
வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

1 1
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப்  ெதற்  அைற , 
அ ங் ளம் 631209

1.அ ங் ளம் (வ ) மற் ம் ஊராட்  ெபரிய ேகா ல் ெத  (வார்  1) , 
2.அ ங் ளம் (வ ) மற் ம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  (வார்  1) , 
3.அ ங் ளம் (வ ) மற் ம் (ஊ) ெசங்கா ெரட்  ெத  (வார்  1) , 
4.அ ங் ளம் (வ ) மற் ம் (ஊ) கல்யாண வரதராஜ ேகா ல் ெத  
(வார்  1) , 5.அ ங் ளம் (வ ) மற் ம் (ஊ) ழாண்ைட ெத  (வார்  1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

2 2
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 

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 யம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார்  2) , 3.அ ங் ளம் (ஊ) ேமட்  ெத  (வார் -2) , 4.அ ங் ளம் (ஊ) 
பாைளயக்காரர ்ெத  (வார் -2) , 5.அ ங் ளம் (ஊ) அ ங் ளம் 

ரதான சாைல  (வார் -2) , 6.அ ங் ளம் (ஊ) க மார ்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

3 3
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  பக்க கட் டம் ெதற்  
பக்க அைற , அ ங் ளம் 631201

1.அ ங் ளம் (ஊ) தாந்ேதாணியம்மன்ேகா ல்ெத  (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) அண்ணாநகர ்(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

4 4
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  அைற , 
அ ங் ளம் த்தணி-631201

1.அ ங் ளம்  ஊராட்   ேக ஏ கண் ைக இ ளர ்காலனி (வார் -4) , 
2.அ ங் ளம் (ஊ) ேக.ஏ.கண் ைக ேராட ்ெ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 ஒற்ைறவாைட ெத  (வார் -5) , 
5.அ ங் ளம் ஊராட்  .என்.கண் ைக ராமர ்ே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  
வாக்காளரக்ள்

1 வள் ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
4 வள் ர் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்
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5 5
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
மாமண் ர ்(பைழய கட் டம் 
ெதற் ), த்தணி-631201

1.மாமண் ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.மாமண் ர ்(ஊ) 
எல்ைலயம்மன்ேகா ல்ெத (வார் -1) , 3.மாமண் ர ்(ஊ) அரசமரத் 
ெத ,சந் ெத (வார் -1) , 4.மாமண் ர ்(ஊ) ராணரெ்த (வார் -2) , 
5.மாமண் ர ்(ஊ) அரசமரதெ்த (வார் -2) , 6.மாமண் ர ்(ஊ) 

னாயகரே்கா ல்ெத (வார் -2) , 7.மாமண் ர ்(ஊ) 
இ ளரக்ாலனி(வார் -2) , 8.மாமண் ர ்(ஊ) ேமட் தெ்த (வார் -2) , 
9.மாமண் ர ்(ஊ) பண் தெ்த (வார் -2) , 10.மாமண் ர ்(ஊ) 

ைரெடனட் ல் ப் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

6 6
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி , நாப ர ்
, த்தணி-631204

1.நாப ர ்(ஊ) நாப ர ்காலனி (வார் -1) , 2.நாப ர ்(ஊ) நாப ர ்
ன்னதெ்த  (வார் -1) , 3.நாப ர ்(ஊ) நாப ர ்ேமற்  க் தெ்த   

(வார் -1) , 4.நாப ர ்(ஊ) நாப ர் ராமம்(ெபரியெத ) (வார் -2) , 
5.நாப ர ்(ஊ) ண்ணத் ர ்ேமட் க்காலனி (வார் -3) , 6.நாப ர ்(ஊ) 

ண்ணத் ர ்ெதாம்பராகாலனி (வார் -3) , 7.நாப ர ்(ஊ) 
ண்ணத் ர ்(வார் -3) , 8.நாப ர ்(ஊ) ண்ணத் ர ் ழ் காலனி 

(வார் -3) , 9.நாப ர ்(ஊ) கன் ேகா ல் அ ல் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

7 7

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கப்  
வடக்  பக்க அைற , லட் மா ரம் 
, த்தணி-631204

1.இலட் மா ரம் (ஊ) ெபரியதெ்த  (வார் -1 & 2) , 2.இலட் மா ரம் (ஊ) 
ெசன்ைனசச்ாைல (வார் -2) , 3.இலட் மா ரம் (ஊ) ன்னதெ்த  (சந் ) 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

8 8

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கப்  
ெதற்  பக்க அைற , லட் மா ரம் 
, த்தணி-631204

1.இலட் மா ரம் (ஊ) ன்னதெ்த  (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) ெசாடட்ா நத்தம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

9 9 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
அ ம்பாக்கம், த்தணி-631204

1.அ ம்பாக்கம் (ஊ) அ ம்பாக்கம்(வார் -1) , 2.அ ம்பாக்கம் (ஊ) 
அ ம்பாக்கம் காலனி (வார் -2) , 3.அ ம்பாக்கம் (ஊ) ேஜா நகர ்
(வார் -3) , 4.அ ம்பாக்கம் தன்ராஜ் கண் ைக (வார் -3) , 
5.அ ம்பாக்கம்  ேந  ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

10 10
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப்  அைற , ஆற்கா  
ப்பம் , த்தணி-631204

1.ஆற்கா  ப்பம் (ஊ) ெரட்  ெத  (வார் -2) , 2.ஆற்கா  ப்பம் (ஊ) 
ப்பம் காலணி (வார் -2) , 3.ஆற்கா  ராமம் பம்பட காலனி (வார் -2) 

, 4.ஆற்கா  ராமம் ர ்நகரம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

11 11
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  அைற , ஆற்கா  

ப்பம் , த்தணி-631204

1.ஆற்கா  ப்பம் (ஊ) நாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 2.ஆற்கா  
ப்பம் (ஊ) பள்ள ெத  (வார் -1) , 3.ஆற்கா  ப்பம் (ஊ) பஜார ்ெத  

(வார் -3) , 4.ஆற்கா  ப்பம் (ஊ) ெதாட்  ெத  (வார் -3) , 5.ஆற்கா  
ப்பம் (ஊ) பங்களா ேதாடட்ம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

12 12
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  ழக்  பக்க 
அைற , ெந ம்பரம்-631204

1.ெந ம்பரம் (ஊ) நா  ெத  (வார் -1) , 2.ெந ம்பரம் (ஊ) 
கவைரதெ்த  (வார் -1) , 3.ெந ம்பரம் (ஊ) ழ்காலனி (வார் -1&2) , 
4.ெந ம்பரம் (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

13 13
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  ேமற்  பக்க அைற 
, ெந ம்பரம்-631204

1.ெந ம்பரம் (ஊ) இ ளரக்ாலனி (வார் -3) , 2.ெந ம்பரம் (ஊ) 
அ ந்த காலனி (வார் -3) , 3.ெந ம்பரம் (ஊ) படட்ரந்தாங்கல் (வார் -
3) , 4.ெந ம்பரம் (ஊ) படட்ரந்தாங்கல் இ ளரக்ாலனி (வார் -3) , 
5.ெந ம்பரம் (ஊ) ர நாத ரம்-அ ந்த காலனி (வார் -3) , 
6.ெந ம்பரம் (ஊ) ர நாத ரம் ஈ கரெ்த  (வார் -3) , 7.ெந ம்பரம் (ஊ) 
ர நாத ரம் (வார் -3) , 8.ெந ம்பரம் (ஊ) ர நாத ரம் இ ளரக்ாலனி 
(வார் -3) , 9.ெந ம்பரம் (ஊ) த்தணி-கனகம்மா சத் ரம்ேரா  
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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14 14 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
இ ப் ர-்631 204

1.இ ப் ர ்(ஊ) ெதன்னமரதெ்த  (வார் -1) , 2.இ ப் ர ்(ஊ) பஜைன 
ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3.இ ப் ர ்ஊராட்  இ ப் ர ்இ ளர ்காலனி 
(வார் -1) , 4.இ ப் ர ்ஊராட்  இ ப் ர ்காலனி (வார் -2) , 5.இ ப் ர ்
ஊராட்  ெதாம்பர காலணி (வார் -2) , 6.இ ப் ர ்(ஊ) K.V.கண் ைக 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

15 15
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 

த் ெகாண்டா ரம், த்தணி-
631204

1. த் ெகாண்டா ரம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2. த் ெகாண்டா ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) இ ளர ்காலணி (வார் -2) , 
4. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) த் க்ெகாண்டா ரம் காலணி (வார் -2) 
, 5. த் தெ்காண்டா ரம் (ஊ) ஒடட்கண் ைக (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

16 16
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ெதற்  கப்  , 

ரராகவ ரம், த்தணி-631 210

1. ரராகவ ரம் (ஊ) ளியங் ண்டா (வார் -1) , 2. ரராகவ ரம் (ஊ) 
ளியங் ண்டா அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3. ரராகவ ரம் (ஊ) 

காடாராய ண்டா சந் ெத  (வார் -1) , 4. ரராகவ ரம் (ஊ) 
காடர்ாய ண்டா ெபரியெத  (வார் -1) , 5. ரராகவ ரம் (ஊ) 

ரராகவ ரம் ந தெ்த  (வார் -2&3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

17 17

ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ேமற்  கப்  ழக்  
பக்க அைற , 

ரராகவ ரம், த்தணி-631210

1. ரராகவ ரம் (ஊ) ந தெ்த  (வார் -3) , 2. ரராகவ ரம் (ஊ) 
ரராகவ ரம் ேமட் தெ்த  (வார் -2) , 3. ரராகவ ரம் (ஊ) 

அங்காலம்மன் ெத  (வார் -3) , 4. ரராகவ ரம் (ஊ) ள்ைளயார ்ெத  
(வார் -3) , 5. ரராகவ ரம் (ஊ) க் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

18 18

ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ெதற்  கப்  வடக்  பக்க 
அைற , ரராகவ ரம், த்தணி-
631210

1. ரராகவ ரம் (ஊ) நாகத்தாங்கல் (வார் -4) , 2. ரராகவ ரம் (ஊ) 
மாதா ேகா ல் க்காலனி தல்ெத  (வார் -4) , 3. ரராகவ ரம் (ஊ) 
மாதாேகா ல் க்காலனி இரண்டாவ ெத  (வார் -4) , 
4. ரராகவ ரம் (ஊ) மாதாேகா ல்ெத  (வார் -4) , 5. ரராகவ ரம் (ஊ) 
அ ந்த  காலனி தல்ெத  (வார் -4) , 6. ரராகவ ரம் (ஊ) 
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)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

19 19

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப்பக்கம் 
அைற , யாச ரம், த்தணி-
631210

1. யாச ரம் ( ண்டரீகா ரம்) (ஊ) ண் ெத  (வார் -1) , 
2. யாச ரம் ( ண்டரீகா ரம்) (ஊ) ர ்நகர ்(வார் -1) , 3. யாச ரம் 
( ண்டரீகா ரம்) (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4. யாச ரம் 
( ண்டரீகா ரம்) (ஊ) ேகா ல ஷ்ணன்ெத  (வார் -1) , 5. யாச ரம் 
( ண்டரீகா ரம்) (ஊ) ேகப்டன் நகர ்(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) பள்ளிசாைல (வார் -2) , 
9. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
10. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) வலாங்கா ேரா  (வார் -2) , 
11. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) க ன் லர ்ெத  (வார் -2) , 
12. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) அரக்ேகாணம் ேரா  (வார் -2) , 
13. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) ஆஞ்சேநய ரம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

20 20

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப்பக்கம் 
ேமற்  பக்க அைற , 

யாச ரம், த்தணி-631210

1. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
2. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) அம்ேபத்காரக்ாலனி தல்ெத  (வார் -
2) , 3. யாச ரம்(கேணச ரம்) (ஊ) அம்ேபத்காரக்ாலனி 2-வ ெத  
(வார் -2) , 4. யாச ரம் (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 
5. யாச ரம் (ஊ) ளக்கைரெத  (வார் -3) , 6. யாச ரம் (ஊ) 
மாரியம்மன்ெத  (வார் -3) , 7. யாச ரம் (ஊ) ேரசன் கைடெத  
(வார் -3) , 8. யாச ரம் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 
9. யாச ரம் (ஊ) ந தெ்த  (வார் -3) , 10. யாச ரம் (ஊ) 
இ ளரக்ாலனி தல்ெத  (வார் -3) , 11. யாச ரம் (ஊ) 
இ ளரக்ாலனி2-வ ெத  (வார் -3) , 12. யாச ரம் (ஊ) இ ளரக்ாலனி 
3-வ ெத  (வார் -3) , 13. யாச ரம் (ஊ) ர ்நகர ்(வார் -3) , 
14. யாச ரம் (ஊ) ரந்கர ்சந் ெத  (வார் -3) , 15. யாச ரம் (ஊ) 

வலாங்கா  R.S.ேரா  (வார் -3) , 16. யாச ரம் (த த்நகர)் (ஊ) 
ெம ன் ேரா  (வார் -4) , 17. யாச ரம் (த த்நகர)் (ஊ) த த்நகர ்

தல் க் ெத  (வார் -4) , 18. யாச ரம் (த த்நகர)் (ஊ) 
த த்நகர2்-வ  க் ெத  (வார் -4) , 19. யாச ரம் (த த்நகர)் (ஊ) 
ேபடை்ட ேரா  (வார் -4) , 20. யாச ரம் (த த்நகர)் (ஊ) சரச் ்ேரா  
(வார் -4) , 21. யாச ரம் (த த்நகர)் (ஊ)  எச ்ட ன் (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

21 21 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
பனப்பாக்கம் , த்தணி-631204

1.பனப்பாக்கம் ஊராட்  இைடயர ்ெத  (வார் -2) , 2.பனப்பாக்கம் 
ஊராட்  வடக் த் ெத  (வார் -2) , 3.பனப்பாக்கம் ஊராட்  ேகா ல் 
ெத  (வார் -2) , 4.பனப்பாக்கம் ஊராட்  பள்ளித் ெத  (வார் -2) , 
5.பனப்பாக்கம் ஊராட்  இ ளர ்காலனி (வார் -2) , 6.பனப்பாக்கம் 
ஊராட்  அ ந்த யர ்காலனி (வார் -3) , 7.பனப்பாக்கம் ஊராட்  
பைழய பனப்பாக்கம் பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 8.பனப்பாக்கம் 
ஊராட்  ேநரெ்த  பால்வா ெத  (வார் -1) , 9.பனப்பாக்கம் ஊராட்  
பைழயகாலனி மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 10.பனப்பாக்கம் 
ஊராட்  பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -3) , 11.பனப்பாக்கம் ஊராட்  
பைழய பனப்பாக்கம் காலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

22 22
அர  ேமல் நிைலப் பள்ளி - ெதற்  
பக்க அைற , கனக்கம்மா சத் ரம் 
, த்தணி-631204

1.கனகம்மாசத் ரம் ஊராட்  பாைளயக்காரதெ்த  (வார் -1) , 
2.கனகம்மாசத் ரம் ஊராட்  த்தணி ெசன்ைன சாைல (பஜார ்ெத ) 
(வார் -1,2,3,)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

23 23

அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதன் 
ழக்  கட் டம் வடக்  கம் , 

கனக்கம்மா சத் ரம் , த்தணி-
631204

1.கனகம்மா சத் ரம் (ஊ) ரா ன் ெத  (வார் -2&3) , 2.கனகம்மா 
சத் ரம் (ஊ) ரங்கசா ெரட்  ெத  (வார் -3) , 3.கனகம்மா சத் ரம் (ஊ) 
காமராஜ்ெத  (வார் -3) , 4.கனகம்மா சத் ரம் (ஊ) நாகலம்மன் 
ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 5.கனகம்மா சத் ரம் (ஊ) க ப்ைபய்ய ெத  
(வார் -3) , 6.கனகம்மாசத் ரம் ஊராட்  ெசன்ைன த்தணி 
ெந ஞ்சாைல (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

24 24
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  பக்க அைற , கனக்கம்மா 
சத் ரம் 631204

1.கனகம்மா சத் ரம் (ஊ) ளக்கைரெத (வார் -3) , 
2.கனகம்மாசத் ரம் ஊராட்  ெப மாள்ேகா ல்ெத -   ேக ரம் 
(வார் -4) , 3.கனகம்மாசத் ரம் ஊராட்    ேக ரம் காலனி(வார் -
4) , 4.கனகம்மாசத் ரம் ஊராட்    ேக ரம்இ ளரக்ாலனி(வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

25 25
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கட் டம் ழக்  கப்  , 

ர ்- 631204

1. ர ்(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2. ர ்(ஊ) அ ந்த  
காலனி (வார் -2) , 3. ர ்ஊராட்  ர ்பைழய காலனி (வார் -2) , 
4. ர ்ஊராட்  ர ் ய காலனி (வார் -2) , 5. ர ்(ஊ) ர ்
ெம ன் ேரா  (வார் -2) , 6. ர ்(ஊ) ர ்இ ளர ்காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

26 26 ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  , ர ்- 631204 1. ர ்(ஊ) மா ர ்(வார் -7) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

27 27

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  பக்க 
கட் டம், ேமற்  கம் , 
காஞ் ப்பா -631204

1.காஞ் பா  வடவாண்ைட ெத  (வார் -1) , 2.காஞ் ப்பா  ஊராட்  
ேமலாண்ைட ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

28 28

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி 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 ளரக்ாலனி(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

29 29

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 
ழக் வாசல் வடக்  அைற 

பக்கம் , ேளஸ்பாைளயம் 
(வடக் )-602023

1. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  ராமர ்ேகா ல் ெத  , ராஜா ெத  (வார் -
1) , 2. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  ேளஸ்பாைளயம் இ ளர ்காலனி , 
3. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  ேளஸ்பாைளயம் காலனி (வார் -2) , 
4. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  அ சன் ரம் ராமம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

30 30

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ழக்  கப்  ெதற்  பக்க 

அைற , ேளஸ்பாைளயம் 
(வடக் )-602023

1. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  அ சன் ரம் காலனி (வார் -2) , 
2. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  நரியங்ேகாைன(வார் -3) , 
3. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  ெகங் ல கண் ைக ராமம் (வார் -3) , 
4. ேளஸ்பாைளயம் ஊராட்  ெகங் ல கண் ைக அ ந்த யர ்
காலணி(வார் -3) , 5. ேளஸ்பாைளயம் (ஊ) ேளஸ்பாைளயம் 
அ ந்த யர ்காலணி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

31 31
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி , அல் க்  (வடக் )-
602023

1.அல் க்  ஊராட்  அல் க்  - ராமர ்ேகா ல் ெத  -
பள்ளதெ்த (வார் -1) , 2.அல் க்  ஊராட்  அல் க் -

ங்காத்தாேகாைண (வார் -1) , 3.அல் க்  ஊராட்  அல் க்  -
ராஜாபாைளயம் (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

32 32
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ெதற்  கப்  அைற , 
அல் க்  (வடக் )-602023

1.அல் க்  ஊராட்  அல் க்  காலனி- மாரியம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

33 33
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி , அல் க்  (வடக் )-
602023

1.அல் க்  ஊராட்  க்கண் ைக - ேமட் தெ்த  , பள்ளதெ்த  
(வார் -1)  , 2.அல் க்  ஊராட்  ெசஞ் ரம் ஒண்   (வார் -3) , 
3.அல் க்  ஊராட்  அ ந்த யர ்காலனி ேரா  ெத  , மாத்தம்மன் 
ேகா ல்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

34 34

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ழக்  கட் டத்ைத 

எ ரெ்காண்ட  , ேதா ர ்
( ழக் )-631204

1.ேதா ர ்ஊராட்  வடவாண்ைடதெ்த , ழக்  (வார் -1) , 2.ேதா ர ்
ஊராட்  சந்  ெத  (வார் -1) , 3.ேதா ர ்ஊராட்  ழாண்ைட ெத  
(வார் -1) , 4.ேதா ர ்ஊராட்  கைட ெத  ழக்  ப  (வார் -2) , 
5.ேதா ர ்ஊராட்  ெதன்னாண்ைட ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

35 35
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி - ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற பக்கம் , 
ேதா ர-்631204

1.ேதா ர ்ஊராட்  வடவாண்ைடத் ெத  ேமற் ப்ப  (வார் -2) , 
2.ேதா ர ்ஊராட்  கைடத் ெத  ேமற் ப்ப  (வார் -2) , 3.ேதா ர ்
ஊராட்  ேமலாண்ைடெத  (வார் -2) , 4.ேதா ர ்ஊராட்  காலனி 
(வார் -3) , 5.ேதா ர ்ஊராட்  இ ளர ்காலனி (வார் -3) , 6.ேதா ர ்
ஊராட்  ேமட் ப்பாைளயம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

36 36

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  கம் 
அைற , ெசன்றாயன்பாைளயம்-
602023

1.ெசன்றாயன் பாைளயம்  ஊராட்  இராமர ்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2.ெசன்றாயன் பாைளயம்  ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத   (வார் -
1) , 3.ெசன்றாயன் பாைளயம்  ஊராட்  ளக்கைரத் ெத   (வார் -1) , 
4.ெசன்றாயன் பாைளயம்  ஊராட்  ேமட் ர ் ராமம்  (வார் -1) , 
5.ெசன்றாயன் பாைளயம்  ஊராட்  வரத் னம் ெத   (வார் -2) , 
6.ெசன்றாயன் பாைளயம்  ஊராட்  ஒற்ைறவாைட ெ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  
வாக்காளரக்ள்

37 37

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  பக்க 
ேமற்  கப்  அைற , 
ெசன்றான்பாைளயம்-602023

1.ெசன்றாயன்பாைளயம் ஊராட்  னாயகரே்கா ல் ெத (வார் -1) , 
2.ெசன்றாயன்பாைளயம்  ஊராட்  ேமட்  ெத  (வார் -2) , 
3.ெசன்றாயன் பாைளயம்  ஊராட்  ெகாள்ளா ரி அம்மன் ேகா ல் 
ெத   (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

38 38

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெ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  
வாக்காளரக்ள்

39 39 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ப்ேபர-்602023

1. ப்ேபர ்ஊராட்  ப்ேபர ் ராமம் (வார் -1) , 2. ப்ேபர ்
ஊராட்  ப்ேபர ்காலனி (வார் -1) , 3. ப்ேபர ்ஊராட்  
பங்காரம்ேபடை்ட (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

40 40 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
அ ம்பாக்கம் - 602023

1. ப்ேபர ்ஊராட்  பரி ளம் (வார் -2) , 2. ப்ேபர ்ஊராட்  
அ ம்பாக்கம் ராமம் (வார் -2) , 3. ப்ேபர ்ஊராட்  அ ம்பாக்கம் 
காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

41 41
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  

கப்  அைற எண்-1 , ண் -
602023

1. ண்  ஊராட்  ெசக் பாைளயம் (ேதாப் ) (வார் -2) , 2. ண்  
ஊராட்  ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -2) , 3. ண்  ஊராட்  
மரகதம்சந் ரேசகர ்நகர ்(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

42 42 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ரங்கா ரம்

1. ண்  ஊராட்  ரங்கா ரம் (வார் -3) , 2. ண்  ஊராட்  
ஷ்ணா ரம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

43 43
அர ேமல்நிைலப்பள்ளி - ேமற்  
பக்கம் அைற எண்.3 , ண் -
602023

1. ண்  ஊராட்  ண்  ராமம்(வார் -1) , 2. ண்  ஊராட்  ண்  
ேதாப்  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

44 44
அர ேமல்நிைலப்பள்ளி - ேமற்  
பக்கம் அைற எண்.4 , ண் -
602023

1. ண்  ஊராட்  ண்  ேரா  (வார் -2) , 2. ண்  ராமம் சக்  
ேகா ல் ெத  , 3. ண்  ராமம் ராதா ஷ்ணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

45 45
அர ேமல்நிைலப்பள்ளி ே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  கம்ெபனி ெத  , 5. ண்  ராமம் பள்ளத் 
ெத  , 6. ண்  ராமம் வன் ேகா ல் ெத  , 7. ண்  ராமம் ஐ எச ்
எச ் ப்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

46 46 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ெநய்ேவ -602023

1.ெநய்ேவ  ஊராட்  ெநய்ேவ  ராமம் (வார் -1) , 2.ெநய்ேவ  
ஊராட்  ெநய்ேவ  காலனி (வார் -2) , 3.ெநய்ேவ  ஊராட்  
அன்ைனசத்யாநகர(்வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

47 47 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ேசாமேதவன்பட் -602023

1.இைற ர ்(வ. ) மற் ம் ேசாமேதவன்பட்  (ஊ) 
ேசாமேதவன்பட் ராமம் (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

48 48 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ெமான்னேவ -602021

1.எைர ர ்& ெமான்னேவ  ஊராட்  ெசட்  ெத  (வார் -1) , 2.எைற ர ்
& ெமான்னேவ  ஊராட்  ேமட்  ெத  (வார் -1) , 3.எைற ர ்& 
ெமான்னேவ  ஊராட்  பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 4.எைர ர ்& 
ெமான்னேவ  ஊராட்  ம  ெத  (வார் -2) , 5.எைற ர ்& 
ெமான்னேவ  ஊராட்  கண் ைக (வார் -2) , 6.எைற ர ்& 
ெமான்னேவ  ஊராட்  யஞ்ேசரி காலனி (வார் -2) , 7.எைர ர ்& 
ெமான்னேவ  ஊராட்  யஞ்ேசரி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

49 49 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ெமான்னேவ -602021

1.ெமான்னேவ  ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் (வார் -2) , 
2.ெமான்னேவ ஊராட்  டை்டகைர (வார் -2) , 3.ெமான்னேவ  
ஊராட்  ெமான்னேவ  ேபடை்ட(வார் -2) , 4.ெமான்னேவ  ஊராட்  
பைழயகாலனி to ய காலனி (வார் -1) , 5.ெமான்னேவ  ஊராட்  
அ ந்த யர ்காலனி (வார் -1) , 6.ெமான்னேவ  ஊராட்  ேமட்  ெத  
(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

50 50 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
த்தம்பாக்கம்-602021

1. த்தம்பாக்கம் ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2. த்தம்பாக்கம் ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3. த்தம்பாக்கம் ஊராட்  ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத   (வார் -1) , 
4. த்தம்பாக்கம் ஊராட்  பள்ளிக் டத் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

51 51 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
த்தம்பாக்கம்-602021

1. த்தம்பாக்கம் ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத  காலனி (வார் -1) , 
2. த்தம்பாக்கம் ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத  காலனி(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

52 52
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி , 
இராமதண்டலம்-602021

1.ராமதண்டலம் ஊராட்  ள்ைளயார ்ே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  பள்ளிக் ட ெத   (வார் -1) , 5.ராமதண்டலம் 
ஊராட்  அம்ேபத்கார ்நகர ்1-வ  ெத  (வார் 1) , 6.ராமதண்டலம் 
ஊராட்  அம்ேபத்கார ்நகர ்2-வ  ெத  தல் 4-வ  ெத  வைர (வார் -
1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

53 53 ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி , 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  ேவடை்டக்கார ெத  (வார் -3) , 
4.ராமதண்டலம் ஊராட்  மன் ேதாப்  அ ந்த யர ்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 ளர ்காலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

54 54 அங்கன்வா  கட் டம் வடக்  
பக்க அைற , ேமா ர-்602023

1.ேமா ர ்ஊராட்  ேமா ர ் ராமம் (வார் -1) , 2.ேமா ர ்ஊராட்  
ேமா ர ்காலனி (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

55 55
ஊராட்  ஒன் ய லக கட் டம் 
ேமா ர ் ழக்  கம் , ேமா ர-்
602023

1.ேமா ர ்ஊராட்  ேதாப் ர ்(வார் -2) , 2.ேமா ர ்ஊராட்  
ச ரங்கப்ேபடை்ட (வார் -2) , 3.ேமா ர ்ஊராட்  கன்னிமாேபடை்ட 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

56 56

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  கப்  
ெதற்  கட் டம் , இராமஞ்ேசரி-
631204

1.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ழாண்ைட ெத (வார் -1) , 2.ராமஞ்ேசரி 
ஊராட்  ந த் ெத  (வார் -1) , 3.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  வடவாண்ைட 
ெத (வார் -1) , 4.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ேமட்  ெத (வார் -1) , 
5.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
6.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ேவைலக்கார ெத (வார் -1) , 7.ராமஞ்ேசரி 
ஊராட்  பஜார ்  (வார் -1) , 8.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ஈன்றேபடை்ட 
(வார் -1) , 9.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ழக்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

57 57

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கப்  
ேமற்  கட் டம் , இராமஞ்ேசரி-
631204

1.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ஒத்தவாைடெத (வார் -2) , 2.ராமஞ்ேசரி 
ஊராட்  ந தெ்த (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

58 58

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  கட் டம் 
ெதற்  அைற , இராமஞ்ேசரி-
631204

1.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ேமட் க்காலனிஅஞ் கம்நகர(்வார் -2) , 
2.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  ண் ேரா (வார் -2) , 3.ராமஞ்ேசரி ஊராட்  
வள்ளியம்மாேபடை்ட ராமம் ராமரே்கா ல் ெத  & அ ந்த யர ்
காலனி (வார் - 3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

59 59 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
எல்லப்பநா  கண் ைக

1.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  எல்லப்பநா ேபடை்ட ராமம் 
(வார் -1) , 2.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  எல்லப்பநா ேபடை்ட 
அ ந்த னர ்காலணி (வார் -1) , 3.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  
எல்லப்பநா ேபடை்ட ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -1) , 
4.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  எல்லப்பநா ேபடை்ட ஆற் ஓர 
அ ந்த யர ்காலனி  , 5.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  ய ர ்

ராமம்  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

60 60
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற , ர-்631204

1.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  பைழய ர ் ராமம் (வார் -1) , 
2.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  ர ் ராமம் அ ந்த னர ்
காலனி(வார் -1) , 3.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  ர ் ராமம் 
ஆ ரா டர ்காலனி(வார் -1) , 4.எல்லப்பநா ேபடை்ட ஊராட்  
காந்  ராமம் (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

61 61 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
காரணிசாம்பட் -631210

1.காரணிநிசாம்பட்  ஊராட்  காரணிநிசாம்பட்  ேகா ல் ெத  
வார் -1) , 2.காரணிநிசாம்பட்  ஊராட்  ேரா  ெத (வார் -1) , 
3.காரணிநிசாம்பட்  ஊராட்  வாணியர ்ெத (வார் -1) , 
4.காரணிநிசாம்பட்  ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
5.காரணிநிசாம்பட்  ஊராட்  பாைளயக்காரத் ெத (வார் -1) , 
6.காரணிநிஜாம்பட்  ஊராட்  ழ்காலனி ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 
7.காரணிநிஜாம்பட்  ஊராட்  ழ்காலனி ேமலாண்ைட ெத  வார் -2) 
, 8.காரணிநிஜாம்பட்  ஊராட்  ழ்காலனி ழாண்ைட ெத  (வார் -2) 
, 9.காரணிநிஜாம்பட்  ஊராட்  ேமட்  காலனி ெம ன் ேரா  (வார் -
2) , 10.காரணிநிஜாம்பட்  ஊராட்  ேமட் காலனி ேமலாண்ைட ெத  
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

62 62 ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி , ன்னவலம்-631210

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 பாடை்ட 
ெத  (வார் -2) , 9. ண்ணவலம் ஊராட்  ண்ணவலம் காலனி 

க் தெ்த  (வார் -2) , 10. ண்ணவலம் ஊராட்  ண்ணவலம் 
காலனி அம்ேபத்கர ்ெ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  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

63 63

ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளிவடக்  கட் டம் 

ெதற்  க ேமற்  பக்க அைற , 
படட்ைரெப ம்ப ர-்631203

1.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  வன்னியர ்ெத  (வார் -1) , 
3.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  ேமட் த் ெத  (வார் -1) , 
4.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  நாயகர ்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
5.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  னவர ்ெத  (வார் -1) , 
6.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்   ஏ ஓ ெத  (வார் -1) , 
7.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  நா  ெத  (வார் -1) , 
8.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
9.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  வன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
10.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  இ ளர ்காலணி (வார் -1) , 
11.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  ேரா  ஓரம் (வார் -1) , 
12.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  ளக்கைர (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

64 64

ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளிவடக்  கட் டம் 

ெதற்  க ழக்  பக்க அைற , 
படட்ைரெப ம்ப ர-்631203

1.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  வன்ேகா ல் க் ெத  (வார் -2) 
, 2.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  பால் பண்ைணதெ்த  (வார் -2,3) , 
3.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  பால் பண்ைண அ ல் (வார் -2) , 
4.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  பால் பண்ைண தல் எ ரத்ெ்த  
(வார் -2,3) , 5.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  பால் பண்ைண 
இரண்டாவ  எ ரத்ெ்த  (வார் -2) , 6.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  
ெபான்னியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -2,3) , 7.படட்ைரப்ெப ம் ர ்
ஊராட்  பால்ெசாைசட்  எ ரில் (வார் -2) , 8.படட்ைரப்ெப ம் ர ்
ஊராட்  மாதாேகா ல்ெத  (வார் -2,3) , 9.படட்ைரப்ெப ம் ர ்
ஊராட்  மாதாேகா ல் க் தெ்த  (வார் -2) , 
10.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  மாதாேகா ல் எ ரத்ெ்த  (வார் -
2,3) , 11.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  கைலஞர ்ெத  (வார் -2,3) , 
12.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -
2,3) , 13.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  ஸ் வர ்ெத  (வார் -2,3) , 
14.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
15.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  பஜைன ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
16.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  கலரம்ா நகர ்(வார் -2) , 
17.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  வர ்காரன்ர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

65 65
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி , 
மஞ்சாங் ப்பம்-631203

1.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  வரதா ரம் (வார் -1) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

66 66 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
நாராயண ரம் 1.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  நாராயண ரம் (வார் -1) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

67 67 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
மஞ்சாங் ப்பம்-631203 1.படட்ைரப்ெப ம் ர ்ஊராட்  மஞ்சா ப்பம்( வார் -1) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

68 68
.இ.எல்.  க ஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  கப்  
அைற , பாண் ர-்631203

1.பாண் ர ்ஊராட்  த யார ்ெத  (வார் -1) , 2.பாண் ர ்ஊராட்  
நா  ெத  (வார் -1) , 3.பாண் ர ்ஊராட்  கனகவல் ரம் காலணி 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

69 69
.இ.எல்.  க ஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  கப்  
அைற , பாண் ர-்631203

1.பாண் ர ்ஊராட்  பாண் ர ்காலனி (வார் -3) , 2.பாண் ர ்ஊராட்  
கண்ணங்காரணி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

70 70 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ப்பம்மாசத் ரம்-631203

1.ைகவண் ர ்ஊராட்  ைகவண் ர ்காலனி (வார் -1) , 2.ைகவண் ர ்
ஊராட்  ைகவண் ர ்(வார் -2) , 3.ைகவண் ர ்ஊராட்  ப்பம்மாள் 
சத் ரம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

71 71 ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ைகவண் ர-்631203

1.ைகவண் ர ்ஊராட்  ேமலகரம் (வார் -3) , 2.ைகவண் ர ்ஊராட்  
ெதா தவாக்கம் (வார் -3) , 3.ைகவண் ர ்ஊராட்  அம்ேபத்கார ்நகர ்
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

72 72
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  வடக்  பக்க அைற 
, வா ர ்கண் ைக-631203

1. வா ர ்ஊராட்  வா ர ்(வார் -1) , 2. வா ர ்ஊராட்  
பைழய காலனி  (வார் -1) , 3. வா ர ்ஊராட்  வா ர ்காலனி  
(வார் -1) , 4. வா ர ்ஊராட்  தங்கா ர ்காலனி  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

73 73
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  ெதற்  பக்க அைற 
, வா ர ்கண் ைக-631203

1. வா ர ்ஊராட்  வா ர ் ய காலனி  (வார் -2) , 
2. வா ர ்ஊராட்  ெகா ந்த ர ் ய காலனி  (வார் -2) , 
3. வா ர ்ஊராட்  வா ர ்கண் ைக  (வார் -2) , 4. வா ர ்
ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத   (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

74 74

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  பக்க கட் டம் வடக்  
பக்கம் , ய ப்பாச் ர-்
631203

1. ப்பாச் ர ்ஊராட்  பஜார ் (வார் -2) , 2. ப்பாச் ர ்ஊராட்  
வாணியர ்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

75 75

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  பக்க கட் டம் ெதற்  
பக்கம் , ய ப்பாச் ர-்
631203

1. ப்பாச் ர ்ஊராட்  பள்ளியைர ப்பம் நகர ், 2. ப்பாச் ர ்
ஊராட்  ேமட்  ெத  (வார் -3) , 3. ப்பாச் ர ்ஊராட்  தாடே்கா 
காலனி   (வார் -4) , 4. ப்பாச் ர ்ஊராட்  ேகாடை்ட அரிஜன காலனி 
, 5. ப்பாச் ர ்(ஊ) அரிஜன காலனி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

76 76

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  பக்க 
அைற , ெகாசவன்பாைளயம்-
631203

1. ப்பாச் ர ்ஊராட்  ேவளாளர ்ெத  (வார் -3) , 2. ப்பாச் ர ்
ஊராட்  ெகாசவன் பாைளயம் காலனி (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

77 77
Panchayat Union Elementary School 
North building south facing room , 
ெகாசவன்பாைளயம்-631203

1. ப்பாச் ர ்ஊராட்  மாந்ேதாப்  ெத  (வார் -5) , 2. ப்பாச் ர ்
ஊராட்  சந்  ெப மாள் ேகா ல் ெத   (வார் -5) , 3. ப்பாச் ர ்
ஊராட்  ேமட் த் ெத   (வார் -3) , 4. ப்பாச் ர ்ஊராட்  
ேமட் ெத  , 5. ப்பாச் ர ்ஊராட்  மாந்ேதாப்  ெத  , 
6. ப்பாச் ர ்ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

78 78

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற , பைழய ப்பாச் ர-்
631203

1. ப்பாச் ர ்ஊராட்  கடம்பத் ர ்ேரா  (வார் -1) , 2. ப்பாச் ர ்
ஊராட்  ஷன் ெத  ((வார் -1) , 3. ப்பாச் ர ்ஊராட்  பள்ளிக் ட 
ெத  ((வார் -1) , 4. ப்பாச் ர ்ஊராட்  ெரட் த் ெத   ((வார் -1) , 
5. ப்பாச் ர ்ஊராட்  வா ஸ்வர வா ெகால்ைல  ((வார் -1) , 
6. ப்பாச் ர ்ஊராட்  யாதவா  ((வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

79 79

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
ேமற்  பக்க அைற , பைழய 

ப்பாச் ர-்631203

1. ப்பா ர ்(ஊ) பைழய ப்பா ர ்((வார் -1) , 2. ப்பா ர ்(ஊ) 
ஓத்ைதவாைட  ((வார் -1) , 3. ப்பாச் ர ்ஊராட்  ெபரிய காலனி 
((வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

80 80
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 

ழக்  கம் ழக்  பக்க அைற 
, ய ப்பாச் ர-்631203

1. ப்பாச் ர ்ஊராட்  வாணியர்  (வார் -2) , 2. ப்பாச் ர ்
ஊராட்  ேகாடை்டகாலனி (வார் -3) , 3. ப்பாச் ர ்ஊராட்  தாடே்கா 
காலனி (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

81 81 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ெந அகரம்-631203

1.ெந  அகரம் ராமம்  ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 2.ெந  
அகரம் ராமம்  ெந யகரம் ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 3.ெந  
அகரம் ராமம்  ெரட் யார ்ெத  (வார் -1) , 4.ெந  அகரம் ராமம்  
பள்ளிக் டதெ்த  (வார் -1) , 5. ழ் ளாகம் ராமம் ெந  அகரம் 
ெம ன் ெத  (வார் -3) , 6. ழ் ளாகம் ராமம் க ம்பா  
அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 7. ழ் ளாகம் ராமம் 
மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 8. ழ் ளாகம் ராமம் 1-வ  
ெத  (வார் -3) , 9. ழ் ளாகம் ராமம் இ ளர ்ெத  (வார் -3) , 
10.ேமல் ளாகம் ராமம் காலனி ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

82 82 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
களிய ர-்631203

1.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் ஏரிக்கைர ெத  த(ர் -4) , 
2.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -
4) , 3.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(வார் -4) , 4.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் ேமட் த் ெத  (வார் -
4) , 5.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் அய்யர ்ெத  (வார் -4) , 
6.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் வன் ேகா ல் ெத  (வார் -4) , 
7.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் பள்ளி ட ெத  (வார் -4) , 
8.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் களிய ர ்ெத  (வார் -4) , 
9.ெந யகரம் ஊராட்   (களிய ர)் ழ் ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

83 83

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ழக்  கப்  ெதற்  பக்க 

ேமற்  அைற , பைழய ர ்-
631210

1.பைழய ர ்(ஊ) யாதவா ெத  (வார் -1) , 2.பைழய ர ்(ஊ) சன்ன  
ெத  (வார் -1) , 3.பைழய ர ்(ஊ) த் ைரயரெ்த  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

84 84
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  அைற , 
பைழய ர ்-631210

1.பைழய ர ்(ஊ) இ ளர ்காலனி (வார் -2) , 2.பைழய ர ்(ஊ) 
மண ர ்சாைல (வார் -2) , 3.பைழய ர ்(ஊ) பைழய ர ்காலனி 
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

85 85
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி , ன்னம்மாேபடை்ட-
631210

1. ன்னம்மாேபடை்ட நாயகர ்ேகா ல் ெத  ( ழக் )(வார் -1) , 
2. ன்னம்மாேபடை்ட(ஊ) ெதா தா ர ்சாைல (வார் -1) , 
3. ன்னமாேபடை்ட (ஊ) ெபரியகளகாட் ர ்சாைல (வார் -1) , 
4. ன்னம்மாேபடை்ட (ஊ) அரிசச்ந் ரா ரம் சாைல (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

86 86
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  பக்க 
அைற , ெதா தா ர-்631210

1.ெதா தா ர ்(ஊ) பள்ளதெ்த  (வார் -1&2) , 2.ெதா தா ர ்(ஊ) 
ேமட் தெ்த  (வார் -1&2) , 3.ெதா தா ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  
(வார் -1&2) , 4.ெதா தா ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -1&2) , 
5.ெதா தா ர ்(ஊ) மாதாேகா ல்ெத  (வார் -1&2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

87 87
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  கப்  , 
ெதா தா ர-்631210

1.ெதா தா ர ்(ஊ) கைலஞரெ்த  (வார் -2) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

88 88 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ம தவல் ரம்

1.ெதா தா ர ்(ஊ) இ ளரெ்த  (வார் -2) , 2.ெதா தா ர ்(ஊ) 
ம தவாயல் ராமம் (வார் -3) , 3.ெதா தா ர ்(ஊ) ம தவல் ரம் 
காலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

89 89
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி - ழக்  கம் வடக்  பக்க 
அைற , ன்னமாேபடை்ட-631210

1. ன்னம்மாேபடை்ட (ஊ) அரிசந் ரா ரம் சாைல (வார் -2) , 
2. ன்னம்மாேபடை்ட (ஊ) ஞ்ேசாைல நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

90 90
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி - ழக்  கம் ெதற்  பக்க 
அைற , ன்னமாேபடை்ட-631210

1. ன்னம்மாேபடை்ட (ஊ) நாயகர ்ேகா ல்ெத  ேமற்  (வார் -2) , 
2. ன்னம்மாேபடை்ட (ஊ) அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

91 91
ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கட் டம் ேமற்  

கப்  , அரிசந் ரா ரம்-631210

1. ன்னம்மாேபடை்ட(ஊ) அரிசச்ந் ரா ரம் பஜைனேகா ல் ெத  
(வார் -1) , 2.அரிசச்ந் ரா ரம் (ஊ) ெப மாள்ேகா ல் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

92 92

ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ேமற்  கப்  வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப்  , 
அரிசந் ரா ரம்-631210

1.அரிசச்ந் ரா ரம் (ஊ)  ர் கம  ெத  (வார் -2) , 
2.அரிசச்ந் ரா ரம் (ஊ) லாலா சா ப் ெத  (வார் -2) , 
3.அரிசச்ந் ரா ரம் (ஊ) ம  ெத  (வார் -3) , 4.அரிசச்ந் ரா ரம் (ஊ) 
அரக்ேகாணம் ேரா  (வார் -3) , 5.அரிசச்ந் ரா ரம் (ஊ) ர ்நகர ்
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

93 93
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ேமற்  பக்க அைற 
, ஜா ரம்ங்கலம்-631210

1.நாரத்்தவாடா மாதாேகா ல்ெத (வார் -1) , 2.நாரத்்தவாடா 
ெப மாள்ேகா ல்ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

94 94
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ழக்  பக்க 
அைற , ஜா ரம்ங்கலம்-631210

1.ஜா ரம்ங்கலம் (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத (வார் -1) , 
2.ஜா ரம்ங்கலம் (p) யாதவரெ்த (வார் -1) , 3.ஜா ரம்ங்களம்(ஊ) 
வடவாண்ைடெத  (வார் -1) , 4.ஜா ரம்ங்களம்(ஊ) ேமற் ெத (வார் -
1) , 5.ஜா ரம்ங்களம்(ஊ) அல்லாசா ெத (வார் -1) , 
6.ஜா ரம்ங்களம்(ஊ) இ ளரக்ாலனி(வார் -1) , 7.ஜா ரம்ங்களம்(ஊ) 
அ ந்த யரக்ாலனி(வார் -1) , 8.இராஜபத்மா ரம் 
ெப மாள்ேகா ல்ெத (வார் -2) , 9.இராஜபத்மா ரம் 
இரண்டாவ ெத (வார் -2) , 10.இராஜபத்மா ரம் ஒத்தவாைடெத  
(வார் -2) , 11.இராஜபத்மா ரம் இ ளரக்ாலனி(வார் -2) , 
12.இராஜபத்மா ரம் பஜைனேகா ல்ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

95 95

ஊராட்  
ஓன் யபள்ளி வக்கப்பள்ளி- 
வடக்  கம் ழக்  பக்க அைற 
, ப்பம்கண் ைக-631210

1. ப்பம் கண் ைக (ஊ) க மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1&2) , 
2. ப்பம் கண் ைக (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1&2) , 3. ப்பம் 
கண் ைக (ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1&2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

96 96
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி- 
வடக்  கம் ேமற்  பக்க அைற , 

ப்பம்கண் ைக-631210

1. ப்பம் கண் ைக (ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1&2) , 
2. ப்பம் கண் ைக (ஊ) ேமட்  ெத  (வார் -2) , 3. ப்பம் கண் ைக 
(ஊ) ப்பம்கண் ைக காலனி (வார் -3) , 4. ப்பம் கண் ைக (ஊ) 
ராஜரத் னா ரம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

97 97
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  பக்க அைற , மண ர-்
631210

1.மண ர ்(ஊ) ேவளார ்ெத  (வார் -1) , 2.மண ர ்(ஊ) 
பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3.மண ர ்(ஊ) பைழய அஞ்சலக ெத  
(வார் -1) , 4.மண ர ்(ஊ) ஆசச்ாரி ெத  (வார் -1) , 5.மண ர ்(ஊ) 
சக்  நாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

98 98
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  க அைற , மண ர-்
631210

1.மண ர ்(ஊ) கா ல கண் ைக ெபரிய ெத  (வார் -1) , 2.மண ர ்
(ஊ) கா ல கண் ைக ெபரியெத  ேமற்  (வார் -3) , 3.மண ர ்(ஊ) 
ெதா தா ர ்சாைல (வார் -3) , 4.மண ர ்(ஊ) சங்  ரத்்  நகர ்
(வார் -3) , 5.மண ர ்(ஊ) C V.M. அண்ணாமைல ரம் (வார் -3) , 
6.மண ர ்(ஊ) காரத்் ேகயன் நகர ்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

99 99
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கம் அைற , மண ர-்
621210

1.மண ர ்(ஊ) Dr.அம்ேபத்காரெ்த  (வார் -2) , 2.மண ர ்(ஊ) 
ேமட் தெ்த  (வார் -2) , 3.மண ர ்(ஊ) கைலஞர் ரம் தல்ெத  
(வார் -2) , 4.மண ர ்(ஊ) கைலஞர் ரம் இரண்டாவ  ெத  (வார் -2) , 
5.மண ர ்கைலஞர் ரம் ன்றாவ  ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

100 100
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  க 
அைற , ன்னமண்ட -631210

1. ன்னமண்ட  (ஊ) நாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2. ன்னமண்ட  (ஊ) நாயகர ்ேகா ல் ெத -2 (வார் -1) , 
3. ன்னமண்ட  (ஊ) ஆ ர ்அம்மன் ெத  (வார் -1) , 4. ன்னமண்ட  
(ஊ) ேபரம்பாக்கம் சாைல (வார் -2) , 5. ன்னமண்ட  (ஊ) M.G.R.நகர ்
(வார் -2) , 6. ன்னமண்ட  (ஊ) M.G.Rநகர2்வ ெத (வார் -2) , 
7. ன்னமண்ட  (ஊ) M.G.Rநகர3்வ ெத (வார் -2) , 8. ன்னமண்ட  
(ஊ) M.G.Rநகர4்வ ெத (வார் -2) , 9. ன்னமண்ட  (ஊ) 
மாரியம்மன்ெத (வார் -2) , 10. ன்னமண்ட  (ஊ) 
மாரியம்மன்1வ ெத (வார் -2) , 11. ன்னமண்ட  (ஊ) 
மாரியம்மன்2வ ெத (வார் -2) , 12. ன்னமண்ட  (ஊ) 
மாரியம்மன்3வ ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

101 101
அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி - 
ெ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 தெ்த  (வார் -3) , 3.காேவரிராஜ ரம் (ஊ) (ஆ  ஆந் ரவாடா 
காலணி) மாத்தம்மா ேகா ல் ெத  (வார ், 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) 
(பங்கா கான்பள்ளி)ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

102 102
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி - ெ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 ளர ்காலணி (வார் -2) , 
7.அத் ப்பட்  (ஊ) அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் -2) , 8.அத் ப்பட்  (ஊ) 
அத் ப்பட்  காலணி (வார் -2) , 9.அத் ப்பட்  (ஊ) ரம் லாச ரம் 
காலணி (வார் -1) , 10.அத் ப்பட்  (ஊ) ரம் லா ரம் அ ந்த யர ்
காலணி (வார் -1) , 11.அத் ப்பட்  (ஊ) நாயகர ்ெத  (வார் -1&2) , 
12.அத் ப்பட்  (ஊ) இராசாபாைளயம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

103 103 T.E.L.C வக்கப்பள்ளி வடக்  
கம் , ஓரத் ர-்631210

1.ஒரத் ர ்ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 2.ஒரத் ர ்
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ஒரத் ர ்(ஊ) ேமட்  காலணி 
(-1 வார் -2) , 4.ஒரத் ர ்(ஊ) ேமட்  காலணி ெத -2 (வார் -2) , 
5.ஒரத் ர ்(ஊ) ேமட்  காலணி ெத -3 (வார் -2) , 6.ஒரத் ர ்(ஊ) ேமட்  
காலணி ெத -4 (வார் -2) , 7.ஒரத் ர ்(ஊ) இந் ரா நகர-்1 (வார் -2) , 
8.ஒரத் ர ்(ஊ) இந் ரா நகர-்2 (வார் -2) , 9.ஒரத் ர ்(ஊ) இந் ரா நகர-்3 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

104 104
ஊராட்  ஒன் ய ந நிலைலப் 
பள்ளி - 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  ேபடை்ட (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  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

105 105

ஆ ரா டர ்
நலஉயரந்ிைலபள்ளி -ெதற்  

கப்  வடக்  பக்க அைற , 
ெபரியகளக்காட் ர-்631210

1.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 2.ெபரிய 
களக்காட் ர ்(ஊ) பாடசாைல ெத  (வார் -3) , 3.ெபரிய களக்காட் ர ்
(ஊ) பள்ளக்காலனி (வார் -3) , 4.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) 
ேமட் க்காலனி (வார் -2) , 5.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) இ ளர ்ெத  
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

106 106 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ன்னகளக்காட் ர்

1.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் தல்ெத  (வார் -1) , 
2.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் 2-வ  ெத  (வார் -1) , 
3.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல் 3-வ  ெத  (வார் -1) , 
4.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) ேமட் தெ்த  தல்ெத  (வார் -1) , 5.ெபரிய 
களக்காட் ர ்(ஊ) ேமட் தெ்த  2-வ  ெத  (வார் -1) , 6.ெபரிய 
களக்காட் ர ்(ஊ) ைரஸ் ல் ெத  (வார் -1) , 7.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) 
பள்ளக்காலனி 1-வ  ெத  (வார் -1) , 8.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) 
பள்ளக்காலனி 2-வ  ெத  (வார் -1) , 9.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) 
வள் வன் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

107 107 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ேஜ எஸ் ராமா ரம்

1.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 2.ெபரிய 
களக்காட் ர ்(ஊ) க்  ெத  (வார் -4) , 3.ெபரிய களக்காட் ர ்(ஊ) 
ேமட் தெ்த  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

108 108
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி -
வடக்  கம் ெதற்  கட் டம் , 
களாம்பாக்கம், த்தணி-631402

1.களாம்பாக்கம் (ஊ) பள்ளத் ெத  (வார் -1) , 2.களாம்பாக்கம் (ஊ) 
ேமட் தெ்த  (வார் -1) , 3.களாம்பாக்கம் (ஊ) ற்  ெத  (வார் -1&2) , 
4.களாம்பாக்கம் (ஊ) இ ளர ்காலனி (வார் -1) , 5.களாம்பாக்கம் (ஊ) 
மண ர ்ேரா  ெத  (வார் -1&2) , 6.களாம்பாக்கம் (ஊ) மணம ழ் 
மன்றதெ்த  (வார் -1) , 7.களாம்பாக்கம் (ஊ) E.B.ேரா  (வார் -2) , 
8.களாம்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள்ேகா ல் உைடயாரெ்த  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

109 109

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி -
ழக்  கட் டம் ேமற்  க 

அைற , களாம்பாக்கம், த்தணி-
631402

1.களாம்பாக்கம் (ஊ) ட் ற  வங்  ெத  (வார் -2) , 2.களாம்பாக்கம் 
(ஊ) பைழய காலனி (வார் -2&3) , 3.களாம்பாக்கம் (ஊ) ய காலனி 
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

110 110 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ழக்  கப்  , தா ரம்-631204

1. த் க்ெகாண்டா ரம்(ஊ) தா ரம் காலணி (வார் -3) , 
2. த் ெகாண்டா ரம் (ஊ) எட் யந்தாங்கல் ெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார் -4) , 3. த் ெகாண்டா ரம் (ஊ) எட் யன் தாங்கல்ந தெ்த  
(வார்  -4) , 4. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) கைட  ெத  (வார் -4) , 
5. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) ேகா வள்ளி-ெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார் -5) , 6. த் க்ெகாண்டா ரம் (ஊ) தா ரம் ராமம் ஆற் ஓரம் 
(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

111 111 ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி , 
இராமா ரம்-631204

1.இராமா ரம் (ஊ) இராமா ரம் ராமம்(வார் -1) , 2.இராமா ரம் (ஊ) 
ராம ரம்காலனி(வார் -1) , 3.இராமா ரம் (ஊ) 
இராம ங்கா ரம்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

112 112 ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி , இராமா ரம்-631204

1.இராம ரம்(ஊ) ரங்கா ரம்(வார் -3) , 2.இராம ரம்(ஊ) 
ரங்கா ரம்காலனி(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

113 113
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப்  , காேவரிராஜ ரம்-
631210

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) ேபடை்ட ெத  (வார் -
1) , 7.காேவரிராஜ ரம் (ஊ), இ ளர ்காலனி (வார் -1) , 
8.காேவரிராஜ ரம் காலனி மாதாேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
9.காேவரிராஜ ரம் காலனி பஜைனக்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
10.காேவரிராஜ ரம் காலனி ஒத்தவாைட ெத  (வார் -2) , 
11.காேவரிராஜ ரம் காலனி ஷ்ணர ்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
12.காேவரிராஜ ரம் காலனி ேரா த் ெத  (வார் -2) , 
13.இராசாபாைளயம் காேவரிராஜ ரம் கம்மாளத் ெ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  அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

114 114
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வட ேமற்  அைற , 

வாலங்கா -631210

1. வாலங்கா  (ஊ) சன்ன  ெத  (வார் -2) , 2. வாலங்கா  (ஊ) 
ெதற்  மாட  (வார் -2&3) , 3. வாலங்கா  (ஊ) இ ளர ்காலனி 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

115 115
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி- 
ேமற்  கப்  ெதற்  பக்க அைற 
, வாலங்கா -631210

1. வாலங்கா  (ஊ) பாஞ்சா  நகர ்(வார் -2) , 2. வாலங்கா  (ஊ) 
அண்ணா நகர ்(வார் -2) , 3. வாலங்கா  (ஊ) பராசக்  நகர ்(வார் -
3) , 4. வாலங்கா  (ஊ) அரக்ேகாணம் சாைல (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

116 116
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப்  வடக்  பக்க 
அைற , வாலங்கா -631210

1. வாலங்கா  (ஊ) ெபரிய ெத  (வார் -1) , 2. வாலங்கா  (ஊ) 
பவானி நகர ்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

117 117
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி- 

ழக்  கப்  ேமற்  பக்க 
அைற , வாலங்கா -631210

1. வாலங்கா  (ஊ) கர ் ல் வாடட்ரஸ்் (வார் -3) , 
2. வாலங்கா  (ஊ) அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

118 118
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ெதற்  பக்க அைற 
, வாலங்கா  - 631210

1. வாலங்கா  (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 
2. வாலங்கா  (ஊ) வள் ர ்சாைல (வார் -4 ) , 3. வாலங்கா  
(ஊ) சக்கரமல் ர ்ராமரே்கா ல்ெத  (வார் -5) , 4. வாலங்கா  (ஊ) 
1-வ  க் ெத  (வார் -5) , 5. வாலங்கா  (ஊ) 2-வ  க்  
ெத  (வார் -5) , 6. வாலங்கா  (ஊ) ழக்  ெத  (வார் -5) , 
7. வாலங்கா  (ஊ) ன்னம்மாேபடை்டசாைல (வார் -5) , 
8. வாலங்கா  (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -5) , 
9. வாலங்கா  (ஊ) அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

119 119

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி- 
ழக்  கப்  ேமற்  பக்க 

அைற , ேவ ேகாபால ரம்-
631210

1.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) பராச ரம் ராமரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 
2.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) பராச ரம் இ ளரக்ாலனி (வார் -1) , 
3.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) ராம ங்க ரம் சன்ன ெத  (வார் -2) , 
4.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) ராம ங்க ரம் ழ்  (வார் -2) , 
5.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) ராம ங்க ரம் அ ந்த காலனி (வார் -2) , 
6.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) ேவ ேகாபால ரம் பஜைனேகா ல் ெத  
(வார் -3) , 7.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) பேரச ரம் ேரா  (வார் -3) , 
8.ேவ ேகாபால ரம் (ஊ) ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

120 120
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி - ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற பக்கம் , 

ைட ர-்631 209

1. ைட ர ்(ஊ) ேமட் தெ்த  (வார் -1) , 2. ைட ர ்(ஊ) ஒத்தவாைட 
ெத  (வார் -3) , 3. ைட ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
4. ைட ர ்(ஊ) ஆசச்ாரி ெத  (வார் -1) , 5. ைட ர ்(ஊ) ந தெ்த  
(வார் -1) , 6. ைட ர ்(ஊ) ப்  த யாரெ்த  (வார் -1&2) , 
7. ைட ர ்(ஊ) சாரி ெத  (வார் -2) , 8. ைட ர ்(ஊ) அய்யர ்ெத  
(வார் -2) , 9. ைட ர ்(ஊ) யவர ்ெத  (வார் -2) , 10. ைட ர ்(ஊ) 
மணல்ேமட்  ெத  (வார் -2) , 11. ைட ர ்(ஊ) ேமட் தெ்த  காலனி 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

121 121
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி - ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற பக்கம் , 

ைட ர-்631 209

1. ைட ர ்(ஊ) ெம ன்ேரா  காலனி (வார் -2) , 2. ைட ர ்(ஊ) 
ெம ன்ேரா  காலனி (வார் -3) , 3. ைட ர ்(ஊ) 
மந்ைதெவளியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 4. ைட ர ்(ஊ) 
ஒத்தவாைட ெத  (வார் -3) , 5. ைட ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  
(வார் -3) , 6. ைட ர ்(ஊ) ெம ன்ேரா  காலனி (வார் -3) , 
7. ைட ர ்(ஊ) ளக்கைர ெத  (வார் -3) , 8. ைட ர ்(ஊ) ஏரிக்கைர 
ெத  (வார் -3) , 9. ைட ர ்(ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர ்1-வ  ெத  
(வார் -3) , 10. ைட ர ்(ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர ்2-வ  ெத  (வார் -
3) , 11. ைட ர ்(ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர ்3-வ  ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

122 122
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி-
ேமற்  பக்க அைற , 
மடத் க் ப்பம் -631203

1.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் (ஊ) இராமன்ேகா ல் ராமம் 
மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார்  , 2.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் 
(ஊ) இராமன்ேகா ல் ராமம் ெப மாள்ேகா ல்ெத  (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) 
சரச்ெ்த  (வார் -1) , 6.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் (ஊ) 
இராமன்ேகா ல்காலனி மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
7.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் (ஊ) இராமன்ேகா ல் காலனி 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 8.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் 
(ஊ) னாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 9.மடத் க் ப்பம், 
ராமன்ேகா ல் (ஊ) ேர கம்பாள் ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
10.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் (ஊ) ந தெ்த  (வார் -1) , 
11.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் (ஊ) ஊராட்  மன்றெத  (வார் -1) , 
12.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் (ஊ) மடத் க் ப்பம் ராமம் 
மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார , 13.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் 
(ஊ) மடத் க் ப்பம் ராமம் மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார , 
14.மடத் க் ப்பம், ராமன்ேகா ல் (ஊ) மடத் க் ப்பம் ராமம் 
ஏகாத்தம்மன்ேகா ல்ெத  (வார

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

123 123
ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி - ெதற்  கட் டம் வடக்  
அைற பக்கம் , ெசஞ்  -631203

1.ெசஞ்  (ஊ) ந தெ்த  (வார் -1) , 2.ெசஞ்  (ஊ) ழாண்ைடெத  
(வார் -1) , 3.ெசஞ்  (ஊ) ேமலாண்ைடெத  (வார் -1) , 4.ெசஞ் (ஊ) 
ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 5.ெசஞ்  (ஊ) ராமணரெ்த  
(வார் -1) , 6.ெசஞ்  (ஊ) இ ளரக்ாலனி (வார் -1) , 7.ெசஞ்  (ஊ) 
ஏகாத்தம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 8.ெசஞ்  (ஊ) ைரஸ் ல்ெத  
(வார் -1) , 9.ெசஞ்  (ஊ) ெகால்ைலேம  (வார் -1) , 10.ெசஞ்  (ஊ) 
C.S.I.பள்ளி ட ெத  (வார் -2) , 11.ெசஞ்  (ஊ) நாடாரெ்த  (வார் -2) , 
12.ெசஞ்  (ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

124 124
ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி -வடக்  கட் டம் ெதற்  
பக்கம் , ெசஞ் - 631203

1.ெசஞ்  (ஊ) ெபான்னியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 2.ெசஞ்  (ஊ) 
ர ல்ேவ ஸ்ேடஷன்ேரா  (வார் -3) , 3.ெசஞ்  (ஊ) ஓ ர ்அம்மன் 
ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 4.ெசஞ்  (ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  
(வார் -3) , 5.ெசஞ்  (ஊ) C.S.I.ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 6.ெசஞ்  (ஊ) 
ெப மாள் ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 7.ெசஞ்  (ஊ) C.S.I.பள்ளிக் ட 
ெத  (வார் -3) , 8.ெசஞ்  (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3) , 9.ெசஞ்  
(ஊ) த் மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 10.ெசஞ்  (ஊ) 
அங்காளம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

125 125

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக்  

கஅைற , ெதன்காரைன 
ற்றம்பாக்கம்-631402

1.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ைரஸ் ல்ெத  (வார் -1) , 
2.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ெசல்லாத்தம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் -1) , 3.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ெசல்லாத்தம்மன் 

க் ெத  (வார் -1) , 4.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) 
ற்றம்பாக்கம் ராமெபரியெத  (வார் -1) , 5.ெதன்காரைண 
ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ற்றம்பாக்கம் காலனிெபரியெத  (வார் -1&2)   , 

6.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ேதாப்  3வ ெத  (வார் -1&2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

126 126

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - ழக்  

கஅைற , ெதன்காரைன 
ற்றம்பாக்கம்-631402

1.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ேதாப்  4வ ெத  (வார் -1) , 
2.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ேதாப்  2வ ெத  (வார் -1) , 
3.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ேதாப் ெசஞ்  சாைல (வார் -2) , 
4.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ேதாப் தல் ெத  (வார் -1) , 
5.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண ெபரியெத  
(வார் -2) , 6.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண 
ெதா ப் கள் 5வ ெத  (வார் -2) , 7.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் 
(ஊ) ெதன்காரைண ெதா ப் கள் 1வ ெத  (வார் -2) , 
8.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண ெதா ப் கள் 
2வ ெத  (வார் -2) , 9.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) 
ெதன்காரைண ெதா ப் கள் 3வ ெத  (வார் -2) , 
10.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) ெதன்காரைண ெதா ப் கள் 
4வ ெத  (வார் -2) , 11.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) 
இ ளரக்ாலனி (வார் -2) , 12.ெதன்காரைண ற்றம்பாக்கம் (ஊ) 
ெதன்காரைண ராமெபரியெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

127 127
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி- ெதற்  
கட் டம் வடக்  க அைற , 
ேபரம்பாக்கம்-631402

1.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ெசங் ந்தர ்ெத  (வார் -1) , 2.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
நா ெத  (வார் -1) , 3.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) வன்னியெத  (வார் -1) , 
4.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) நல்லாத்தம்மன் (வார் -1) , 5.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
வாணியெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

128 128
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி - வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப்  அைற , 
ேபரம்பாக்கம்-631402

1.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ராமணரெ்த  (வார் -1) , 2.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
மகாக பார நகர ்(வார் -1) , 3.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர ்
2வ ெத  (வார் -1) , 4.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர ்3வ ெத  (வார் -
1) , 5.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர ்4வ ெத  (வார் -1) , 
6.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) M.G.R.நகர ்1வ ெத  (வார் -1) , 7.ேபரம்பாக்கம் 
(ஊ) M.L.A. ளாட ்1 (வார் -1) , 8.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) M.L.A. ளாட ்2 
(வார் -1) , 9.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) M.L.A. ளாட-் 3 (வார் -1) , 
10.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) M.L.A. ளாட-்4 (வார் -1) , 11.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
M.L.A. ளாட ்5 (வார் -1) , 12.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ஆஸ் டட்ல்ேரா  
(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

129 129
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி- ேமற்  
பக்க கட் டம் வடக்  கப்  , 
ேபரம்பாக்கம்-631402

1.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 2.ேபரம்பாக்கம் 
(ஊ) நல்லாத்தம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 3.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 4.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) கவைரெத  
(வார் -2) , 5.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) டட்ாலம்மன்ெத  (வார் -2) , 
6.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) பஜாரெ்த  (வார் -2) , 7.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
பால்வா  ெத  (வார் -2) , 8.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  (வார் -2) , 9.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ராம ங்க வா  ேகா ல் ெத  , 
10.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) டட்ாலம்மன் ேகா ல் ெத  , 11.ேபரம்பாக்கம் 
(ஊ) பஜார ்ெத  , 12.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ேபரம்பாக்கம் , 13.கடம்பத் ர ்
(ஊ) ய ேகாரட்ர்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

130 130
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  
பக்க கட் டம் ெதற்  கப்  , 
ேபரம்பாக்கம்-631402

1.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) கடம்பத் ர ்காலனி (வார் -2) , 2.ேபரம்பாக்கம் 
(ஊ) ஆற்ேறாரம் ெத  (வார் -2) , 3.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) காந்  நகர-்1 
(வார் -2) , 4.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) காந்  நகர-்2 (வார் -2) , 
5.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) காந்  நகர-்3 (வார் -2) , 6.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
காந்  நகர-்4 (வார் -2) , 7.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) காந்  நகர-்5 (வார் -2) , 
8.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாசாைல (வார் -2) , 9.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
ஆஸ் டட்ல் ேரா  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

131 131
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற்  

கப்  அைற , ேபரம்பாக்கம் 
(வடக் )-631402

1.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -3) , 
2.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ேமலாண்ைட ெத  (வார் -3) , 3.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
Dr.அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3) , 4.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

132 132
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி- வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப்  , 
ேபரம்பாக்கம் (வடக் )-631402

1.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) பள்ளிக் டதெ்த  (வார் -3) , 2.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) 
ஐயன் ளம் ெத  (வார் -3) , 3.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ேகாடர்ஸ் வடக்  
ப  (வார் -3) , 4.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ேகாடர்ஸ் ெதற்  ப  (வார் -3) 
, 5.ேபரம்பாக்கம் (ஊ) ய பால்வா  ெத  (வார் -3) , 6.ேபரம்பாக்கம் 
(ஊ) இ ளர ் ப்  ப  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

133 133

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி -வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப்  அைற , 
நர ங்க ரம்-631402

1.நர ங்க ரம் (ஊ) ெபரியெத  பாகம்-1 (வார் -1) , 2.நர ங்க ரம் (ஊ) 
டங் ெத  (வார் -1) , 3.நர ங்க ரம் (ஊ) ெபரிய ெத  பாகம் (வார் -

1) , 4.நர ங்க ரம் (ஊ) கம்மாளெத  (வார் -1) , 5.நர ங்க ரம் (ஊ) 
ெபரியெத  (வார் -1) , 6.நர ங்க ரம் (ஊ) யாதவெத (வார் -2) , 
7.நர ங்க ரம் (ஊ) க் ெத  (வார் -2) , 8.நர ங்க ரம் (ஊ) ெபரிய 
ெத  4-வ ெத  வார்  2 , 9.நர ங்க ரம் (ஊ) நேடசன்ெத  (வார்  -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

134 134

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  கட் டம் 
ெதற்  கப்  அைற , 
நர ங்கா ரம்-631402

1.நர ங்க ரம் (ஊ) ன்ன ெத  (வார் -3) , 2.நர ங்க ரம் (ஊ) 
ந தெ்த (வார் -3) , 3.நர ங்க ரம் (ஊ) ஓத்தவாைட ெத (வார் -3) , 
4.நர ங்க ரம் (ஊ) ஆற்ேறாரம் ெத  (வார் -3) , 5.நர ங்க ரம்(ஊ) 
வள் வரெ்த (வார் -3) , 6.நர ங்க ரம் (ஊ) டங்  ெத  (வார் -3) , 
7.நர ங்க ரம் ஊராட்  ன்னதெ்த  (வார் - 3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

135 135

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக்  கக் 
கட் டம் ேமற்  பக்க அைற , 
இ ளஞ்ேசரி-631402

1.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2.இ ளஞ்ேசரி (ஊ) க் த் ெத  (வார் -1) , 3.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  

ள்ைளயாரே்கா ல்ெத (வார் -1) , 4.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  ெபரிய 
காலனி பள்ளி (வார் -2,3) , 5.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  
பண்ைணயார் (வார் -2) , 6.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  
ேகா ல் (வார் -2) , 7.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  ெகாண்டன்  (வார் -
1,2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

136 136

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக்  கக் 
கட் டம் ழக்  பக்க அைற , 
இ ளஞ்ேசரி-631402

1.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  வயேலார (வார் -1) , 2.இ ளஞ்ேசரி 
ஊராட்  ஆற்ேறா (வார் -3) , 3.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  ழாண்ைட 
காலனி அம்மன் ேகா ல் (வார் -1) , 4.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  

க்   (வார் -3) , 5.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  
ெப மாள்ேகா ல்ெத (வார் -3) , 6.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  
கைலஞரந்கர1்வ ெத (வார் -3) , 7.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  
கைலஞரந்கர2்வ ெத (வார் -3) , 8.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  
கைலஞரந்கர3்வ ெத (வார் -3) , 9.இ ளஞ்ேசரி (ஊ) 
கைலஞரந்கர4்வ ெத (வார் -3) , 10.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  கைலஞர ்
நகர ்5வ  ெத (வார் -3) , 11.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  கைலஞர ்நகர ்6வ  
ெத (வார் -3) , 12.இ ளஞ்ேசரி ஊராட்  இ ளர ்காலனி (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

137 137
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- வடக்  கப்  
அைற -2 , அ கத் ர-்631203

1.அ கத் ர ்ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.அ கத் ர ்ஊராட்  பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3.அ கத் ர ்
ஊராட்  டை்டக் கைர ெத (வார் -1) , 4.அ கத் ர ்ஊராட்  
தைலயாரி ெத  (வார் -2) , 5.அ கத் ர ்ஊராட்  இந் ரா நகர ்(வார் -
2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

138 138
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- வடக்  கப்  
அைற -2 , அ கத் ர-்631203

1.அ கத் ர ்(ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 2.அ கத் ர ்
ஊராட்  ெசல் யம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 3.அ கத் ர ்
ஊராட்  அ ந்த யர ்பாைளயம்  (வார் -3) , 4.அ கத் ர ்(ஊ) 
அ கத் ர ்ேமட் கண் ைக (வார் -3) , 5.அ கத் ர ்ஊராட்  
அ கத் ர ்பள்ள கண் ைக (வார் -3) , 6.அ கத் ர ்ஊராட்  இ ளர ்
காலனி (வார் -3) , 7.அ கத் ர ்நரிக் றவர ்காலனி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

139 139

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ேமற்  கப்  
வடக்  பக்க அைற , 

ஞ் வாக்கம்-601 102

1.அ கத் ர ்(ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 2.அ கத் ர ்
ஊராட்  ெசல் யம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 3.அ கத் ர ்
ஊராட்  அ ந்த யர ்பாைளயம்  (வார் -3) , 4.அ கத் ர ்(ஊ) 
அ கத் ர ்ேமட் கண் ைக (வார் -3) , 5.அ கத் ர ்ஊராட்  
அ கத் ர ்பள்ள கண் ைக (வார் -3) , 6.அ கத் ர ்ஊராட்  இ ளர ்
காலனி (வார் -3) , 7.அ கத் ர ்நரிக் றவர ்காலனி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

140 140

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - ேமற்  கப்  
ெதற்  பக்க அைற , 

ஞ் வாக்கம்-601 102

 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

141 141

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - பைழய 
கட் டம் ேமற்  பக்க அைற , 
ெகாண்டஞ்ேசரி-631402

1.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  னாயகரே்கா ல்ெத (வார் -1) , 
2.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  ெகாண்டஞ்ேசரி மப்ேப  ேரா  (வார் -1) , 
3.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  ெப மாள்ேகா ல்ெத (வார் -1) , 
4.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  மாதாேகா ல் காலனி 1வ  ெத (வார் -1) , 
5.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  மாதாேகா ல் ெத  2வ  ெத (வார் -1) , 
6.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  மாதாேகா ல்ெத 3வ ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

142 142

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - ய கட் டம் 
ேமற்  பக்க அைற , 
ெகாண்டஞ்ேசரி-631402

1.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  மாதாேகா ல்ெத 4வ ெத (வார் -2) , 
2.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  மாதாேகா ல் ெத  5வ  ெத  (வார் -2) , 
3.ெகாண்டஞ்ேசரி (ஊ) மாதாேகா ல் ெத  6வ ெத  (வார் -2) , 
4.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  சரச்் வாைட(வார் -2) , 5.ெகாண்டஞ்ேசரி 
ஊராட்  பைழயகாலனி(வார் -2) , 6.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  

ரி ர ந்தரிநகர(்பஸ்நிைலயம்)(வார் -2) , 7.ெகாண்டஞ்ேசரி ஊராட்  
ேமட் க்கண் ைக(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

143 143
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  ேவப்பஞ்ெசட்  , 
காவான்ெகாளத் ர-்631203

1.ேவப்பஞ்ெசட்  காவான்ெகாளத் ர ்ஊராட்  ப்ஸ் ரம் ெபரிய 
ெத  (வார் -2) , 2.ேவப்பஞ்ெசட்  காவான்ெகாளத் ர ்ஊராட்  
பள்ளிக் ட ெத  (வார் -2) , 3.ேவப்பஞ்ெசட்  காவான்ெகாளத் ர ்
ஊராட்  ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -2) , 4.ேவப்பஞ்ெசட்  
காவான்ெகாளத் ர ்ஊராட்  வன்னியரெ்த  (வார் -2) , 
5.ேவப்பஞ்ெசட்  காவான்ெகாளத் ர ்ஊராட்  ற்றம்பாக்கம் சாைல 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

144 144
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி - ெதற்  பக்க கட் டம் , 
ஏகாட் ர-்631203

1.ஏகாட் ர ்ஊராட்  ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 2.ஏகாட் ர ்
ஊராட்  ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 3.ஏகாட் ர ்ஊராட்  
மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4.ஏகாட் ர ்ஊராட்  
பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 5.ஏகாட் ர ்ஊராட்  மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 6.ஏகாட் ர ்ஊராட்  க் ங் ஆ ஸ் ெத  
(வார் -1) , 7.ஏகாட் ர ்ஊராட்  ேகட்  ெத  (வார் -1) , 8.ஏகாட் ர ்
ஊராட்  ராதா ஷ்ணன் நகர ்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

145 145
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி வடக்  பக்க கட் டம் , 
ஏகாட் ர-்631203

1.ஏகாட் ர ்ஊராட்  னாட்  நகர ்(வார் -3) , 2.ஏகாட் ர ்ஊராட்  
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 3.ஏகாட் ர ்ஊராட்   ேத ப்பம் 
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

146 146
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி - ழக்  கப்  அைற , 
ஏகாட் ர-்631203

1.ஏகாட் ர ்ஊராட்  இந் ரா நகர ்1-வ ெத  (வார் -2) , 2.ஏகாட் ர ்
ஊராட்  இந் ரா நகர ்2-வ ெத  (வார் -2) , 3.ஏகாட் ர ்ஊராட்  
இந் ரா நகர ்3-வ  ெத  (வார் -2) , 4.ஏகாட் ர ்ஊராட்  இந் ரா நகர ்
4-வ  ெத  (வார் -2) , 5.ஏகாட் ர ்ஊராட்  இந் ரா நகர ்5-வ  ெத  
(வார் -2) , 6.ஏகாட் ர ்ஊராட்  அம்ேபத்கார ்நகர ்1-வ ெத  (வார் -3) 
, 7.ஏகாட் ர ்ஊராட்  அம்ேபத்காரந்கர ்2-வ  ெத  (வார் -3) , 
8.ஏகாட் ர ்ஊராட்  அம்ேபத்காரந்கர ்3-வ  ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

147 147

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ேமற்  
கட் டம் ழக்  பக்க அைற , 

மா லங்ைக-631203

1. மா லங்ைக ஊராட்  ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 
2. மா லங்ைக ஊராட்  ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3. மா லங்ைக ஊராட்  ெம ன்ேரா  (வார் -1) , 
4. மா லங்ைக ஊராட்  ேவப்பன்ெசட்  ராம ேரா  (வார் -1) , 
5. மா லங்ைக ஊராட்  எைடயரெ்த  (வார் -1) , 6. மா லங்ைக 
ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத   (வார் -1) , 7. மா லங்ைக 
ஊராட்  M.G.R. நகர ்1-வ  ெத  (வார் -1) , 8. மா லங்ைக 
ஊராட்  M.G.R. நகர ்2-வ  ெத  (வார் -2) , 9. மா லங்ைக 
ஊராட்  M.G.R. நகர ்3-வ  ெத  (வார் -2) , 10. மா லங்ைக 
ஊராட்  மா லங்ைக காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

148 148
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - ழக்  பக்க 
அைற , மா லங்ைக-631203

1. மா லங்ைக ஊராட்  M.G.R. நகர ்4-வ  ெத  (வார் -2) , 
2. மா லங்ைக ஊராட்  M.G.R. நகர ்-வ  ெத  (வார் -2) , 
3. மா லங்ைக ஊராட்  M.G.R. நகர ்6-வ  ெத  (வார் -2) , 
4. மா லங்ைக ஊராட்  அ ந்த ப்பாைளயம் (வார் -2) , 
5. மா லங்ைக ஊராட்  மா லங்ைக அம்மன்ேகா ல்ெத  
(வார் -2) , 6. மா லங்ைக ஊராட்  ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -
2) , 7. மா லங்ைக (ஊ) அம்ேபத்கார ் தல்ெத  (வார் -2)) , 
8. மா லங்ைக ஊராட்  அம்ேபத்கார ்2-வ  ெத  (வார் -2) , 
9. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

149 149

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ேமற்  
கட் டம் ேமற்  கப்  அைற 1 , 

மா லங்ைக-631203

1. மா லங்ைக ஊராட்  ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -3) , 
2. மா லங்ைக ஊராட்  ஞ் வாக்கம் ேரா  (வார் -3) , 
3. மா லங்ைக ஊராட்  மயாணபாைத (வார் -3) , 
4. மா லங்ைக ஊராட்  ெம ன்ேரா  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

150 150

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ேமற்  
கட் டம் ேமற்  கப்  அைற 2 , 
கடம்பத் ர-்631203

1. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 1-வ  ெத  (வார் -3) , 
2. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 2-வ  ெத  (வார் -3) , 
3. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 3-வ ெத  (வார் -3) , 
4. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 4-வ ெத  (வார் -3) , 
5. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 5-வ ெத  (வார் -3) , 
6. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 6-வ ெத  (வார் -3) , 
7. மா லங்ைக (ஊ) அகரம் காலனி 7-வ ெத  (வார் -3) , 
8. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 8-வ ெத  (வார் -3) , 
9. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 9-வ  ெத  (வார் -3) , 
10. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 10-வ ெத  (வார் -3) , 
11. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 11-வ ெத  (வார் -3) , 
12. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி சக்  நகர ்(வார் -3) , 
13. மா லங்ைக ஊராட்  அகரம் காலனி 12-வ ெத  (ஒத்தவாைட) 
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

151 151
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி -
ேமற்  பக்க அைற , கடம்பத் ர-்
631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  இராஜா  சாைல (வார் -1) , 2.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  காஞ் ரம் சாைல (வார் -1) , 3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ேபாஸ்ட ்
ஆ ஸ்ெத  (வார் -1) , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ப ண்  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

152 152
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி -

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற , கடம்பத் ர-்631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ர ல்ேவ ஸ்ேடஷன்ெத  (வார் -1) , 
2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ரா வ்காந்  நகர ்(வார் -1) , 3.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  

ன்னெத  (வார் -1) , 5.கடம்பத் ர ்ஊராட்  Ex.M.L.A. ஏகாம்பரம் 
ெத  (வார் -1) , 6.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெசல்வ நாயகர ்நகர ்

வள் வரெ்த (வார் -1) , 7.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
ெசல்வ நாயகர ்நகர ்பார  ெத  (வார் -1) , 8.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
ெசல்வ நாயகர ்நகர ்ேந  ெத  (வார் -1) , 9.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
 ஏகாத்தம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 10.கடம்பத் ர ்ஊராட்  

ெசட் யாரெ்த  (வார் -1) , 11.கடம்பத் ர ்ஊராட்  இர ல்ேவ 
வாரட்ட்ரஸ்் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

153 153
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி - 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற , கடம்பத் ர-்631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  N.S.Cேபாஸ்ெத  (வார் -2) , 2.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  காமராசர ்ெத  (வார் -2) , 3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
பால்வா ெத (வார் -2) , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
வாஞ் நாதன்ெத (வார் -2) , 5.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
இேய ேகா ல்ெத (வார் -2) , 6.கடம்பத் ர ்ஊராட்  E.B.ேரா  
(வார் -2) , 7.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ஏரிக்கைர ெத  (வார் -2) , 
8.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ந்தரக்ேணசநகர(்வார் -2) , 9.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  த்த ழ்நகர ்(வார் -2) , 10.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ஹாஸ்டல் 
ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

154 154
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி - 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற , கடம்பத் ர-்631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ைவசா நகர ்ேநர ்ெத  (வார் -2) , 
2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ைவசா நகர ் ழாண்ைட ெத  (வார் -2) , 
3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ஆஞ்சேநயநகர ்ெதண்ைடெத (வார் -2) , 
4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெபரியெத  (வார் -1) , 5.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
தணிகாசலம் நகர ்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

155 155
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி -

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற , கடம்பத் ர-்631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ஆலமரதெ்த  கசவநல்லத் ர ்(வார் -2) , 
2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  கசவநல்லாத் ர ்ந தெ்த  (வார் -2) , 
3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ேமலாண்ைடெத  (வார் -2) , 4.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  அஷ்டலஷ்  ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 5.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
ேமட் த் ெத  (வார் -2) , 6.கடம்பத் ர ்(ஊ) காஞ் ரம் ேரா  (வார் -
2) , 7.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ரத்்  டாக்டர ் வாரட்ஸ்் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

156 156
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி -
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற , கடம்பத் ர-்631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ம  ெத  (வார் -2) , 2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
பா நகர ் க் தெ்த  (வார் -2) , 3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  பா நகர ்
1வ ெத  (வார் -2) , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெபரியார ்ெத  (வார் -2) 
, 5.கடம்பத் ர ்ஊராட்  அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2) , 6.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  வள் வர ்ெத  (வார் -2) , 7.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
சைடயப்பன் மற் ம் ைரசா  வாரட்ஸ்் (வார் -2) , 8.கடம்பத் ர ்ேக 

 ஆர ்நகர ், 9.கடம்பத் ர ்ஊராட்  கடம்பத் ர ்காலனி 1வ ெத  
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

157 157
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி -
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற , கடம்பத் ர-்631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  கடம்பத் ர ்காலனி 2வ ெத  (வார் -3) , 
2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  கடம்பத் ர ்ெப மாள்ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 
3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  கடம்பத் ர ்ேமல்நிைல ெதாட் ெத  (வார் -3) 
, 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  . .ஓ. ஆ ஸ் ெத  (வார் -3) , 5.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  கால்நைட ம த் வ ெத  (வார் -3) , 6.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
கடம்பத் ர ்ெபத்தேகாஸ்  சரச் ்ெத  (வார் -3) , 7.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  கடம்பத் ர ்ரங்கநாதர ்நகர ்(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

158 158
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப்  வடக்  பக்க 
அைற , கடம்பத் ர-்631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மணம் ர ்ெசல் யம்மன்ேகா ல் 
ெத  (வார் -3) , 2.கடம்பத் ர ்(ஊ) ெவண்மணம் ர ்ெசல் யம்மன் 

க்  ெத  (வார் - , 3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மண் ர ்
கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார◌் -3) , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
ெவண்மணம் ர ்ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 5.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

159 159

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கப்  
ெதற்  பக்க அைற , கடம்பத் ர ்-
631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  கடம்பத் ர ்M.G.R.நகர ்(வார் -3) , 
2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மணம் ர ்பாணம்பாக்கம்சாைல 
(வார் -3) , 3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மணம் ர ்கன்னியம்மன் 
இ ளர் ப்  (வார , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மணம் ர ்
அண்ணாெத  (வார் -4) , 5.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மணம் ர ்
அங்காளபரேமஸ்வரி ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

160 160

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  கட் டம் 
ெதற்  கப்  அைற , 
கடம்பத் ர ்-631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மனம் ர ்பைழயகாலனி வார்  4 , 
2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  மகாத்மா காந்  நகர(்வார் -4) , 3.கடம்பத் ர ்
(ஊ) காந்தாமணி நகர(்வார் -4) , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
CSIசரச்ெ்த (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

161 161
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 

ய கட் டம் ேமற்  கப்  , 
ரியாங் ப்பம் -631203

1.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவண்மணம் ர் யகாலனி(வார் -4) , 
2.கடம்பத் ர ்ஊராட்  எ ல்நகர(்வார் -4) , 3.கடம்பத் ர ்ஊராட்  

வள் வரெ்த (வார் -4) , 4.கடம்பத் ர ்ஊராட்  
அம்ேபத்காரந்கர(்வார் -4) , 5.கடம்பத் ர ்(ஊ) 
ெசந் ல்நகர,்ஆ கநகர,்RCசரச் ்ேரா  (வார் -4) , 6.கடம்பத் ர ்
ஊராட்  இந் ராநகர ்(வார் -4) , 7.கடம்பத் ர ்(ஊ) ெஜ.நகர(்வார் -4) , 
8.கடம்பத் ர ்ஊராட்  ெவங்கேடஸ்வரந்கர(்வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

162 162
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 

ய கட் டம் ழக்  கப்  , 
காரணி-631203

1. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  பைழய காலனி (வார் -1) , 
2. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ேகாடட்ரஸ்் ஒத்தவாைட (வார் -1) , 
4. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ேகாடட்ரஸ்் 1-வ  சந்  (வார் -1) , 
5. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ேகாடட்ரஸ்் 2-வ  சந்  (வார் -1) , 
6. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ேகாடட்ரஸ்் 3-வ  சந்  (வார் -1) , 
7. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ேகாடட்ரஸ்் 4-வ  சந்  (வார் -1) , 
8. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ேகாடட்ரஸ்் 5-வ  சந்  (வார் -1) , 
9. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ேகாடட்ரஸ்் 5-வ  சந்  (வார் -1) , 
10. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  வள் ர ்ேரா  (வார் -1) , 
11. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத காலனி (வார் -1) , 
12. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ந தெ்த  காலனி (வார் -1) , 
13. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  ெதன்னன்ைட ெத  ராமம் (வார் -1) , 
14. ரியாங் ப்பம் (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத ராமம் (வார் -1) , 
15. ரியாங் ப்பம் (ஊ) சாக்கால  (ேகா லாம் ண் ) (வார் -2) , 
16. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (ேகா லாம் ண் ) 
(வார் -2) , 17. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ெமண்ட ்ெத  (ஆட் ப்பாக்கம்)  
(வார் -2) , 18. ரியாங் ப்பம் (ஊ) மாத்தம்மன்ேகா ல்ெத  
(ஆட் ப்பாக்கம்) (வார் -2) , 19. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ேமட் தெ்த  
(ஆட் ப்பாக்கம்) (வார் -2) , 20. ரியாங் ப்பம் (ஊ) ரியாங் ப்பம் 
ேரா  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

163 163
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 

ய கட் டம் வடக்  கம் 
அைற , காரைன - 631 203

1. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  காரைண ராமம் (வார் -3) , 
2. ரியாங் ப்பம் ஊராட்  காரைணகாலனி (வார் -4) , 
3. ரியாங் ப்பம் (ஊ) காரணி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

164 164 ச தாயக் டம் வடக்  கப்  , 
ேசைல-631203

1.ேசைல ஊராட்  தா த்கான் ேபடை்ட(வார் -1) , 2.ேசைல ஊராட்  
ேசைல ராமம் (வார் -1) , 3.ேசைல ஊராட்  பாலா  நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

165 165 ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ேசைல -631 203

1.ேசைல ஊராட்  ேசைல கண் ைக (வார் -2) , 2.ேசைல ஊராட்  
ேசைலகாமராஜ ரம்(வார் -3) , 3.ேசைல ஊராட்  னாட்  நகர ்
(வார் -3) , 4.ேசைல ஊராட்  டல்க் நகர ்(வார் -3) , 5.ேசைல(ஊ) 
ேசைல , 6.ேசைல(ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

166 166 .எஸ்.ஐ ஆரம்ப பள்ளி , ேசைல -
631 203

1.ேசைல ஊராட்  ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 2.ேசைல ஊராட்  
அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -4) , 3.ேசைல ஊராட்  ேடா தெ்த  (வார் -4) 
, 4.ேசைல ஊராட்  ஒற்றவாைட (வார் -4) , 5.ேசைல ஊராட்  

டை்டெத  (வார் -4) , 6.ேசைல ஊராட்  சக்  நகர ்(வார் -4) , 
7.ேசைல ஊராட்  N.G.O. நகர ் (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

167 167

ெச ன்டஅ்னிஸ்ெமடர்ிக் ேலஷ
ன் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற எண்-1 , 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) அவ்ைவ சண்  ெத   (வார் -22) , 2. வள் ர ்(ந) 
சர.் . .ராமன் ெத   (வார் -22) , 3. வள் ர ்(ந) ராதா ஷ்ணன் 
ெத  (வார் -22) , 4. வள் ர ்(ந) இங்கரல்ால் ெத  (வார் -22) , 
5. வள் ர ்(ந) க  கால ேமகம்  ெத  (வார் -22) , 6. வள் ர ்(ந) 
தந்ைத ெபரியார ்ெத  (வார் -22) , 7. வள் ர ்நகராட்  . .ேக 
ெத  (வார் -22) , 8. வள் ர ்நகராட்  ஜான் ராணி ெத   (வார் -
22) , 9. வள் ர ்நகராட்  வள்ளல்பாரி ெத   (வார் -22) , 
10. வள் ர ்(ந) ெஜக வன்ராம் ெத  (வார் -22) , 11. வள் ர ்(ந) 

ப்ரமணிய வாெத  (வார் -22) , 12. வள் ர ்(ந) 
நாமக்கல்ராம ங்கம் ெத   (வார் -22) , 13. வள் ர ்(ந) 

மணன்ெத  (வார் -22) , 14. வள் ர ்(ந) தாள த்  நடராஜன் 
ெத   (வார் -22) , 15. வள் ர ்(ந) மணியம்ைமயார ்ெத   (வார் -
22) , 16. வள் ர ்(ந) J.V. ஸ்டா ன் ெத  (வார் -22) , 17. வள் ர ்
(ந) ேபகன் ெத   (வார் -22) , 18. வள் ர ்(ந) J.N. சாைல (வார் -22) , 
19. வள் ர ் ன்வாரிய ப்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

168 168

ெச ன்டஅ்னிஸ்ெமடர்ிக் ேலஷ
ன் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற எண்-
2ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற எண்-3 , 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) அன்ைன இந் ராகாந்  சாைல (வார் -22) , 
2. வள் ர ்(ந) பரிேமலழகர ்ெத  (வார் -22) , 3. வள் ர ்(ந) 
ெஜய ரகாஷ் ெத  (வார் -22) , 4. வள் ர ்(ந) கைலவாணர ்ெத  
(வார் -22) , 5. வள் ர ்(ந) வாஞ் நாதன் ெத  (வார் -22) , 
6. வள் ர ்(ந) ேகா ர ்ெத  (வார் -22) , 7. வள் ர ்(ந) அ ஞர ்
அண்ணா க்  ெத  (வார் -22) , 8. வள் ர ்(ந) 
மைறம ய களார ்ெத  (வார் -22) , 9. வள் ர ்(ந) ேஜா  
ராம ங்கம் ெத  (வார் -22) , 10. வள் ர ்(ந) ேவகனந்தர ்ெத  
சந்  1 (வார் -22) , 11. வள் ர ்நகராட்  ேவகானந்தர ்ெத  சந் -
2 (வார் -22) , 12. வள் ர ்நகராட்  சக்  ேகா ல் ெத  (வார் -22) , 
13. வள் ர ்நகராட்  சக்  ேகா ல் ெத  (வார் -22) , 14. வள ர ்
நகராட்  Dr. ,வ. க்  ெத  (வார் -22) , 15. வள் ர ்நகராட்  
Dr. ,வ.  ெத  (வார் -22) , 16. வள் ர ்(ந) அேரராம் நகர ்(வார் -22) 
, 17. வள் ர ்(ந) காமாட்  நகர ்(வார் -22) , 18. வள் ர ்(ந) 

. .க. ெத  (வார் -22) , 19. வள் ர ்(ந) கடட்ெபாம்மன் ெத  
(வார் -22)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

169 169

ெச ன்டஅ்னிஸ்ெமடர்ிக் ேலஷ
ன் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற எண்-
3ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற எண்-4 , 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -22) , 2. வள் ர ்(ந) 
அ ஞர ்அண்ணா ெத  (வார் -22) , 3. வள் ர ்(ந) ேவகானந்தர ்
சாைல (வார் -22) , 4. வள் ர ்(நகராட் ) பக்தவசச்லம் ெத  (வார் -
22) , 5. வள் ர ்நகராட்  ேவகானந்தர ்ெத  சந் -3 (வார் -22) , 
6. வள் ர ்நகராட்  சக்  ேகா ல் க்  ெத  (வார் -22) , 
7. வள் ர ்(ந) கேழந்  ெத  (வார் -22) , 8. வள் ர ்நகராட்  
பாேவந்தர ்ெத  (வார் -22) , 9. வள் ர ்நகராட்  க யர  ெத  
(வார் -22) , 10. வள் ர ்(ந) ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -22) , 
11. வள் ர ்(ந) சக்  ேகா ல் ெத  (வார் -22)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

170 170

ெச ன்டஅ்னிஸ்ெமடர்ிக் ேலஷ
ன் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற எண்-4 , 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  நக் ரன் ெத  (வார் -22) , 2. வள் ர ்
நகராட்  அகத் யர ்ெத  (வார் -22) , 3. வள் ர ்(ந) உ.ேவ.சா நாத 
ஐயர ்ெத  (வார் -22) , 4. வள் ர ்(ந) ெசம்ப த்  ெத  (வார் -22) , 
5. வள் ர ்(ந) வா  நகர ்ெத  (வார் -22) , 6. வள் ர ்(ந) ரா வ் 
காந்  நகர ்(வார் -22) , 7. வள் ர ்(ந) ைவஷ்ண  நகர ்(வார் -22) , 
8. வள் ர ்(ந) ேதா ராஜ் நகர ்(வார் -22) , 9. வள் ர ்(ந) கணப  
நகர ்(வார் -22) , 10. வள் ர ்(ந) IOB காலனி (வார் -2) , 
11. வள் ர ்(ந) மைல ெத  (வார் -22) , 12. வள் ர ்(ந) 
எம். .எம்.நகர ்ராஜா ரம் (வார் -22) , 13. வள் ர(்ந) 
ைவஸ்ண நகர(்வார் -22)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

171 171
நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண்-1 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) என். .ஓ.காலனி( வார் -22) , 2. வள் ர ்(ந) ேத  
னாட்  நகர(்வார் -22) , 3. வள் ர ்(ந) ய என்  ஓ 

காலனி(வார் -22)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

172 172

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண்-2 , என்  ஓ காலனி 

வள் ர-் 602 001

1. வள் ர ்(ந) காமேத  ெத  (வார் -22) , 2. வள் ர ்(ந) பால 
நாயகர ்ெத  (வார் -22) , 3. வள் ர ்ஊராட்  வம் நகர ்(வார் -

22) , 4. வள் ர ்நகராட்  ஷ்ணா நகர(்வார் -22)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

173 173

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கட் டம் ழக்  கப்  
அைற எண்-1 , என்  ஓ காலனி 

வள் ர-் 602601

1. வள் ர ்நகராட்  (ந) ெஜ.என்.ேரா  காந் ரம்(வார் -18) , 
2. வள் ர ்(ந) ெஜ.என்.ேரா  (வார் -18 ) , 3. வள் ர ்(ந) 

.எம்.நகர(்வார் -18) , 4. வள் ர ் ன்வாரிய ப்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

174 174
நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கட் டம் ழக்  கப்  
அைற எண்-2 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) பத் யால் ேபடை்ட(வார் -18) , 2. வள் ர ்
நகராட்  ெஜ என் ேரா  , 3. வள் ர ்(ந) ெஜ ன்நகர(்வார் -18) , 
4. வள் ர ்நகராட்  ேகாபால ரம் (வார் -18) , 5. வள் ர(்ந) 
காந் ரம் அய்யனார ்அெவன் (வார் -21) , 6. வள் ர ்(ந) சமர ்

யாஸ் நகர ்(வார்  -18)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

175 175
நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கட் டம் ழக்  கப்  
அைற எண்-3 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) ேசைல ேரா  (வார் -17) , 2. வள் ர ்நகராட்  
இந் ரா நகர(்வார் -17) , 3. வள் ர ்நகராட்  ேஜ.என்.ேரா  (வார் -
18) , 4. வள் ர ்நகராட்  ெஜயா நகர ்ெம ன் ேரா (வார் -18) , 
5. வள் ர ்(ந) ெஜயா நகர ்1-வ  க் த் ெத வார் -18) , 
6. வள் ர ்(ந) ெஜயா நகர ்2-வ  க் த் ெத வார் -18) , 
7. வள் ர ்(ந) ெஜயா நகர ்3-வ  க் த் ெத வார் -18) , 
8. வள் ர ்(ந) ெஜயா நகர ்4-வ  க் த் ெத வார் -18) , 
9. வள் ர ்நகராட்  மரேவல் நகர(்வார் -19) , 10. வள் ர ்(ந) 
ேக. . .நகர ்(வார் -19)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

176 176M

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைற எண்-4 , லட் ரம் 
வள் ர ்- 602 001

1. வள் ர ்(ந) கண்ணதாசன் நகர(்வார் -18) , 2. வள் ர ்(ந) 
ெபரியார ்ெத  (வார் -18) , 3. வள் ர ்(ந) பத் யால் ேபடை்ட 
(வார் -18) , 4. வள் ர ்(ந) அண்ணா ெத (வார் -19) , 5. வள் ர ்
(ந) லஷ் ரம் தல் ெம ன்ேரா  (வார் -19) , 6. வள் ர ்(ந) 
அம்சம்மா நகர(்வார் -19) , 7. வள் ர ்(ந) காந் ரம் (வார் -21) , 
8. வள் ர ்நகராட்  காந் ரம்-2 (வார் -21) , 9. வள் ர ்
நகராட்  எம்.  ஆர ்நகர ் ள்ைளயார ்ெத (வார் -23) , 10. வள் ர ்
(ந) அய்யானார ்அெவன்  (வார் -21) , 11.ெஜயா நகர ்காமாட்  
அெவன்

ஆண்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

177 176A(
W)

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைற எண்-5 , லட் ரம் 
வள் ர ்- 602 001

1. வள் ர ்(ந) கண்ணதாசன் நகர(்வார் -18) , 2. வள் ர ்(ந) 
ெபரியார ்ெத  (வார் -18) , 3. வள் ர ்(ந) பத் யால் ேபடை்ட 
(வார் -18) , 4. வள் ர ்(ந) அண்ணா ெத (வார் -19) , 5. வள் ர ்
(ந) லஷ் ரம் தல் ெம ன்ேரா  (வார் -19) , 6. வள் ர ்(ந) 
அம்சம்மா நகர(்வார் -19) , 7. வள் ர ்(ந) காந் ரம் (வார் -21) , 
8. வள் ர ்நகராட்  காந் ரம்-2 (வார் -21) , 9. வள் ர ்
நகராட்  எம்.  ஆர ்நகர ் ள்ைளயார ்ெத (வார் -23) , 10. வள் ர ்
(ந) அய்யானார ்அெவன்  (வார் -21) , 11.ெஜயா நகர ்காமாட்  
அெவன்

ெபண்

178 177

 இ எல்  ந நிைலப் பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  பக்க அைற 
எண்-1 , ெபரிய ப்பம் 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந)  இ எல்   காம்ப ண்  , 2. வள் ர ்(ந) ஜடஜ்ஸ் 
காலனி ன்றாவ  ெத (வார் -23) , 3. வள் ர ்(ந) 
காமராஜ ரம்(வார் -23) , 4. வள் ர ்நகராட்  ெபரிய ப்பம் ெபரிய 
காம்ப ண்  (வார் -24) , 5. வள் ர ்நகராட்  ேஜ.என்,ேரா  
(வார் -24) , 6. வள் ர ்நகராட்   ஜடஜ்ஸ் காலனி தல் ெத  (வார்  
- 24) , 7. வள் ர ்நகராட்  ஜடஜ்ஸ் காலனி இரண்டாவ  ெத (வார் -
24) , 8. வள் ர ்நகராட்  ெஜ என் ேரா  , 9. வள் ர ்(ந) ய 
ேமட்  ெத  (ேசரம்ன் நாராயணன் ெத ) (வார் 24)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

179 178

 இ எல்  ந நிைலப் பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  பக்க அைற 
எண்-2 , ெபரிய ப்பம் 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  ேமட் த் ெத (வார் -23) , 2. வள் ர ்
நகராட்  ேமட் த் ெத  காலனி(வார் -23) , 3. வள் ர ்நகராட்  

 இ எல்  ந நிைலப்பள்ளி ேஜ என் ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

180 179

 இ எல்  ந நிைலப் பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  பக்க அைற 
எண்-3 , ெபரிய ப்பம் 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 1-வ  ெத  (வார் -23)      , 
2. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 2-வ  ெத  (வார் -23) , 3. வள் ர ்
(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 3-வ  ெத  (வார் -23) , 4. வள் ர ்ஊராட்  எம் 

 ஆர ்நகர ்4-வ  ெத  (வார் -23) , 5. வள் ர(்ந) எம்  ஆர ்நகர ் 5-
வ  ெத  (வார் -23) , 6. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 6-வ  ெத  
(வார் -23)      , 7. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 7-வ  ெத  (வார் -23)  
    , 8. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 8-வ  ெத  (வார் -23)      , 
9. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 9-வ  ெத  (வார் -23)      , 
10. வள் ர(்ந) எம்  ஆர ்நகர ் 10-வ  ெத  (வார் -23)      , 
11. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 11-வ  ெத  (வார் -23)      , 
12. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 12-வ  ெத  (வார் -23)      , 
13. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 13-வ  ெத  (வார் -23)      , 
14. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ்14-வ  ெத  (வார் -23)      , 
15. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 15-வ  ெத  (வார் -23)      , 
16. வள் ர ்(ந) எம். .ஆர ்நகர ்16-வ  ெத  (வார் -23)      , 
17. வள் ர(்ந) ேக.ேக.நகர ்(வார் -23)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

181 180

 இ எல்  ந நிைலப் பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  பக்க அைற 
எண்-4 , ெபரிய ப்பம் 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) எம். .ஆர ்நகர ் 17-வ  ெத  (வார் -23)      , 
2. வள் ர ்(ந) எம். .ஆர ்நகர ் 18 -வ  ெத  (வார் -23)      , 
3. வள் ர ்(ந) எம். .ஆர ்நகர ் 18-வ  க் த் ெத  (வார் -23 , 
4. வள் ர ்(ந) எம்  ஆர ்நகர ் 19-வ  ெத  (வார் -23)      , 
5. வள் ர ்(ந) எம். .ஆர ்நகர ் 20-வ  ெத  (வார் -23)      , 
6. வள் ர ்(ந) எம். .ஆர ்நகர ் 21-வ  ெத  (வார் -23)      , 
7. வள் ர ்(ந) இந் ரா நகர ்1-வ  ெத  (வார் -23     , 8. வள் ர ்
(ந) இந் ரா நகர ்2-வ  ெத  (வார் -24)  3  , 9. வள் ர ்(ந) இந் ரா 
நகர ்3-வ  ெத  (வார் -23     , 10. வள் ர ்(ந) ட்  வச வாரிய 

ப்  (வார் -23)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

182 181
 இ எல்  ந நிைலப்பள்ளி 

ெதற்  கப்  ெதற்  கப்  , 
ெபரிய ப்பம் வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) த்  நாயகர ்ேகா ல் ெத (வார் -24) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

183 182

 இ எல்  ந நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைற எண்-2 , ெபரிய ப்பம் 
வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந) கடட்ெபாம்மன் ெத  (ெபரிய ப்பம்) (வார் -24) , 
2. வள் ர ்(ந) எல்.ேக.நகர ்(வார் -24) , 3. வள் ர ்காவலர ்

ப்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

184 183

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைற , ெபரிய ப்பம் 
வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  டை்டக்காரத் ெத (வார் -26) , 2. வள் ர ்
(ந) வள்ளலார ்ெத சந்  (வார் -26) , 3. வள் ர ்நகராட்   

டை்டக்கைர ெத (வார் -26)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

185 184

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண்-1 , ேஜ.என்.ேரா  

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  வ.உ.  ெத (வார் -25) , 2. வள் ர ்
நகராட்   பார யார ்ெத (வார் -25) , 3. வள் ர ்நகராட்   கம்பர ்
ெத (வார் -25) , 4. வள் ர ்(ந) TELC காம்ப ண்ட ்உட் ரம்(வார் -
24) , 5. வள் ர ்நகராட்  TELC காம்ப ண்ட ்உட் ரம்(வார் -24) , 
6. வள் ர ்நகராட்   வ.ஊ.  ெத  (வார் -24)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

186 185

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண்-2 , ேஜ.என்.ேரா  

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   லால் பக ர ்சாஸ் ரி ெத (வார் -27) , 
2. வள் ர ்(ந) நீேரற்  சாைல வரதராஜ ரம் காலனி(வார் -27) , 
3. வள் ர ்நகராட்   கற் ழாய் ெதா ற்சாைல ெத  (வார் -27) , 
4. வள் ர ்நகராட்   மகாத்மா காந்  நகர(்வார் -27) , 5. வள் ர ்
(ந) ைபபாஸ் ேரா  (வார் -27)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

187 186

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் ெதற்  வடக்  

கப்  அைற எண்-3 , 
வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   இர ல்ேவ காலனி-1 (வார் -27) , 2. வள் ர ்
(ந) இர ல்ேவ காலனி -2 (வார் -27) , 3. வள் ர ்நகராட்  இர ல்ேவ 
காலனி -3 (வார் -27) , 4. வள் ர ்நகராட்  வரதராஜ் நகர ்-
அரஜ் னன் ெத  (வார் -27) , 5. வள் ர ்நகராட்  வரதராஜ் நகர ்
ேசரன் ெத  (வார் -27) , 6. வள் ர ்நகராட்  வரதராஜ் நகர ்ேசாழன் 
ெத  (வார் -27) , 7. வள் ர ்நகராட்   வரதராஜ் நகர ்-
பாண் யன்ெத (வார் -27) , 8. வள் ர ்நகராட்   வரதராஜன் நகர ்
பல்லவன்ெத  (வார் -27) , 9. வள் ர ்நகராட்   வரதராஜன் நகர ்
ராஜராஜன் ெத  (வார் -27) , 10. வள் ர ்நகராட்   வரதராஜன்நகர ்
(அெனக்ஸ்) (வார் -27)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

188 187

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் ெதற்  வடக்  

கப்  அைற 1 , ங்கத் ர ்
வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   இ ளர ் ப்  (வார் -27) , 2. வள் ர ்
நகராட்   ஆற்றங்கைர ஓரம் (வார் -27)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

189 188

ெச ன்டஅ்னிஸ்ெமடர்ிக் ேலஷ
ன் ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  அைற எண்-5 , 

ங்கத் ர,் வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   பக்தவசச்லம் ெத  (வார் -22) , 2. வள் ர ்
நகராட்   க யர  ெத  (வார் -22) , 3. வள் ர ்நகராட்   இந் ரா 
காந்  சாைல(வார் -22) , 4. வள் ர ்நகராட்   மணியம்ைமயார ்
ெத  (வார் -22) , 5. வள் ர ்நகராட்   ேசாழன் ெத  (வார் -22) , 
6. வள் ர ்நகராட்   அ யம்மான் ெத  (வார் -22) , 7. வள் ர ்
(ந) அ ஞர ்அண்ணா ெத  (வார் -22) , 8. வள் ர ்நகராட்   டாக்டர ்

.வ.ெத  (வார் -22) , 9. வள் ர ்நகராட்   உ.ேவ.சா நாத அய்யர ்
ெத (வார் -22) , 10. வள் ர ்நகராட்   ேசரன் ெத (வார் -22) , 
11. வள் ர ்நகராட்  ேதா ரார ்நகர(்வார் -22) , 12. வள் ர ்
நகராட்  மணிேமகைல ெத  (வார் -22) , 13. வள் ர ்நகராட்  

ள  நகர(்வார் -22) , 14. வள் ர ்நகராட்  தரம் ங்கம்  ெத  
(வார் -15) , 15. வள் ர ்நகராட்  பல்லவன் ெத  (வார் -22) , 
16. வள் ர ்நகராட்  பரிேமலழகர ்ெத  (வார் -22) , 17. வள் ர ்
நகராட்   நக் ரன் ெத (வார் -22) , 18. வள் ர ்நகராட்   I O B 
காலனி (வார் -22)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

190 189

ஆ ரா டர ்நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கப்  அைற எண் -1 , 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ங்கத் ர ்காலனி , 2. வள் ர ்நகராட்   
ேமட் தெ்த  காலனி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

191 190

ஆ ரா டர ்நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கப்  அைற எண் -2 , 

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   லட் ரம் காலனி , 2. வள் ர ்காந் ரம் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

192 191
நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற எண்-1 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   I.C.M.R. வளாகம் (வார் -1) , 2. வள் ர ்
நகராட்  I.C.M.R. ன் றம் (வார் -1) , 3. வள் ர ்நகராட்  
ேடால்ேகட ் ராமம் (வார் -1) , 4. வள் ர ்நகராட்  ேடால்ேகட ்
காலனி (வார் -1) , 5. வள் ர ்நகராட்  காவலர ் ப்  (வார் -
1) , 6. வள் ர ்நகராட்   ேநத்தா சாைல (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

193 192
நகராட்  ந நிைலப் பள்ளி - 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கம் 
அைற எண்.2 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  ம  அ ல் (வார் -1) , 2. வள் ர ்
நகராட்  ேநதா  சாைல (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

194 193
நகராட்  ந நிைலப் பள்ளி - 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கம் 
அைற எண்.3 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ஜவஹர ்நகர(்வார் -2)     , 2. வள் ர ்
நகராட்   மாவடட்ஆட் யர ்ெப ந் டட் ப்  வளாகம்  , 
3. வள் ர ்நகராட்   கல் ளம் (வார் -1) , 4. வள் ர ்நகராட்   

ரா ேயடட்ர ்அ ல் மற் ம் எ ரில் (வார் -1) , 5. வள் ர ்(ந) 
ெபான்னி அம்மன் ேகா ல் அ ல் (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

195 194
நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற 1 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  ெப ம்பாக்கம் ராமம் 
ெபான்னியம்மாள்ேகா ல்ெத (வார் -1) , 2. வள் ர ்நகராட்   
ெப ம்பாக்கம் காலனி( வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

196 195

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற 2 , வடக்  ராஜ  

வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ெகாம் ெத (வார் -4) , 2. வள் ர ்
நகராட்   ெசக்க ெத (வார் -4) , 3. வள் ர ்நகராட்   கந்தப்பன் 
ெத (வார் -4) , 4. வள் ர ்நகராட்   ெபரியதம் ெத (வார் -2) , 
5. வள் ர ்நகராட்   ெவங் ெத (வார் -4) , 6. வள் ர ்நகராட்  
 ெபான்னப்பன் ெத (வார் -4) , 7. வள் ர ்நகராட்   மண்டபம் 
ெத (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

197 196

ெகௗ  ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைற எண்-1 , வடக்  ராஜ  
வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   காமராஜர ்சாைல (வார் -3) , 2. வள் ர ்
நகராட்  காமராஜர ்சாைல 1-வ  ெத  (வார் -3) , 3. வள் ர ்
நகராட்   வடக்  ராஜ  (வார் -6)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

198 197
ெகௗ  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற எண்-2 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  ஈக்கா  ேரா  க்ேனஷ்வர ்நகர ்  (வார் -5) , 
2. வள் ர ்நகராட்   கம்பர ்ெத  (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

199 198
ெகௗ  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற எண்-3 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  காமரஜர ்ெத   சந் -1 (வார் -3)                   , 
2. வள் ர ்(ந) காமராஜர ்சந் -2 (வார் -3) , 3. வள் ர ்நகராட்   
காமாரஜர ்சந் -3 (வார் -3) , 4. வள் ர ்நகராட்   பக் ரி ைரஸ் ல் 
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

200 199
ெகௗ  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற எண்-4 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ஆ ரித் ெத (வார் -6) , 2. வள் ர ்
நகராட்   தகனிக்ேகாடை்ட ெத (வார் -5) , 3. வள் ர ்நகராட்   

ரா நகர ்(வார் -5)  , 4. வள் ர ்நகராட்  தலக்காஞ்ேசரி ேரா  
(ஈக்கா ) (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

201 200
.ஆர.் . . . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற எண்-1 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ஐேவ  அகரம் காலனி (வார் -13) , 
2. வள் ர ்(ந) வள் வர் ரம் காலனி(வார் -13) , 3. வள் ர ்(ந) 
பார தாசன் ெத  (வார் -13)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

202 201
.ஆர.் . . . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற எண்-2 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  ஐேவ அகரம் சந்  (வார் -6) , 2. வள் ர ்
நகராட்  ஐேவ அகரம் ெத  (வார் -6) , 3. வள் ர ்நகராட்   
ஐேவ  அகரம் ெத  (வார் -6) , 4. வள் ர ்நகராட்   அகரதெ்த  
(வார் -6)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

203 202
.ஆர.் . . . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற எண்-3 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ரண்ணன் ெத  (வார் -14) , 2. வள் ர ்
நகராட்  ேமா லால் ெத  (வார் -11) , 3. வள் ர ்நகராட்   
மாரப்பன் ெத  (வார் -12) , 4. வள் ர ்நகராட்   லங்காரத் ெத  
(வார் -12)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

204 203
.ஆர.் . . . ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைற எண்-1 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   பார தாசன் ெத  (வார் -13) , 2. வள் ர ்
நகராட்   பஜார ்ெத  (வார் -8) , 3. வள் ர ்நகராட்   
ெகாண்டமா ரம் ெத  (வார் -11) , 4. வள் ர ்நகராட்   னிமா 
சந்  (வார் -11) , 5. வள் ர ்நகராட்   ம  ெத  (வார் -11) , 
6. வள் ர ்நகராட்   சன்ன  ெத  (வார் -11) , 7. வள் ர ்(ந) 
காக்க ர ்சாைல (வார் -14)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

205 204M
நகராட்  வக்கப்பள்ளி அைற 
எண் 1, கம  அ  ெத , 

வள் ர்

1. வள் ர ்நகராட்   கமத  ெத  (வார் -10) , 2. வள் ர ்
நகராட்  கமத  ெத   சந் -1 (வார் -17) , 3. வள் ர ்(ந) 

கமத  ெத  சந் -2   (வார் -17) , 4. வள் ர ்நகராட்   கமத  
ெத  சந் 3  (வார் -17)

ஆண்

206 204A(
W)

நகராட்  வக்கப்பள்ளி அைற 
எண் 2, கம  அ  ெத , 

வள் ர்

1. வள் ர ்நகராட்   கமத  ெத  (வார் -10) , 2. வள் ர ்
நகராட்  கமத  ெத   சந் -1 (வார் -17) , 3. வள் ர ்(ந) 

கமத  ெத  சந் -2   (வார் -17) , 4. வள் ர ்நகராட்   கமத  
ெத  சந் 3  (வார் -17)

ெபண்

207 205

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  
அைற எண்- 1 , வள் ர-்
602001

1. வள் ர ்நகராட்   னாயகர ்ெத (வார் -8) , 2. வள் ர ்
நகராட்   காந்  ேரா (வார் -8) , 3. வள் ர ்நகராட்  
கடட்ெபாம்மன் ெத (வார் -9)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

208 206
நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைறஎண்-2 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ெப மாள் ெத (வார் -7) , 2. வள் ர ்
நகராட்   சத் ய ரத்்  ெத (வார் -7)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

209 207
நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைறஎண்-3 , வள் ர-்602001

1. வள் ர ்(ந)  C.Vசாைல (வார் -17) , 2. வள் ர ்நகராட்   C.V 
சாைல தல் சந்  (வார் -17) , 3. வள் ர ்நகராட்  C.V சாைல 
இரண்டாம் சந்  (வார் -17) , 4. வள் ர ்நகராட்   CV சாைல 

ன்றாம் சந்  (வார் -17) , 5. வள் ர ்(ந) CV சாைல நான்காம் சந்  
(வார் -17) , 6. வள் ர ்நகராட்   CV சாைல ஐந்தாம் சந்  (வார் -
17) , 7. வள் ர ்நகராட்   ன்னஎடப்பாைளயம் (வார் -17) , 
8. வள் ர ்நகராட்   லகர ்ெத  வா(ர்  -9) , 9. வள் ர ்
நகராட்   ேநதா  சாைல (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

210 208

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைறஎண்-1 , 
ங்கத் ர,் வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ராஜா  சாைல(வார் -15) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

211 209

நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  

அைறஎண்-2 , 
ங்கத் ர,் வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்   ேவம் யம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -15) , 
2. வள் ர ்நகராட்   கனகவல் ரம் ெத (வார் -14) , 
3. வள் ர(்ந) மாரப்பன்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

212 210

ஞான த் யாலயா 
ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைறஎண்-1 , 
ஒண் க் ப்பம் வள் ர ்-602 
002

1. வள் ர ்(ந) பனகல் ெத  (வார் -11) , 2. வள் ர ்நகராட்   
ரராகவர ்ெத (வார் -16) , 3. வள் ர ்(ந) ழக்  ளக்கைரத் ெத  

(வார் -16)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

213 211

ஞான த் யாலயா 
ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைறஎண்-2 , 
மணவாளநகர-்602002

1. வள் ர ்நகராட்   ெதற்  ளக்கைர ெத (வார் -16)) , 
2. வள் ர ்நகராட்   ேமற்  ளக்கைர ெத (வார் -16) , 
3. வள் ர ்நகராட்  இந் ரா நகர(்வார் -17)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

214 212

அர  ஆ ரா டர ்நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  பக்க அைற -3 , 

ங்கத் ர,் வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  ங்கத் ர(்வார் -19) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

215 213

அர  ஆ ரா டர ்நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  பக்க அைற -4 , 

ங்கத் ர,் வள் ர-்602001

1. வள் ர ்நகராட்  காந் ரம்(ஏலசாைல)(வார் -19) , 
2. வள் ர ்நகராட்  லட் ரம் , 3.ெஜயா நகர ்ஏ எஸ்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

216 214
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ஒண் க் ப்பம் வள் ர ்-602 
002

1.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ெஜகன் ெத  (வார் -1) , 3.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  பாண் யன் ெத  (வார் -1) , 4.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ேசரன் ெத  
(வார் -1) , 5.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ேசாழன் ெத  (வார் -1) , 
6.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  பா ர  அம்மன் ெத  (வார் -1) , 
7.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  லால்பக ர ்சாஸ் ரி ெத , ஆ கம் ெத   
(வார் -1) , 8.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  னிவாசன் ெத  (வார் -2) , 
9.ெவங்கத் ர ்ஊராட்   வரலட்  ெத  (வார் -1) , 10.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  ஆ கம் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

217 215

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ழக்  

கப்  அைற 1 , மணவாளநகர-் 
602002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) C.V.M. ேரா   (வார் -2) , 2.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  
அன்பழகன் ெத  (வார் -2) , 3.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  கைலவாணர ்
ெத  (வார் -2) , 4.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  சா க் பாடச்ா ெத  (வார் -1) 
, 5.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  தங்க ைற ெத  (வார் -1) , 6.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  ேமயர ் ட் பா  ெத  (வார் -1) , 7.ெவங்கத் ர ்(ஊ) சாத் ர ்
பால ஷ்ணன் ெத (வார் -1) , 8.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  
மா.ெபா.சார  ெத  (வார் -1) , 9.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  K.A. 
ம யழகன் ெத  (வார் -1) , 10.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ேமட் தெ்த  
(வார் -1) , 11.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ேமட் தெ்த

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

218 216

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ெதற்  கப்  
அைற , ெவங்கத் ர ்கண் ைக 

வள் ர ்-602 002

1.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  அலேமலம்மாள்ெத  (வார் -4) , 2.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  அலேமலம்மாள் க்  ெத  (வார் -4) , 3.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  ைரக்கண்  ெத  (வார் -4) , 4.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  
தங்கேவல் ெரட் தெ்த  (வார் -4) , 5.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  காேவரி 
ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

219 217

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - ெதற்  கப்  
அைற , ெவங்கத் ர ்கண் ைக 

வள் ர ்-602 002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ைவைக ெத  (வார் -4) , 2.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
அ யமான் ெத  (வார் -4) , 3.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  கரிகாலன் ெத  
(வார் -4) , 4.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  க்காணத்தம்மன்ேகா ல்ெத  
(வார் -4) , 5.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ேகசெரட் ெத  (வார் -4) , 
6.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  K.C.சம்மந்தனார ்ெத  (வார் -4) , 
7.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ஏ மைல நாயக்கர ்ெத  (வார் -4) , 
8.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  இ ளர ்ேம  வார்  4 , 9.ெவங்கத் ர(்ஊ) 
அ கத் ர ்ேரா  வார்  4

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

220 218

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
அைற , ெவங்கத் ர ்கண் ைக 

வள் ர ்-602 002

1.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  பள்ளிக் ட ெத  (வார் -4) , 2.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  ேவலா த ெரட்  ெத  (வார் -4) , 3.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  

மரன் நகர ் ர  ெத  வார்  4 , 4.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  
மாரியப்பெரட் யார ் ெத  வார்  5 , 5.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ஆ ரியர ்
ெத  வார்  4 , 6.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  இளங்ேகாவன் ெத  (வார்  -3) , 
7.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  னாயகர ்ேகா ல்ெத  வார்  4 , 
8.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ப்ரமணிய வா ெத  (வார் - 4) , 
9.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  சத் ய ரத்்  ெத  வார்  4 , 10.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  பல்லவன் ெத  (வார் -4) , 11.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  
ேசக் ழார ்ெத  (வார் -4) , 12.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ெவங்கத் ர ்
கண் ைக  (வார் -4) , 13.ெவங்கத் ரர ்ஊராட்  எட் யப்பன்ெரட் யார ்
ெத  (வார் -5) , 14.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  பசை்சயப்ப நாயக்கர ்ெத  
(வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

221 219

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற்  க 
அைற எண்.2 , மணவாளநகர ்-
602002

1.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  இரண்டாவ  எம். .ஆர.்நகர ்(வார் -5) , 
2.ெவங்கத் ர(்ஊ) ஏரிக்கைரெத  (வார் -3&5) , 3.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  ஒத்தவாைடெத  (வார் -3) , 4.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  

. . ங்ெத  (வார் -5) , 5.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  வா ரப்பன் 
ெத  (வார் -5) , 6.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  அழ ரி ெத  (வார் -5) , 
7.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  க ணாநி  ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

222 220

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற்  க 
அைற எண்.2 , மணவாளநகர ்-
602002

1.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  நாவலர ்ெத  (வார் -3) , 2.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  எம். .ஆர.் நகர ்(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

223 221

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  க 
அைற , ெவங்கத் ர ்கண் ைக 

வள் ர ்-602 002

1.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ேவகானந்தர ் ெத   (வார் -5) , 
2.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  த்தர ்ெத   (வார் -5) , 3.ெவங்கத் ர ்
ஊராட்  ரமா னிவர ்ெத  (வார் -5) , 4.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  
ெப ம் ர ்சாைல (வார் -3&4) , 5.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  

ள்ளிவளவன் ெத  (வார் -5) , 6.ெவங்கத் ர ்(ஊ) V.P. ந்தன் ெத  
(வார் -5) , 7.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ெலனின் ெத  (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

224 222

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  க 
அைற , ெவங்கத் ர ்கண் ைக 

வள் ர ்-602 002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) வள்ளி ெத  (வார் -5) , 2.ெவங்கத் ர ்(ஊ) N.S.K 
ெத    (வார் -5) , 3.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ல்ைலத் ெத  (வார் -5) , 
4.ெவங்கத் ர ்(ஊ) லகர ்ெத   (வார் -5) , 5.ெவங்கத் ர ்(ஊ) பாபா 
ெத  (வார் -50 , 6.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ெசங்கல்வராயன் (வார் -5) , 
7.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ட் மணி ெத  (வார் -5) , 8.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
ெதால்காப் யர ்ெத  (வார் -5) , 9.ெவங்கத் ர ்(ஊ) இந் ரா ெத   
(வார் -5) , 10.ெவங்கத் ர ்(ஊ) கண்ண  ெத   (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

225 223
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி - வடக்  க 
அைற 3 , மணவாளநகர ்-602002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) பாண் யன் ெத  (வார் -5) , 2.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
கன் ெத  (வார் -5) , 3.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ஸ்வநாதன் ெத  (வார் -

5) , 4.ெவங்கத் ர ்(ஊ) னஸ் ெத  (வார் -5) , 5.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
ஞ்  ெத  (வார் -5) , 6.ெவங்கத் ர ்ஊராட்  ம தம் ெத  (வார் -

5) , 7.ெவங்கத் ர ்(ஊ) கம்பன் ெத  (வார் -5) , 8.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
ராமசா  ெத  (வார் -5) , 9.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ஔைவ ெத  (வார் -5) , 
10.ெவங்கத் ர ்(ஊ) கடட்ெபாம்மன் ெத  (வார் -5) , 11.ெவங்கத் ர ்
(ஊ) ரன் வ ங்கம் ெத  (வார் -5) , 12.ெவங்கத் ர ்(ஊ) அம்மன் 
ெத  (வார் -5) , 13.ெவங்கத் ர(்ஊ) சன்ன  ெத  (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

226 224
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ழக்  க 
அைற , மணவாளநகர ்-602002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ேந ெத  (வார் -3) , 2.ெவங்கத் ர ்(ஊ) மணவாளர ்
ெத  1-வ  க் ெத  (வார் -3) , 3.ெவங்கத் ர ்(ஊ) மணவாளநகர ்
ேந  2வ க் ெத  (வார் -3) , 4.ெவங்கத் ர ்(ஊ) மணவாளநகர ்
ேந  3வ க் ெத  (வார் -3) , 5.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ேவ  
நாச் யாரெ்த  (வார் -5) , 6.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ேந  ெத  க லரந்கர ்
(வார் -5) , 7.ெவங்கத் ர ்(ஊ) வள் ர ்ெத  (வார்  -5) , 
8.ெவங்கத் ர ்(ஊ) இளங்ேகா ெத  (வார்  -5) , 9.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
ஐயப்பன் ெத  (வார்  -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

227 225
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி , ேபாளிவாக்கம்-
602002

 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

228 226
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  க 
அைற , ேபாளிவாக்கம்-602002

1.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
2.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) உப்பர பாைளயம் (வார் -2) , 3.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) 
சங்கரநாராயண ரம் (வார் -2) , 4.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) அத்  ளம் 
(வார் -2) , 5.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ேபாளிவாக்கம் காலனி ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

229 227
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  கட் டம் 
, ேபாளிவாக்கம்-602002

1.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ஜயநகர ்(வார் -2) , 2.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) 
க்ேனஷ்வரா நகர ்(வார் -2) , 3.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) நந்தவனம் (வார் -

2) , 4.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ேகாம  நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

230 228

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  அைற , 
பாக் ப்ேபடை்ட ேபாளிவாக்கம்-
602002

1.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ராமரே்கா ல்ெத  (வார் -3) , 2.ேபாளிவாக்கம் 
(ஊ) இ ளரக்ாலனி (வார் -3) , 3.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ந தெ்த  (வார் -
3) , 4.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) ேமட் தெ்த  (வார் -3) , 5.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) 
பாக் ேபடை்டகாலனி (வார் -3) , 6.ேபாளிவாக்கம் (ஊ) 
அ ந்த யரக்ாலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

231 229
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
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  
வாக்காளரக்ள்

232 230
அர  உயரந்ிைலப் பள்ளி வடக்  
கட் டம் ேமற்  கப்  அைற , 
உ ந்ைத-602105

1.உ ந்ைத (ஊ) வன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 2.உ ந்ைத (ஊ) 
நாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3.உ ந்ைத (ஊ) 

பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4.உ ந்ைத (ஊ) உைடயாரெ்த  
(வார் -1) , 5.உ ந்ைத (ஊ) காந்  ெத  (வார் -1) , 6.உ ந்ைத (ஊ) 
சாய்பாபா ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

233 231
அர  உயரந்ிைலப் பள்ளி ெதற்  
கட் டம் ழக்  கப்  , 
உ ந்ைத-602105

1.உ ந்ைத (ஊ) த் ைரயர ்ெ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) ரங்கா ரம் (வார் -2) , 5.உ ந்ைத (ஊ) ெம ன்ெத  
ப -2 (வார் -2) , 6.உ ந்ைத (ஊ) வ கர ்காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

234 232
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
அைற , ெகாடை்ட ர-்631 402

1.ெகாடை்ட ர ்ஊராட்  ெகாடை்ட ர ்ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -
1) , 2.ெகாடை்ட ர ்(ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3.ெகாடை்ட ர ்(ஊ) ெபான்னியம்மன் ளக்கைர ெத  (வார் -1) , 
4.ெகாடை்ட ர ்(ஊ) ெகாடை்ட ர ்பாடசாைல ெத  (வார் -1) , 
5.ெகாடை்ட ர ்(ஊ) ளக்கைர க்  ெத  (வார் -2) , 6.ெகாடை்ட ர ்
(ஊ) ெகாடை்ட ர ் ளக்கைர ெத  (வார் -2) , 7.ெகாடை்ட ர ்ஊராட்  

மாவரம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

235 233
ஊராட்  ஒன் ய லகக் 
கட் டம் - ேமற்  பக்கம் , 
கண் ர-்602108

1.கண் ர ்ஊராட்  மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 2.கண் ர ்
(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3.கண் ர ்(ஊ) ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 4.கண் ர ்(ஊ) மாதா ேகா ல் ெத   (வார் -
1) , 5.கண் ர ்(ஊ) கன் ர ்காலனி (வார் -1) , 6.கண் ர ்(ஊ) 
அைரயவாக்கம் காலனி (வார் -2) , 7.கண் ர ்(ஊ) ெதன்னகரம் 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

236 234
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கப்  , 
ெகாடை்ட ர-்631402

1.ெகாடை்ட ர ்(ஊ) ெகாடை்ட ர ்காலனி (வார் -2) , 2.ெகாடை்ட ர ்
ஊராட்  ெகாடை்ட ர ்காலனி க்  ெத  (வார் -2) , 3.ெகாடை்ட ர ்
ஊராட்  நரசமங்கலம் காலனி (வார் -3) , 4.ெகாடை்ட ர ்(ஊ) 
ெகாடை்ட ர ்இந் ரா நகர ்(வார் -2) , 5.ெகாடை்ட ர ்ஊராட்  
நரசமங்கலம் இந் ரா நகர ்(வார் -3) , 6.ெகாடை்ட ர ்(ஊ) நரசமங்கலம் 
(வார் -3) , 7.ெகாடை்ட ர ்ஊராட்  காரைண (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

237 235
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ெதற்  கப்  , ப்பட் -
602108

1. ப்பட்  ஊராட்  உப் ரபாைளயம் (வார் -3) , 2. ப்பட்  (ஊ) 
ப்பட்  காலனி (வார் -3) , 3. ப்பட்  (ஊ) ெகாம்மந்தாங்கல் 

(வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

238 236
டான்பாஸ்ேகா ேமல்நிைலப்பள்ளி-
 ெதற்  கப்  ேமற்  பக்க 
அைற , பண் ர ்-602108

1. பந் ர(்ஊ) சேவரியார ்ெத  (வார் -6) , 2. பந் ர(்ஊ) 
மா ரம் ேரா  (வார் -6) , 3. பந் ர(்ஊ) அந்ேதாணியார ்ெத  

(வார் -6) , 4. பந் ர(்ஊ) மப்ேப  ெம ன்ேரா  (வார் -6) , 
5. பந் ர(்ஊ) இந் ரா நகர ்ெம ன்ேரா  (வார் -6) , 
6. பந் ர(்ஊ) ழண்ைட ெத  (வார் -6) , 7. பந் ர(்ஊ) சந்  
ெத  (வார் -6) , 8. பந் ர(்ஊ) பாத் மா ெத  (வார் -6) , 
9. பந் ர(்ஊ) ைசயப்பர ்ெத  (வார் -6) , 10. பந் ர(்ஊ) 
அண்ணா ெத  (வார் -6) , 11. பந் ர(்ஊ) மாதா ேகா ல் ெத  
(வார் -6) , 12. பந் ர(்ஊ) இந் ரா நகர ்(வார் -6)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

239 237
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி- ெதற்  கப்  அைற , 

ப்பட்  -602108

1. ப்பட்  (ஊ) ேமட் தெ்த  (வார் -1) , 2. ப்பட்  (ஊ) எட் யம்மன் 
ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3. ப்பட்  (ஊ) பாஞ்சா  
அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4. ப்பட்  (ஊ) ெப மாள்ேகா ல் 
ெத  ராமணரெ்த  (வார் -2) , 5. ப்பட்  (ஊ) ெகங்ைக அம்மன் 
ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 6. ப்பட்  (ஊ) பள்ளிக் டத் ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

240 238
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி- ேமற்  கப்  அைற , 
பண் ர ்-602108

1. பந் ர ்(ஊ) அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1&2) , 2. பந் ர ்
(ஊ) ேமட் ெத  (வார் -1&2) , 3. பந் ர ்(ஊ) ேமலாண்ைட ெத  
(வார் -1) , 4. பந் ர ்(ஊ) ந தெ்த  (வார் -1&2) , 5. பந் ர ்
(ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1&2) , 6. பந் ர ்(ஊ) 
ேவம்  அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 7. பந் ர ்(ஊ) 

மணி ப்பம் சாைல (வார் -2) , 8. பந் ர ்(ஊ) கன்னியம்மன் 
நகர ்(வார் -2) , 9. பந் ர ்(ஊ) பந் ர ்ெம ன்ேரா  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

241 239
டான்பாஸ்ேகா ேமல்நிைலப்பள்ளி-
 ெதற்  கப்  ேமற்  பக்க 
அைற , வய ர-்602105

1. பந் ர ்(ஊ) மாதா ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 2. பந் ர ்(ஊ) 
அந்ேதாணியார ்ெத  (வார் -3) , 3. பந் ர ்(ஊ) னித அன்னாள் 
ெத  (வார் -3) , 4. பந் ர ்(ஊ)  மலர ்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

242 240
டான்பாஸ்ேகா ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  ழக்  பக்க 
அைற , பண் ர ்-602108

1. பந் ர ்(ஊ) ேதாைமயரெ்த  (வார் -3) , 2. பந் ர ்(ஊ) 
சேவரியார ்ெத  (வார் -4) , 3. பந் ர ்(ஊ) 
சகாயமாதாேகா ல்ெத  (வார் -4) , 4. பந் ர ்(ஊ) ைசயப்பர ்
ெத  (வார் -5) , 5. ப்பந் ர ்ஊராட்  ப்பந் ர ்(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

243 241
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி -ேமற்  கப்  அைற , 

மணிக் ப்பம்- 602108

1. மணிக் ப்பம் ஊராட்  ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
2. மணிக் ப்பம் (ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3. மணிக் ப்பம் ஊராட்   கன்னிகா ரம் (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

244 242
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி - ழக்  கப்  அைற , 
ெகாப் ர-்602025

1. மணிக் ப்பம் (ஊ) ன்னெத  (வார் -1) , 2. மணிக் ப்பம் (ஊ) 
இ ளர ்காலனி (வார் -1) , 3. மணிக் ப்பம் ஊராட்  
தாடே்காகாலனி (வார் -2) , 4. மணிக் ப்பம் (ஊ) வா னாம்பட்  
ெபான்னியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 5. மணிக் ப்பம் (ஊ) 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 6. மணிக் ப்பம் (ஊ) 

நாயகரே்கா ல்ெத  (வார் -3) , 7. மணிக் ப்பம் ஊராட்  
ன்னெத  (வார் -3) , 8. மணிக் ப்பம் (ஊ) வா னாம்பட்  காலனி 

(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

245 243
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி-
ெதற்  கப்  ேமற்  பக்க அைற 
, வய ர-்602105

1.வய ர ்(ஊ) வய ர ்ெதற்  ெத  (வார் -1) , 2.வய ர ்(ஊ) வய ர ்
ெப மாள்ேகா ல்ெத (வார் -1) , 3.வய ர ்(ஊ) வய ர ்வடக்  ெத  
(வார் -1) , 4.வய ர ்(ஊ) வய ர ்பள்ளி டெத  (வார் -1) , 5.வய ர ்
(ஊ) வய ர ் ளக்கைர ெத  (வார் -1) , 6.வய ர ்(ஊ) வய ர ்
பள்ளக்காலனி ெத  (வார் -1) , 7.வய ர ்(ஊ) வய ர ்ேமட் க்காலனி 
ெத  (வார் -1,2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

246 244
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி-
ெதற்  கப்  ழக்  பக்க 
அைற , வய ர-்602105

1.வய ர ்(ஊ) வய ர ்ெகாள்ளக்காலனி ெத  (வார் -2) , 2.வய ர ்(ஊ) 
ரகா ரம் ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 3.வய ர ்(ஊ) 
ரகா ரம் ேமலாண்ைட ெத  (வார் -2) , 4.வய ர ்(ஊ) ரகா ரம் 

ந தெ்த  (வார் -2) , 5.வய ர ்(ஊ) ரகா ரம் இ ளர ்காலனி (வார் -
3) , 6.வய ர ்(ஊ) ரகா ரம் ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 
7.வய ர ்(ஊ) ரகா ரம் அ ந்த ரம் வடக்  ெத  (வார் -3) , 
8.வய ர ்(ஊ) உச் ேம ராமம் மற் ம் காலனி  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

247 245
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி-
ெதற்  கப்  அைற , வய ர-்
602105

1.வய ர ்(ஊ) ம் க் ப்பம் ழாண்ைட 1-வ  ெத  (வார் -4) , 
2.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் ழாண்ைட 2-வ  ெத  (வார் -4) , 
3.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் ழாண்ைட ன்றாவ  ெத  (வார் -4) , 
4.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 
5.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் பள்ளிக் டதெ்த  (வார் -4) , 6.வய ர ்
(ஊ) ம் க் ப்பம்காலனி , மற் ம் பாைளயக்காரர ்ெத  , 7.வய ர ்
(ஊ) அகரம் ேமட் ெத  (வார் -5) , 8.வய ர ்(ஊ) அகரம் 
ெகங்ைகயம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -5) , 9.வய ர ்(ஊ) அகரம் 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -5) , 10.வய ர ்(ஊ) அகரம் காலனி 
(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

248 246
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி-
ெதற்  கப்  அைற , ெகாப் ர-்
602025

1.ெகாப் ர ்ஊராட்  ெப ம் ர ்ெம ன்ேரா  (வார் -1) , 
2.ெகாப் ர ்(ஊ) நாயகரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 3.ெகாப் ர ்(ஊ)  
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 4.ெகாப் ர ் (ஊ) 
ெப மாள்ேகா ல்ேமல்மாட  (வார் -2) , 5.ெகாப் ர ் (ஊ) ஐய்யா 
சா  ெத  (வார் -2) , 6.ெகாப் ர ் (ஊ) ேமட் தெ்த  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

249 247
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி- 
ெதற்  கப்  ப ைற ய 
கட் டம் , ெகாப் ர-்602025

1.ெகாப் ர ்(ஊ) M.G.R. நகர ்(வார் -3) , 2.ெகாப் ர ்(ஊ) ஆ ரா டர ்
காலனி, ஈஸ்வரிெத  (வார் -3) , 3.ெகாப் ர ்(ஊ) ெப மாள் 
ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 4.ெகாப் ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3) , 
5.ெகாப் ர ்(ஊ) ேமட்  ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

250 248
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 
ெதற்  கப்  அைற , 

வள் ர-்602025

1. வள் ர ்(ஊ) வள் ர் ராமம் ஆஞ்சேநயரே்கா ல்ெத  
(வார் -1) , 2. வள் ர ்(ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3. வள் ர ்(ஊ) நாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4. வள் ர ்
(ஊ) வள் ரக்ாலனி மாதாேகா ல்ெத  (வார் -2) , 5. வள் ர ்
(ஊ) ெம ன் ெத  (வார் -1) , 6. வள் ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  
(வார் -1) , 7. வள் ர ்(ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
8. வள் ர ்(ஊ) பால்வா  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

251 249 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
வள் ர-்602025

1. வள் ர ்ஊராட்  நயப்பாக்கம் நா  ெத  (வார் -1) , 
2. வள் ர ்(ஊ) ல் யர ்ெத  (வார் -1) , 3. வள் ர ்(ஊ) 
ெம ன்ெத  (வார் -1) , 4. வள் ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  
(வார் -1) , 5. வள் ர ்(ஊ) தல்ெத  (வார் -1) , 6. வள் ர ்(ஊ) 
இரண்டாவ  ெத  (வார் -1) , 7. வள் ர ்(ஊ) ன்றாவ  ெத  
(வார் -1) , 8. வள் ர ்(ஊ) நான்காவ  ெத  (வார் -1) , 
9. வள் ர ்(ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

252 250

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி -ேமற்  
கட் டம் , பாப்பரம்பாக்கம்-
602025

1.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 
2.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) ெசல் யம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
4.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) அய்யப்பன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
5.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) பள்ளிக் டதெ்த  (வார் -2) , 
6.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) ேமட் தெ்த  (வார் -2) , 7.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) 
இ ளர ்காலனி (வார் -2) , 8.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) பாப்பரம்பாக்கம் 
காலனி (வார் -2) , 9.பாப்பரம்பாக்கம் (ஊ) மங்காத்த ளம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

253 251
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி-
வடக்  கட் டம் கட் ட அைற , 
ெவள்ேளரிதாங்கல்-602025

1.ெவள்ேளரிதாங்கல் (ஊ) ெவள்ேளரிதாங்கல் (வார் -1) , 
2.ெவள்ேளரிதாங்கல் (ஊ) படட்ாேதாப்  (வார் -2) , 3.ெவள்ேளரிதாங்கல் 
(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

254 252

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ேமற்  கப்  

ய கட் டம் , இ ப் ர ்
வலைசெவட் க்கா -602025

1.ெவள்ேளரிதாங்கல் (ஊ) ெவள்ேளரிதாங்கல் (வார் -1) , 
2.ெவள்ேளரிதாங்கல் (ஊ) படட்ாேதாப்  (வார் -2) , 3.ெவள்ேளரிதாங்கல் 
(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

255 253
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
இ ப் ர ்வலைசெவட் க்கா -
602025

1.இ ப் ர(்ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 2.இ ப் ர(்ஊ) 
வலைச தாரச்ாைல (வார் -1) , 3.இ ப் ர(்ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத   
(வார் -1) , 4.இ ப் ர(்ஊ) க்  ெத  (வார் -1) , 5.இ ப் ர(்ஊ) 
பள்ளிக் டதெ்த  (வார் -1) , 6.இ ப் ர(்ஊ) மண் ர ்சாைல (வார் -
1) , 7.இ ப் ர(்ஊ) ேமட்  ஆ ரா டர ்ெத  (வார் -1) , 8.இ ப் ர(்ஊ) 
பள்ள ஆ ரா டரெ்த  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

256 254

ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி வடக்  கட் டம் ெதற்  
எ ரெ்காள் 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) பஞ்சமந்தாங்கல் 

ராமம் (வார் -1) , 4.ெதா கா  (ஊ) பஞ்சமந்தாங்கல் காலனி (வார் -
1) , 5.ெதா கா  (ஊ) பராங் ச ரம் காலனி (வார் -1&2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

257 255
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி -ேமற்  கட் டம் ழக்  

கப்  அைற , ெதா கா -602105

1.ெதா கா  (ஊ) பராங் ச ரம் ராமம் (வார் -2) , 2.ெதா கா  (ஊ) 
ேமட் ராமா ஜ ரம் (வார் -2) , 3.ெதா கா  (ஊ) 
பள்ளராமா 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  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

258 256

அர னர ்ெபண்கள் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி - வடக்  க 
ேமற்  பக்க அைற , 
மணவாளநகர ்-602 002

1.வய ர ்(ஊ) ம் க் ப்பம் ழாண்ைட 1-வ  ெத  (வார் -4) , 
2.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் ழாண்ைட 2-வ  ெத  (வார் -4) , 
3.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் ழாண்ைட ன்றாவ  ெத  (வார் -4) , 
4.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 
5.வய ர ்(ஊ) ம் ப்பம் பள்ளிக் டதெ்த  (வார் -4) , 6.வய ர ்
(ஊ) ம் க் ப்பம்காலனி , மற் ம் பாைளயக்காரர ்ெத  , 7.வய ர ்
(ஊ) அகரம் ேமட் ெத  (வார் -5) , 8.வய ர ்(ஊ) அகரம் 
ெகங்ைகயம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -5) , 9.வய ர ்(ஊ) அகரம் 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -5) , 10.வய ர ்(ஊ) அகரம் காலனி 
(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

259 257

அர னர ்ெபண்கள் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி - வடக்  க 
ேமற்  பக்க அைற , 
மணவாளநகர ்- 602 002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) மைறமைல அ கள் ெத  (வார் -3) , 2.ெவங்கத் ர ்
(ஊ) காமராஜர ்ெத  (வார் -3) , 3.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத   (வார் -3) , 4.ெவங்கத் ர ்(ஊ) . .க. ெத  (வார் -3) 
, 5.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல (வார் -2) , 
6.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ராஜா  ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

260 258
அர னர ்ெபண்கள் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி - வடக்  க 
அைற , மணவாளநகர ்- 602 002

1. வள் ர ்(ஊ) வள் ர் ராமம் ஆஞ்சேநயரே்கா ல்ெத  
(வார் -1) , 2. வள் ர ்(ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3. வள் ர ்(ஊ) நாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4. வள் ர ்
(ஊ) வள் ரக்ாலனி மாதாேகா ல்ெத  (வார் -2) , 5. வள் ர ்
(ஊ) ெம ன் ெத  (வார் -1) , 6. வள் ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  
(வார் -1) , 7. வள் ர ்(ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
8. வள் ர ்(ஊ) பால்வா  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

261 259
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  அைற , 
மணவாளநகர ்- 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) 
பள்ளராமா 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  
வாக்காளரக்ள்

262 260

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  
ேநாக் ய அைற 3 , மணவாளநகர ்
- 602 002

1.ெகாப் ர ்(ஊ) M.G.R. நகர ்(வார் -3) , 2.ெகாப் ர ்(ஊ) ஆ ரா டர ்
காலனி, ஈஸ்வரிெத  (வார் -3) , 3.ெகாப் ர ்(ஊ) ெப மாள் 
ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 4.ெகாப் ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3) , 
5.ெகாப் ர ்(ஊ) ேமட்  ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

263 261

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்  
ேநாக் ய அைற 16 , 
மணவாளநகர ்- 602 002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) காந் ெத  (வார் -2) , 2.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
பார யாரெ்த  (வார் -2) , 3.ெவங்கத் ர ்(ஊ) வானந்தம் ெத  
(வார் -2) , 4.ெவங்கத் ர ்(ஊ) அண்ணாநகர ்ெசல் ம் சாைல (வார் -2) 
, 5.ெவங்கத் ர ்(ஊ) அண்ணாெத  (வார் -2) , 6.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 

வள் வரெ்த  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

264 262

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  
எ ரெ்காள் ம் அைற , வம்-
631402

1. வம் (ஊ) ள்ைளயார் ப்பம் ெகா க்கம்ேப  காலனி (வார் -4) , 
2. வம் (ஊ) ள்ைளயார ் ப்பம் ஊமத்தங்ெகாள்ைள (வார் -4) , 
3. வம் (ஊ) ள்ைளயார் ப்பம் ராமம் (வார் -4) , 4. வம் (ஊ) 

ள்ைளயார ் ப்பம்காலனி (வார் -4) , 5. வம் (ஊ) ள்ைளயார ் ப்பம் 
ெகா க்கம்ேப  ராமம் (வார் -4 , 6. வம் (ஊ) ள்ைளயார ் ப்பம் 

ர ்நகர ்(வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

265 263
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெ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  
வாக்காளரக்ள்

266 264

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ழக்  கட் டம் ேமற்  

எ ரெ்காள் ம் அைற , வம்-
631402

1. வம் (ஊ) வம் க ணிகர ்  (வார் -1) , 2. வம் (ஊ) வம் 
சன்ன ெத  (வார் -1) , 3. வம் (ஊ) வம் ராமணரெ்த  (வார் -1) , 
4. வம் (ஊ) வம் ேதர  ெத  (வார் -1) , 5. வம் (ஊ) வம் 
பைழயகாலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

267 265
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் வடக்  பக்க 
அைற , வம்-631402

1. மாரசே்சரி (ஊ) மாரசே்சரி (வார் -1) , 2. வம் (ஊ) மாரசே்சரி 
காலனி (வார் -2) , 3. மாரசே்சரி ஊராட்  மாரசே்சரி ேரா  
தக்கத்தம்மன்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 4. வம் (ஊ) வம் ன்னக் 
காலனி (வார் -2) , 5. வம் (ஊ) வம் உப்பரபாைளயம் (வார் -3) , 
6. வம் (ஊ) மாரசே்சரி இ ளர ்காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

268 266

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  பக்க 

ழக்  கம் அைற , சத்தைர-
631203

 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

269 267

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  கட் டம் 
வடக்  பக்க அைற , சத்தைர-
631203

1.ெவள்ேளரிதாங்கல் (ஊ) ெவள்ேளரிதாங்கல் (வார் -1) , 
2.ெவள்ேளரிதாங்கல் (ஊ) படட்ாேதாப்  (வார் -2) , 3.ெவள்ேளரிதாங்கல் 
(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

270 268

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  எ ரெ்காள் ம் அைற , 
தண்டலம் -631 203

1. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) ேர கா ேத  ெத  (வார் -1) , 
2. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) கன்னியம்மன் நகர ்(வார் -1) , 
4. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) ய காலனி ெத  (வார் -2) , 
5. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -2 , 
6. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
7. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) நாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
8. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) மாரியம்மன் ெத  (வார் -2) , 
9. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) மாதம்மன் ெத  (வார் -2) , 
10. ஞ் வாக்கம் தண்டலம் (ஊ) கங்ைகயம்மன்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

271 269
ெச ண்ட ்ேஜாசப் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி - வடக்  கப்  வல  
பக்க அைற , ழசே்சரி-631402

1. ழசே்சரி(ஊ) ழசே்சரி , 2. ழசே்சரி ஊ) பள்ள காலனி அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

272 270
ெச ண்ட ்ேஜாசப் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி வடக்  கப்  இட  பக்க 
அைற , ழசே்சரி-631402

1. ழசே்சரி (ஊ) கற்பக நாயகர ்ேகா ல் ெத  , 2. ழசே்சரி (ஊ) 
ேமட் காலனி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

273 271
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ேமற்  கப்  
அைற , அ ஞ் வாக்கம்-631550

1.மப்ேப  (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 2.மப்ேப  (ஊ) 
பஜைனேகா ல்ெத  (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  
வாக்காளரக்ள்

274 272

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  கப்  
அைற , உேசன் நகரம் 
(சமத் வ ரம்)-602105

 ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  கப்  அைற அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

275 273

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 
ரிவான கட் டம் ேமற்  அைற 

பக்கம் , உேசன் நகரம் 
(சமத் வ ரம்)-602105

1.மப்ேப  (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப  (ஊ) காந்  
ேபடை்ட (வார் -3) , 3.மப்ேப  (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப  
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

276 274

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 
வடக்  கட் டம் ெதற்  அைற 
பக்கம் , உேசன் நகரம் 
(சமத் வ ரம்)-602105

1.மப்ேப  (ஊ) ய சமத் வ ரம் (வார் -3) , 2.மப்ேப  (ஊ) அ ந்த  
ரம் (வார் -3) , 3.மப்ேப  (ஊ) உேசன் நகர ்(வார் -3) , 4.மப்ேப  (ஊ) 
ஸ்வநாத ப்பம் (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

277 275
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி -
வடக்  கப்  அைற , 

ங்கம்பாக்கம்-602002

1. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் க் ெத  (வார் -1) , 
2. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் வன்னியரெ்த  (வார் -1) , 
3. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) 
, 4. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  
(வார் -1) , 5. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் கம்மவாரப்ாைளயம் 
ெப மாள்ேகா ல்ெத   , 6. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் 
காலனிெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

278 276 அங்கன்வா  கட் டம் , 
ங்கம்பாக்கம்-602002

1. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) கம்மவாரப்ாைளயம் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  
(வார் -2) , 2. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) கம்மவாரப்ாைளயம்ேரா ெத  
(வார் -2) , 3. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) கம்மவாரப்ாைளயம்ஆஞ்சேநயரந்கர ்
(வார் -2) , 4. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் M.G.R.நகர ்(வார் -3) , 
5. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -3) , 
6. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ்ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 
7. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ்பள்ளகாலனி (வார் -3) , 
8. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ்ேமட் காலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

279 277

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 
ேமற்  கட் டம் ழக்  
எ ரெ்காள் ம் , 
எைறயாமங்கலம் - 602 002

1.எைரயமங்கலம் (ஊ) ளக்கைரெத  (வார் -1) , 2.எைரயமங்கலம் 
(ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 3.எைரயமங்கலம் (ஊ) 

ள்ைளயாரே்கா ல் க் ெத  (வார் -1) , 4.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 5.எைரயமங்கலம் (ஊ) ட் ற  
நியாய ைலக்கைடெத  (வார் -1) , 6.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
ேத யெந ஞ்சாைல (வார் -2) , 7.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
நாகத்தம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 8.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
மாதாேகா ல்ெத  (வார் -2) , 9.எைரயமங்கலம் (ஊ) ெரட் பாைளயம் 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

280 278
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி- 

ழக்  கப்  அைற , 
ேமல்நல்லாத் ர-்602002

1. மாரசே்சரி (ஊ) மாரசே்சரி (வார் -1) , 2. வம் (ஊ) மாரசே்சரி 
காலனி (வார் -2) , 3. மாரசே்சரி ஊராட்  மாரசே்சரி ேரா  
தக்கத்தம்மன்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 4. வம் (ஊ) வம் ன்னக் 
காலனி (வார் -2) , 5. வம் (ஊ) வம் உப்பரபாைளயம் (வார் -3) , 
6. வம் (ஊ) மாரசே்சரி இ ளர ்காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

281 279
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி- 
ேமற்  கட் டம் வடக்  பக்க 
அைற , ேமல்நல்லாத் ர-்602002

1.ேமல்நல்லாத் ர ்(ஊ) பார யாரெ்த  (வார் -2) , 2.ேமல்நல்லாத் ர ்
(ஊ) வள் வர ்ெத  (வார் -2) , 3.ேமல்நல்லாத் ர ்(ஊ) க ணாநி  
ெத  (வார் -2) , 4.ேமல்நல்லாத் ர ்(ஊ) அண்ணா ெத  (வார் -2) , 
5.ேமல்நல்லாத் ர ்(ஊ) க்ேனஷ்வரா நகர ்(வார் -2) , 
6.ேமல்நல்லாத் ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2) , 
7.ேமல்நல்லாத் ர ்(ஊ) காமராஜர ்ெத  (வார் -3) , 8.ேமல்நல்லாத் ர ்
(ஊ) காந்  நகர ்(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

282 280
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி -
ெதற்  கட் டம் வடக்  பக்க 
அைற , ேமல்நல்லாத் ர-்602002

1.மப்ேப  (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 2.மப்ேப  (ஊ) 
பஜைனேகா ல்ெத  (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  
வாக்காளரக்ள்

283 281
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி - 
வடக்  க ேமற்  பக்க அைற , 
ேமல்நல்லாத் ர-்602002

1.மப்ேப  (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப  (ஊ) காந்  
ேபடை்ட (வார் -3) , 3.மப்ேப  (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப  
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

284 282

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி- ெதற்  
கட் டம் வடக்  பக்க அைற 2 , 

ழ்நல்லாத் ர-்602002

1. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) கம்மவாரப்ாைளயம் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  
(வார் -2) , 2. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) கம்மவாரப்ாைளயம்ேரா ெத  
(வார் -2) , 3. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) கம்மவாரப்ாைளயம்ஆஞ்சேநயரந்கர ்
(வார் -2) , 4. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ங்கம்பாக்கம் M.G.R.நகர ்(வார் -3) , 
5. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -3) , 
6. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ்ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 
7. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ்பள்ளகாலனி (வார் -3) , 
8. ங்கம்பாக்கம் (ஊ) ன்னத் ர ்ேமட் காலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

285 283
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  க 
அைற , ழ்நல்லாத் ர-்602002

1.மப்ேப  (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப  (ஊ) காந்  
ேபடை்ட (வார் -3) , 3.மப்ேப  (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப  
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

286 284
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 

ழக்  கப்  ேமற்  பக்க 
அைற -1 , மப்ேப  -631402

1.மப்ேப  (ஊ) மப்ேப  டே்ரா  (வார் -1) , 2.மப்ேப  (ஊ) K.K. நகர ் 
(வார் -1) , 3.மப்ேப  (ஊ) ேமட்  ெத  (வார்  -1) , 4.மப்ேப  (ஊ) 
யாதவா ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

287 285
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 
ெதற்  பக்க கட் டம் ழக்  

கப்  , மப்ேப  -631402

1.மப்ேப  (ஊ) ந்தமல்  ரதான சாைல (வார் -1) , 2.மப்ேப  (ஊ) 
த் ைரயர ்ெத  (வார் -1) , 3.மப்ேப  (ஊ) த யார ்ெத  (வார் -1) 

, 4.மப்ேப  (ஊ) பைழய காலனி (வார்  - 1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

288 286
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  பக்க கட் டம் ழக்  

கப்  , மப்ேப  -631402

1.மப்ேப  (ஊ) ய காலனி (வார் -1) , 2.மப்ேப  (ஊ) ேமட் ச ்ேசரி 
(வார் -1) , 3.மப்ேப  (ஊ) மப்ேப

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

289 287
ெச ண்ட ்ேஜாசப் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி -வடக்  கப்  அைற எண் 
-3 , ழசே்சரி-631402

1. ழசே்சரி (ஊ) ஜாரஜ்் ெத  (வார் -2) , 2. ழசே்சரி (ஊ) 
மாதாேகா ல்ெத  (வார் -2) , 3. ழசே்சரி (ஊ) ேகா ந்தேம  (வார் -
3) , 4. ழசே்சரி (ஊ) ெசய்யம்பாக்கம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

290 288
ேராமன் கத்ேதா க் 

வக்கப்பள்ளி ேமற்  பக்க அைற 
, கல்லம்ேப  - 602108

1.கல்லம்ேப  (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 2.கல்லம்ேப  (ஊ) 
மாதாேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3.கல்லம்ேப  (ஊ) ள்ைளயார ்
ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4.கல்லம்ேப  (ஊ) கல்லம்ேப  காலனி 
(வார் -1) , 5.கல்லம்ேப  (ஊ) வ ர ் ராமம் (வார் -2) , 
6.கல்லம்ேப  (ஊ) வ ரக்ாலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

291 289
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி -ெதற்  கப்  
அைற , கல்லம்ேப -602108

1.கல்லம்ேப  (ஊ) ஏலம்பாக்கம் ராமம் (வார் -1&2) , 2.கல்லம்ேப  
(ஊ) ஏலம்பாக்கம் காலனி (வார் -2) , 3.கல்லம்ேப  (ஊ) ஏலம்பாக்கம் 
ேமற்  நத்தம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

292 290
ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி- ெதற்  கப்  , 
ெவங்கத் ர-்602002

1.மப்ேப  (ஊ) வல் க் ப்பம் (வார் -3) , 2.மப்ேப  (ஊ) காந்  
ேபடை்ட (வார் -3) , 3.மப்ேப  (ஊ) ேமட் க்கைட (வார் -3) , 4.மப்ேப  
(ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

293 291
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெசன்டர ்கட் டம் ஓ  அைற , 
ஓண் க் ப்பம்-602002

1.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ஆைசத்தம்  ெத  (வார் -1) , 2.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
தெ்தாண்டன் ெத  (வார் -1) , 3.ெவங்கத் ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல் 

ெத  (வார் -1) , 4.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல (வார் -3) 
, 5.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ஒண் க் ப்பம் (வார் -1) , 6.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 
கங்ைகயம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 7.ெவங்கத் ர ்(ஊ) 

ெதாண்டன் 1 வ  க்  ெத  , 8.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ெதாண்டன் 
2 வ  க்  ெத  , 9.ெவங்கத் ர ்(ஊ) ெதாண்டன் 3 வ  க்  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

294 292
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி - 
வடக்  கட் டம் ப மைற அைற , 
ஓண் க் ப்பம்-602002

1.எைரயமங்கலம் (ஊ) ளக்கைரெத  (வார் -1) , 2.எைரயமங்கலம் 
(ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 3.எைரயமங்கலம் (ஊ) 

ள்ைளயாரே்கா ல் க் ெத  (வார் -1) , 4.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 5.எைரயமங்கலம் (ஊ) ட் ற  
நியாய ைலக்கைடெத  (வார் -1) , 6.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
ேத யெந ஞ்சாைல (வார் -2) , 7.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
நாகத்தம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 8.எைரயமங்கலம் (ஊ) 
மாதாேகா ல்ெத  (வார் -2) , 9.எைரயமங்கலம் (ஊ) ெரட் பாைளயம் 
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்


