நகர் 2வ ெத வார் 11 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ரா வ் நகர்3வ ெத
வார் 11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

256

ஏ எல் ேமத் ஸ்
வக்கப்பள் ளி
(அவர் ேல பள் ளி வளாகம் ெதற்
தன்ைம கட் டம் வடக் ப
அைற எண்.4,
எச் ேரா
கால ேபட்ைட
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ன்னேமட் ப்பாைளயம் வார் 11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

257

அவர் ேல ெமட்ரிக் ேமல் நிைல
பள் ளி ெதற்
தன்ைம கட் டம்
வடக் ப
அைற எண்.5,
எச்
ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெபரியேமட் ப்பாைளயம் ேரா வார் 11 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபரியேமட் ப்பாைளயம்
தல் ெத வார் 11 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபரியேமட் ப்பாைளயம்
1வ சந் வார் 11

ர் ைகலாஷ்ெசக்டர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

258

258

அவர் ேல ெமட்ரிக் ேமல் நிைல
பள் ளி, வடக் பார்த்த
தன்ைம
கட் டம் ,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபரியேமட்
கண்ணம் மாசந் வார் 11 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெபரியேமட் ப்பாைளயம் 2வ ெத வார் 11

259

ஏ எல் ேமத் ஸ்
வக்கப்பள் ளி
(அவர் ேல பள் ளி வளாகம் ெதற்
தன்ைம கட் டம் வடக் ப
அைற எண்.6,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 11

260

அவர் ேல ெமட்ரிக் ேமல் நிைல
பள் ளி வடக்
ழக் ப
கட் டம் ,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
காலா ல் ேபட்ைட வார்

261

அவர் ேல ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலவடக்
ேமற் ப
கட் டம் பள் ளி,
எச் ேரா
ெவாற்
ர்(ந).

259

260

261

262

263

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4
ப்பாைளயம்
ெவாற்
ர்

அம் மாள் எஸ்ேடட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெவாற்

ர் ஜான

ெவாற்

ர் சன்ன

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்

ர்

262

ெதய் வ காமணி ந நிைலப்
பள் ளி வடக்
ேமற் ப
கட் டம் அைற எண்.1 , சன்ன
ெத கால ப்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்
ெவாற்

ர் ரி ர ந்தரிநகர் வார் 12 ,
ர் வன்னியர்ெத வார் 12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

263

ெதய் வ காமணி
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ேமற்
ப
கட் டம் அைற எண்.2,
சன்ன ெத கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
கால ப்ேபட்ைட வார் 12

ெவாற்

ர் வடக்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

11

எச் ேரா

மாட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வார்

11

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

264

265

266

267

264

ெதய் வ காமணி
ந நிைலப்பள் ளிெத வடக்
ேமற் ப
கட் டம் அைற
எண்.2, சன்ன ெத
கால ப்ேபட்ைட
ெவாற்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்
ர்.

265

இர ல் ேவகாலனி நகராட்
வக்கப்பள் ளி வடக்
ரகாரம்
ெத வடக்
அைற எண்.1,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
கால ப்ேபட்ைட வார் 12 கத எண் 1

266

இர ல் ேவகாலனி நகராட்
வக்கப்பள் ளி வடக்
ரகாரம்
ெத வடக்
அைற எண்.2,
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமற் மாட
கால ப்ேபட்ைட வார் 12 கத எண் 51
தல் 84 வைர ,
2.
ெவாற்
ர்(ந) னிவாச ரம்
தல் ெத வார் 12 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமற் மாட
னிவாச ரம் வார் 12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

இர ல் ேவகாலனி சத் ண
ைமயம் வடக்
கப் , வடக்
ரகாரம் ெத
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட)
ெதற்
ரகாரம்
தல் ெத வார் 12 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட) ெதற்
ரகாரம் 2வ ெத வார் 12
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட)
ெதற்
ரகாரம் 3வ ெத வார் 12 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட) ெதற்
ரகாரம் ெம ன்ேரா வார்
12 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட)
வடக்
ரகாரம் ெத வார் 12 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட) ரராகவன்ெத வார் 12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

267

ர் ேமற் மாட
தல் 50 வைர

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

268

269

270

271

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

268

இர ல் ேவகாலனி சத் ண
ைமயம் வடக்
கப் , வடக்
ரகாரம் ெத கால ப்ேபட்ைட .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட)
மரன்நகர் தல் ெத வார் 12 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட) மரன்நகர் 2வ ெத வார் 12 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட)
மரன்நகர் 3வ ெத வார் 12 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட) மரன்நகர் 4வ ெத வார் 12 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட)
மரன்நகர் 5வ ெத வார் 12 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட) மரன்நகர் தல் ெம ன்ேரா
வார் 12 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் (கால ப்ேபட்ைட)
மரன்நகர் 2வ ெம ன்ேரா வார் 12

269

பா நர்சரி மற் ம் ைரமரி
பள் ளி ெதற்
தன்ைம
கட் டம் , சன்ன ெத
கால ப்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
காலனிெத வார் 12

270

பா நர்சரி வக்கப்பள் ளி
ெதற்
கவாசல் , சன்ன ெத
கால ப்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
பால
ஷ்ணநா
காலனி2வ ெத
மாநகராட்
ெவாற்
ர் பால
2வ
க் ெத வார் 12

பா நர்சரி மற் ம் ைரமரி
பள் ளிெதற்
தன்ைம கட் டம்
ழக்
ைச ல் வடப
ல்
கட் டம் , சன்ன ெத
கால ப்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
காவலர்
ப் பால
ஷ்ணநா
மாநகராட்
ெவாற்
ர் பால
வார் 12 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
பால
ஷ்ணநா
காலனி 4வ ெத
மாநகராட்
ெவாற்
ர் பால
வார் 12 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
6வ ெத வார் 12

271

ெவாற்

ர் பால

ஷ்ண நா

ர்
வார் 12 , 2.ெசன்ைன
ஷ்ணநா
காலனி
ர்
காலனி வார் 12 , 2.ெசன்ைன
ஷ்ணநா
காலனி 3வ ெத
ெவாற்
ர்
வார் 12 , 4.ெசன்ைன
ஷ்ணநா
காலனி 5வ ெத
ெவாற்
ர்
லகர்நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

272

273

274

275

276

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

272

பா நர்சரி மற் ம் ைரமரி
பள் ளி ெதற்
தன்ைம கட் டம்
ழக்
ைச ல்
ெதன்ப
ல் கட் டம் , சன்ன
ெத கால ப்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
லகர்நகர் தல் ெத
வார் 12 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
லகர்நகர்
2வ ெத வார் 12 , 3.
ெவாற்
ர் (ந) லகர்நகர் 3வ ெத
வார் 12 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
லகர்நகர்
4வ ெத வார் 12 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
லகர்நகர் 5வ ெத வார் 12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

273

ெச ன்ட் பால் ஸ் மஹாஜனா
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் அைற எண்.42 ( 10ஆ
வ ப் ), சாத்தான்கா
ைஹேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
12

ெவாற்

ர் எ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

274

ெச ன்ட் பால் ஸ் மஹாஜனா
ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
கட் டம் அைற எண்.43 ( 10ஆ
வ ப் ), சாத்தான்கா
ைஹேரா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்

ர் கவைரெத

275

ெச ன்ட் பால் ஸ் மஹாஜனா
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
வடக் ப
, சாத்தான்கா
ைஹேரா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சாத்தாங் கா ெந ஞ் சாைலகால ப்ேபட்ைட வார்

276

ெச ன்ட் பால் ஸ் மஹாஜனா
ேமல் நிைலப்பள் ளி 4-வ
கட் டம் 12-ம் வ ப் ,
சாத்தான்கா ைஹேரா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்

ெவாற்

த்

க்காரன்ெத

வார்

வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

12

ர் ஜான்ராவர்ெத

வார்

12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

277

278

279

280

281

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

277

ெச ன்ட் பால் ஸ் மஹாஜனா
ேமல் நிைலப் பள் ளி 4-வ
கட் டம் 12-ம் வ ப் ,
சாத்தான்கா ைஹேரா
ெவாற்
ர்.

278

ெச ன்ட் பால் ஸ் மஹாஜனா
ேமல் நிைலப் பள் ளி , 2-வ
அைற 12-ம் வ ப் , சாத்தங் கா

279

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசந்தம் நகர் தல் ெத
வார் 12 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வசந்தம் நகர்
ெச ன்ட் பால் ஸ் மஹாஜனா
ெவாற்
ர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , 2-வ அைற 2வ ெத வார் 12 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வசந்தம் நகர் 3வ ெத வார் 12 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
(12-ம் வ ப் , சாத்தங் கா .
ெவாற்
ர் வசந்தம் நகர் 4வ ெத வார் 12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

280

ேரா ர் பத்மநாபன் ெசட்
ெமட்ரிக்பள் ளி ெதற்
வடக்
ப
ேக - ,
எச் ேரா
கால ப்ேபட்ைட.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 14

ெவாற்

ர் ஹாரிசன் அப்பார்டெ
் மண்ட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

281

ேரா ர் பத்மாநாதன் பள் ளி
ெவாற்
ர் ெதற்
கவாசல் ,
எச் ேரா
கால ப்ேபட்ைட .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 14

ெவாற்

ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
2.ெசன்ைன மாநகராட்
12 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 12

ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர்
ெவாற்

த்ெத வார் 12 ,
த்ெத
தல் சந் வார்
ர்
த்ெத 2வ சந்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வ.உ. . தல் ெத வார்
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வ.உ. .2வ ெத வார்
12 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வ.உ. .3வ ெத
ெவாற்
ர் வ.உ. .4வ
. வார் 12 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெத வார் 12

ெவாற்

ர் ெந

அைனத்
வாக்காளர்கள்

12

ஞ் சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

282

283

284

285

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

282

ேரா ர் பத்மநாபன் ெசட்
ெமட்ரிக்பள் ளிெதற்
வடக்
ப
தல் வ ப் ஆ வ ப் ,
எச் ேரா கால ப்ேபட்ைட .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமா
ஜம் ெத ராஜாகைட
வார் 12 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
வள்
வர் ெத
வார் 12 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெவாற்
ர்
ெந ஞ் சாைல வார் 12 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேளாரி அப்பார்டெ
் மண்ட்ஸ் வார் 12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

283

அர ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
ழக் ப
ல் அைற எண் 1
வல ந
ளாக், வரதராஜன்
ெத சாத்தாங் கா .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார் 12 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
2வ ெத வார் 12

அைனத்
வாக்காளர்கள்

284

அர ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி வடக்
ழக் ப
ல் அைற எண் 1
இட ந
ளாக், வரதராஜன்
ெத சாத்தங் கா .

285

ராம
ஷ்ண ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி ேமட் ெத வடக் ப
ேமற் ப
கட் டம் அைற
எண்.1,
ெவாற்
ர் .

ர் ஜய் யா
ெவாற்

ள் ைள தல் ெத
ர் ஜய் யா ள் ைள

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேசசாசல ேதாட்டம் வார் 13 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேசசாசலம் 1வ ெத
பத்மநாபகாலனி வார் 13 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேசசாசலம் 2வ ெத பத்மநாபகாலனி வார் 13 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேசஷாசல ராமணிசந் வார் 13 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சா நா
ெத
சாத்தாங் கா வார் 13 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
சா நா
சந் சாத்தாங் கா வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

286

286

287

287

இராம
ஷ்ணா ெமட்ரி
வடக்
கவாசல் ,
ெவாற்
ர்.

289

288

289

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ராம
ஷ்ண ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளிேமட் ெத வடக் ப
ேமற் ப
கட் டம் அைற
எண்.2,
ெவாற்
ர் .

288

பாகத்

ய
களின் பட் யல்

ேலசன்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
கத எண் 1
தல் 50 வைர வார் 13

ர் ேமட்

த்ெத

சாத்தாங் கா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமட்
கத எண் 51
தல் 155 வைர வார் 13

த்ெத

சாத்தாங் கா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ராம
ஷ்ண ெமட்ரிக் ேலஷன்
ெதற்
ப
கட் டம் அைற
எண்.1,
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
சாத்தாங் கா
ரி 1 வார்
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத
3.ெசன்ைன மாநகராட்
சாத்தாங் கா
ரி 3 வார்
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத
5.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 13

ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத
13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
சாத்தாங் கா
ரி 2 வார் 13 ,
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத
13 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
காந் ெத
ரி 4 வார் 13 ,
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத ெம ன்ேரா

ேந மழைலயர் ஆரம் ப பள் ளி,
ெதற்
ப
கட் டம் அைற
எண்.2, சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத
தல்
க் ெத வார் 13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேமட் த்ெத 2வ
க் ெத வார் 13 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத 3வ
க் ெத வார் 13 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத 4வ
க் ெத வார் 13 ,
5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ேமட் த்ெத 5வ
க் ெத வார் 13 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேமட் த்ெத 6வ
க் ெத வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

290

290

னித பாலஸ் மஹாஜன்
ேமற்
கட் டம் (எல் .ேக.
பள் ளி, சாத்தங் கா
ெவாற்
ர்.

291

291

னித பாலஸ் மஹாஜன்
ைரமரி
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
பள் ளி ேமற்
கட் டம் (எல் .ேக. .
கத எண் 1
தல் 200 வைர வார் 13
ஏ), சாத்தங் கா
ெவாற்
ர்.

292

292

ெச ன்ட் ப ல் மகாராஜா
வக்கப்பள் ளி ழக்
கவாசல்
, சாத்தங் கா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ராமத்ெத சாத் மா நகர்
கத எண் 201
தல் 309 வைர வார் 13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ேனாபாகாலனிசாத் மாநகர் வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

293

னித பாலஸ் மஹாஜன் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேகால் டன் ஜ ப்ளி
கட் டம் வடக் ப
ைரமரி
வ ப் -1 த ழ் வ , சாத்தங் கா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

294

னித பாலஸ் மஹாஜன் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ேகால் டன் ஜ ப்ளி
கட் டம் வடக் ப
ைரமரி
வ ப் -2 த ழ் வ , சாத்தங் கா
ெந ஞ் சாைல.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார் 13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ராமத்ெத சாத்தாங் கா வார் 13

293

294

ைரம
. )ரி

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
வார் 13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
வடக் பாட்ைட வார் 13

ெவாற்

ர் சாத் மாநகர் ராமத்ெத
ெவாற்
ர் சாத் மாநகர்

ர்

ராமத்ெத

ராமத்ெத

சாத்

மா நகர்

சாத்தாங் கா

ர் பத்மநாபாகாலனி
ெவாற்
ர்

தல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

295

296

297

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர் தல் ெத
சாத்தாங் கா வார் 13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்(ந)
காந் நகர்2வ ெத சாத்தாங் கா வார் 13 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர் ழக் சந் சாத்தாங் கா வார் 13 ,
4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர்3வ ெத
சாத்தாங் கா வார் 13 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
காந் நகர்4வ ெத சாத்தாங் கா வார் 13 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர்5வ ெத சாத்தாங் கா வார் 13 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர் ங் க்ேரா வார்
13 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் காந் நகர் ெம ன்ெத
வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

296

அர ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
படப
ல் அைற எண் 3
ைழவா
ன்
ழக் ப
டம் , வரதராஜன் ெத
சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் வடக் சந் சாத் மாநகர்
வார் 13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத ெதற்
ண ெத வார் 13 , 3.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

297

அர ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
கவாசல் 11வ வ ப் கணினி
அைற , வரதராஜன் ெத
சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

295

அர னர் ெபண்கள் உயர்
நிைலப்பள் ளி ெதற்
வடப
ல் அைற எண்.2 ,
வரதராஜன் ெத சாத்தங் கா

.

ெவாற்

ர்) ெப

மாள் ேகா

ல் ெத

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

298

299

300

301

302

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

298

அர ெபண்கள் உயர்
நிைலப்பள் ளி.ெதற்
வடக்
ப
அைற எண்.4, வரதராஜன்
ெத சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
அண்ணாநகர்உதய ரியன்1வ ெத வார் 13 , 2.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் அண்ணாநகர்உதய ரியன்2வ ெத
வார் 13 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ஒற் ைறவாைடத்ெத வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

299

அர ெபண்கள் உயர்
நிைலப்பள் ளி ெதற்
படப
ல் அைற எண் 5
ைழவா
ன்
ழக் ப
டம் , வரதராஜன் ெத
சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ரிஜாநகர் வார்
2. ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ஓய் எம்
எ
ஆ
ரா டர்காலனி வார் 13 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் அம் பாள் ெத வார் 13

அைனத்
வாக்காளர்கள்

300

அர ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற்
வடப
ல் அைற , வரதராஜன்
ெத சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் கன்னியப்பாநகர்1வ
சாத்தாங் கா வார் 13 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
கன்னியப்பாநகர்2வ ெத வார் 13

301

அர ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளிெதற்
வடப
ல் அைற எண்.5 (
ைழவா
ன்
ழக் ப
டம் ), வரதராஜன் ெத
சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
சாத்தாங் கா காலனிெத

302

அர ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக்
வடப
ல் கட் டம் ,
வரதராஜன் ெத சாத்தங் கா
ெவாற்
ர் .

1.ெசன்ைன மாநகராட்
வரதராஜன்ெத வார் 13

ெவாற்
வார் 13

ெவாற்

13 ,

ெத
ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் வரதராஜன்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் சாத்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

மாநகர்காலனி

10

2 ெசன்ைன வடக்
நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங்
ெவாற்
ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

303

304

பாகத்

ன்

ழ் வ

ய
களின் பட் யல்

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

303

இராம
ஷ்ணா
பா ெடக்னிக் கல்
ரி ெதற்
ஆர்
ப் அைற எண் 1,
சாத்தங் கா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
யஇர ல் ேவகாலனி வார்
7 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம்
ர ல் ேவகாலனி வார் 7 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
என்
எம் ர ல் ேவகாலனி1வ ெத வார் 7 , 4.ெசன்ைன
மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம் ர ல் ேவகாலனி2வ ெத
வார் 7 , 5. ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம்
ர ல் ேவகாலனி3வ ெத வார் 7 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம் ர ல் ேவகாலனி4வ ெத வார் 7 ,
7.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம்
ர ல் ேவகாலனி7வ ெத வார் 7 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம் ர ல் ேவகாலனி8வ ெத வார் 7 ,
9.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம்
ர ல் ேவகாலனி9வ ெத வார் 7 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம் ர ல் ேவகாலனி10வ ெத வார் 7 ,
11.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம்
ர ல் ேவகாலனி11வ ெத வார் 7 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம் ர ல் ேவகாலனி12வ வார் 7 ,
13.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் என்
எம்
ர ல் ேவகாலனி13வ ெத வார் 7 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் இந் ராகாந் நகர் வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

304

இராம
ஷ்ணா
பா ெடக்னிக் கல்
ரி ெதற்
ஆர்
ப் அைற எண் 1,
சாத்தங் கா
ெவாற்
ர்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் எம்
ஆர் நகர் வார் 7 ,
2.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்(ந) கம் பர்ெத வார் 7 ,
3.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபரியார்நகர்இளங் ேகாெத
வார் 7 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர்
ெபரியார்நகர்
வள் வர்ெத வார் 7 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்
ெவாற்
ர் ெபரியார்நகர்பார தாசன்ெத வார் 7

அைனத்
வாக்காளர்கள்

