
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
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல்) , ெவங்கல் - 
601 103

1.ெவங்கல் (ஊ) ஜ ன்தார ்ெத  , 2.ெவங்கல் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  , 3.ெவங்கல் (ஊ) கஸ் ரிபாய் ெத  , 4.ெவங்கல் (ஊ) த்தஞ்ேசரி 
ேரா  , 5.ெவங்கல் (ஊ) எம். .ஆர.் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

2 2
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ெவங்கல் - 
601 103

1.ெவங்கல் (ஊ) ஓடட்ர ்பாைளயம் , 2.ெவங்கல் (ஊ) ெவங்கல் ப்பம் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

3 3
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ெவங்கல் - 
601 103

1.ெவங்கல் ஊ ன்னந்தாங்கல் , 2.ெவங்கல் (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  , 
3.ெவங்கல் (ஊ) அண்ணா ெத  , 4.ெவங்கல் (ஊ) வள் வர ்ெத  , 
5.ெவங்கல் (ஊ) பார யார ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

4 4
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ெவங்கல் - 
601 103

1.ெவங்கல் (ஊ) லால்பக ர ்சாஸ் ரி ெத  , 2.ெவங்கல் (ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகா ல் ெத  , 3.ெவங்கல் (ஊ) ட் ற  வங்  ெத  , 4.ெவங்கல் (ஊ) 
ேந  பஜார்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

5 5
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , ெவங்கல் - 
601 103

1.ெவங்கல் (ஊ) கம்பர ்ெத  , 2.ெவங்கல் (ஊ) அம்ேபத்கார ்நகர ், 
3.ெவங்கல் (ஊ) காந்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

6 6
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி - ழக்  , 
ெசம்ேப  - 601 103

1.ெசம்ேப  (ஊ) ெபரிய ெத  , 2.ெசம்ேப  (ஊ) ன்னதெ்த அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

7 7
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி -வடக்  

கவாசல் , ெசம்ேப  - 601 103

1.ெசம்ேப  (ஊ) ேமல் ெசம்ேப  , 2.ெசம்ேப  (ஊ) க வாட் க் ண்  , 
3.ெசம்ேப  (ஊ) ெசம்ேப  காலனி , 4.ெசம்ேப  (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  , 5.ெசம்ேப  (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

8 8
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி , தாமைரப்பாக்கம் - 601 
103

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  1) , 
2.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ெபான்னியம்மன் ேகா ல் ெத  , 
3.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) வண்ணியர ்ெத   , 4.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) 
எடேமட்  பாைளயம் , 5.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) சா ேம

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

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



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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

9 9
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி (வடக்  கவாசல்) , 
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ேக. . .ெந ஞ்சாைல , 2.தாமைரப்பாக்கம் 
(ஊ) தாமைரப்பாக்கம் காலனி , 3.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) சரே்வஸ்வரா 
நகர ் , 4.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ம மாநகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

10 10
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) அம்மணம்பாக்கம் (வார்  2) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

11 11
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) தாமைரப்பாக்கம் ட்  ேரா  , 
2.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) ல ்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

12 12
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 
தாமைரப்பாக்கம் - 601 103

1.தாமைரப்பாக்கம் (ஊ) அம்மணம்பாக்கம் ட் சாைல (வார்  3) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

13 13
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 
ெகாமக்கம்ேப  - 602 024

1.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார்  1) , 
2.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் 1) , 
3.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) ன்னெத  (வார்  1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

14 14
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 
ெகாமக்கம்ேப  - 602 024

1.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) கங்ைகயம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் 2) , 
2.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் 2) , 
3.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) ேமட் ெத  (வார்  2) , 4.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) 
ேக. . .ெந ஞ்சாைல(வார்  2) , 5.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) இந் ரா நகர ்
(வார்  2) , 6.ெகாமக்கம்ேப  (ஊ) ர ்நகர ்(வார்  2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

15 15
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 
மாகரல் - 600 055

1.மாகரல் (ஊ) மாகரல் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

16 16
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , மாகரல் - 600 055
1.மாகரல் (ஊ) ேவடை்டக்காரத் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

17 17
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , வாயல் - 
600 052

1. வாயல் (ஊ) பள்ளத் ெத   , 2. வாயல் (ஊ) வாயல்(வார் -3) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

18 18
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , வாயல் - 
600 052

1. வாயல் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

19 19
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , வாயல் - 
600 052

1. வாயல் (ஊ) ஆரக்்கம்ேபட்  (வார் 3) , 2. வாயல் ( ஊ ) 
வாயல் (வார் 3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

20 20
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
ேசத் ப்பாக்கம் - 601 103

1.ேசத் ப்பாக்கம் (ஊ) ேசத் ப்பாக்கம் (வார்  1) , 2.ேசத் ப்பாக்கம் (ஊ) 
அகரம், அகரம் கண் ைக ராமம் (வார்  2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

21 21
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கவாசல் , 
ேகா ெவளி - 600 055

1.ஆயசே்சரி (ஊ) ஆயசே்சரி (வார் 1) , 2.ஆயசே்சரி (ஊ) 
ங் க் ப்பம (வார் 2) , 3.ஆயசே்சரி (ஊ) க் ப்பம் (வார் 2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

22 22
அர  ஆ  ரா ட நலத் ைற 
ஆரம்ப பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) 
, ேகா ெவளி - 600 055

1.ேகா ெவளி (ஊ) ேகா வளி (வார் 1) , 2.ேகா ெவளி (ஊ) லட்  
நாத ரம் (வார் 2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

23 23
அர  ஆ  ரா ட நலத் ைற 
ஆரம்ப பள்ளி (ெதற்  கவாசல்) 
, ேகா ெவளி - 600 055

1.ேகா ெவளி (ஊ) காரைண காலனி , 2.ேகா ெவளி (ஊ) காரைண, 
வன்னியர ்ெத , இந் ரா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

24 24
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
வாணியன்சத் ரம் -600 055

1.ேகா ெவளி (ஊ) ராமா ரம் , 2.ேகா ெவளி (ஊ) கள்ளிக் ப்பம் , 
3.ேகா ெவளி (ஊ) வாணியன் சத் ரம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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மற் ம் வாக் சச்ாவ  
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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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

25 25
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
வாணியன்சத் ரம் -600 055

1.ேகா ெவளி (ஊ) கன்னிகா ரம் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

26 26
ச தாய டம் (ெதற்  

கவாசல்) , வாணியன்சத் ரம் -
600 055

1.ேகா ெவளி (ஊ) எம். .ஆர.் நகர ், 2.ேகா ெவளி (ஊ) அண்ணா நகர,் 
அம்ேபத்கார ்நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

27 27
ஏ என் எம் நி  நா ம் வக்க 
பள்ளி (ெதற்  கவாசல்) , 
ேமலா ர ்- 602 021

1.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ் லக்கைட (வார் -1) , 2.ேமலா ர ்(ஊ) 
ேமலா ர ் ராமம் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ேமலா ர ்(ஊ) 
ேமலா ர ் ராமம் பஜைன ேகா ல் க்  ெத (வார் - , 
4.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ் ராமம் படேவடட்ம்மன் ேகா ல் 
ெத (வார் -1 , 5.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ் ராமம் 
ேவடை்டக்காரரப்ாைளயம் (வார் -1) , 6.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ்

ராமம் ேபடை்ட (வார் -1) , 7.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ்காலனி 
ெப மாள் ேகா ல் ெத ெதற்  ப  (வ , 8.ேமலா ர ்(ஊ) ேமல ர ்
காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெத ழக்  ப  (வ , 9.ேமலா ர ்(ஊ) 
ேமலா ர ்காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெத வடக்  ப  (வ , 
10.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ்காலனி ங்காநகர ்(வார் -2) , 
11.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ்காலனி ேமட்  ெத  எம்  ஆர ்நகர ்
(வார் -2) , 12.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ்காலனி அண்ணா ெத  (வார் -
2) , 13.ேமலா ர ்(ஊ) ேமலா ர ்காலனி ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  
(வார் -2) , 14.ேமலா ர ்(ஊ) மாதாேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

28 28
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , அ ம்பாக்கம் -
 602 023

1.அ ம்பாக்கம் (ஊ) அ ம்பாக்கம் பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.அ ம்பாக்கம் (ஊ) அ ம்பாக்கம் காலனி ெப மாள் ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

29 29
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் , அ ம்பாக்கம் 
- 602 023

1.அ ம்பாக்கம் (ஊ) க்கணஞ்ேசரி(வார் -2) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

30 30

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கவாசல் , ளாப்பாக்கம் - 602 
021

1. ளாப்பாக்கம் (ஊ) ரா வ்காந்  ெத  (வார் -2) , 2. ளாப்பாக்கம் 
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3. ளாப்பாக்கம் (ஊ) 
அண்ணா ெத   (வார் -1) , 4. ளாப்பாக்கம் (ஊ) மகாக  பார யார ்
ெத  (வார் -1) , 5. ளாப்பாக்கம் (ஊ)  ெம ன் சாைல (வார் -1) , 
6. ளாப்பாக்கம் (ஊ) காலனி தல் ெத   (வார் -1) , 7. ளாப்பாக்கம் 
(ஊ) காலணி இரண்டாம்  ெத  (வார் -2) , 8. ளாப்பாக்கம் (ஊ) 
காலணி ன்றாம் ெத  (வார் -2) , 9. ளாப்பாக்கம் (ஊ) 
ெக கம் ண்  ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

31 31 அர  ேமல் நிைலப்பள்ளி (வடக்  
கவாசல்) , ெவள்ளி ர ்- 602 027

1.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ைபண் யம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ேவடை்டகார ெத  (வார் -1) , 3.ெவள்ளி ர ்(ஊ) 
க மத்தம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4.ெவள்ளி ர ்(ஊ) கம்மாளர ்
ெத (வார் -1) , 5.ெவள்ளி ர ்(ஊ) யவர ்ெத  (வார் -1) , 6.ெவள்ளி ர ்
(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.ெவள்ளி ர ்(ஊ) 
ெசங் ன்றம் சாைல ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 8.ெவள்ளி ர ்(ஊ) 
அர ம த் வமைன ன் றம் (வார் -4) , 9.ெவள்ளி ர ்(ஊ) 

யகாலணி ஓத்தவாைட ெத  (வார் -4,5) , 10.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ய 
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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

32 32 அர  ேமல் நிைலப்பள்ளி( வடக்  
கவாசல்) , ெவள்ளி ர ்- 602 027

1.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 2.ெவள்ளி ர ்(ஊ) 
ெசங் ன்றம் சாைல(வார் -4) , 3.ெவள்ளி ர ்(ஊ) கால்நைட 
ம த் வமைன ெத (வார் -4) , 4.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ேகாடர்ஸ் ெத  
(வார் -4) , 5.ெவள்ளி ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -4) , 
6.ெவள்ளி ர ்(ஊ)  ம் ெத , , 7.ெவள்ளி ர ்(ஊ) மணல் ெகாள்ளி 
ெத  (வார் -4) , 8.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ெஜ ெஜ நகர ்1,2,3, (வார் -4) , 
9.ெவள்ளி ர ்(ஊ) சத் ரம் (வார் -4) , 10.ெவள்ளி ர ்(ஊ) சத் ரம் 
(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

33 33
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , ெவள்ளி ர ்- 
602 027

1.ெவள்ளி ர ்(ஊ) பைழய காலனி (வார் -3) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

34 34
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , ெவள்ளி ர ்- 
602 027

1.ெவள்ளி ர ்(ஊ) வன்னியர ்ெத (வார் -1) , 2.ெவள்ளி ர ்(ஊ) 
க ணீகர ்ெத  (வார் -1) , 3.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  (வார் -2) , 4.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ர ்நகர ்(வார் -2) , 5.ெவள்ளி ர ்
(ஊ) கண் ைக ெத  (வார் -2) , 6.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ெசங் ன்றம் சாைல 
(வார் -2) , 7.ெவள்ளி ர ்(ஊ) ராமராஜன் கண் ைக, ைவவா  
கண் ைக (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

35 35
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
வடக்  கவாசல் , 
கரிக்கலவாக்கம் - 602 021

1.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) ய காலனி  (வார் -1) , 2.கரிக்கலவாக்கம் 
(ஊ) ய ராமம் (வார் -1) , 3.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) அனந்தா ரம் 
(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

36 36

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல்) , கரிக்கலவாக்கம் - 
602 021

1.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) பைழயகாலனி (வார் -1) , 2.கரிக்கலவாக்கம் 
(ஊ) ெப மாள்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) பைழய 

ராமம் (வார் -1) , 4.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்ெத  
(வார் -1) , 5.கரிக்கலவாக்கம் (ஊ) னாயகர ்ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

37 37

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல்) , ஷ் வாக்கம் - 
602 021

1. ஷ் வாக்கம் (ஊ) பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2. ஷ் வாக்கம் (ஊ) சரத் கண் ைக (வார் -1) , 3. ஷ் வாக்கம் 
(ஊ) ஷ் வாக்கம் ேரா  (வார் -2) , 4. ஷ் வாக்கம் (ஊ) வ வர ்
காலணி (வார் -2) , 5. ஷ் வாக்கம் (ஊ) ெரட் ல்ஸ் ேரா (வார் -2) , 
6. ஷ் வாக்கம் (ஊ) எம்  ஆர ்நகர,் அ ந்த யர ்காலணி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

38 38
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ழா ர ்- 602 021

1. ழா ர ்(ஊ) ழா ர ் ராமம் (வார் -1) , 2. ழா ர ்(ஊ) ழா ர ்
ஆர ்ஏ ேரா  (வார் -1) , 3. ழா ர ்(ஊ) ழா ர ்காலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

39 39
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ழா ர ்- 602 021

1. ழா ர ்(ஊ) நாசேரத் (வார் -2) , 2. ழா ர ்(ஊ) டட்த் ர ் ராமம் 
(வார் -3) , 3. ழா ர ்(ஊ) டட்த் ர ்பைழய காலனி (வார் -3) , 
4. ழா ர ்(ஊ) டட்த் ர ்  காலனி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

40 40 .எஸ்.ஐ. வக்கப்பள்ளி (வடக்  
கவாசல்) , ஓ க்கா  - 602 021

1.ஓ க்கா  (ஊ) ஓ க்கா  ராமம் (வார் 1) , 2.ஓ க்கா  (ஊ) மாதா 
ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3.ஓ க்கா  (ஊ) அ ணாசல ரம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

41 41 .எஸ்.ஐ. வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ஓ க்கா  - 602 021

1.ஓ க்கா  (ஊ) ெரட் ல்ஸ் ரம் (வார் -2) , 2.ஓ க்கா  (ஊ) எம்  
ஆர ்நகர ்(வார் -2) , 3.ஈக்கா  (ஊ) ஏரிக்கைர ெத  ஒ க்கா  , 
4.ஈக்கா  (ஊ) ெரளப யம்மன் ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

42 42

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ன்னப்பாக்கம் - 602 
021

1. ன்னப்பாக்கம் (ஊ) ன்னப்பாக்கம் ராமம் (வார் -1) , 
2. ன்னப்பாக்கம் (ஊ) மந்தெவளி (வார் -1,2,3,)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

43 43

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ன்னப்பாக்கம் - 602 
021

1. ன்னப்பாக்கம் (ஊ) ழண்ைட ெத (வார் -2) , 2. ன்னப்பாக்கம் (ஊ) 
ர் 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

44 44

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ல்லரம்பாக்கம் - 
602 023

1. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 2. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
பார யார ்ெத  (வார் -1) , 3. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) படேவடட்ம்மன் 
ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 4. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) சத் ய ரத்்  
ெத (வார் -1) , 5. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) வள் வர ்ெத (வார் -1 , 
6. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ராஜா  ெத (வார் -1) , 7. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
அண்ணா ெத  (வார் -1) , 8. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) னிவாசன் 
ெத (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

45 45

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ல்லரம்பாக்கம் - 
602 023

1. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் -2) , 2. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகா ல்ெத (வார் -2) , 3. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) பகத் ங் 
ெத (வார் -2) , 4. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) கடட்ெபாம்மன் ெத (வார் -2) , 
5. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) சன்ன  ெத (வார் -2) , 6. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
ராமசா  ெத (வார் -2) , 7. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) காமராஜர ்
ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

46 46

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ல்லரம்பாக்கம் - 
602 023

1. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) த்தர ்ெத (வார் -2) , 2. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
ெபரியார ்ெத (வார் -2) , 3. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ஆைச தம்  
ெத (வார் -2) , 4. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ)  ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -
2) , 5. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ெஜ ெஜ நகர(்வார் -2) , 6. ல்லரம்பாக்கம் 
(ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -2) , 7. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ஓடட்க் த்தர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

47 47
 எஸ் ஐ வக்கப்பள்ளி ( ழக்  
கவாசல்) , ல்லரம்பாக்கம் - 

602 023

1. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 
2. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ெபான்னியம்மன் ெத  (வார் -3) , 
3. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) . . ற்றர  ெத  (வார் -3) , 4. ல்லரம்பாக்கம் 
(ஊ) ெஜக வன்ராம் ெத  (வார் -3) , 5. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ேநதா  
ெத  (வார் -3) , 6. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) வராஜ் ெத  (வார் -3) , 
7. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ெஜெஜ நகர ்(வார் -3) , 8. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
கக்கன்  ெத  (வார் -3) , 9. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) தம்பரனார ்ெத  
(வார் -3) , 10. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) கம்பர ்ெத  (வார் -3) , 
11. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) வானந்தன் ெத  (வார் -3) , 
12. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ஓடட்க் த்தர ்ெத  (வார் -3) , 
13. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) லகர ்ெத  (வார் -3) , 14. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 

ப் ர ் மரன் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

48 48
 எஸ் ஐ வக்கப்பள்ளி ( ழக்  
கவாசல்) , ல்லரம்பாக்கம் - 

602 023

1. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) கண்ணதாசன் ெத  (வார் -3) , 
2. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) பார தாசன் ெத  (வார் -3) , 3. ல்லரம்பாக்கம் 
(ஊ) ரா வ்காந்  ெத  (வார் -3) , 4. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) இந் ராகாந்  
ெத  (வார் -3) , 5. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) லால்பக ர ்ெத  (வார் -3) , 
6. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ெம ன்ேரா  (வார் -3) , 7. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
கைலஞர ்க ணாநி  ெத  (வார் -3) , 8. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
வல்லபாய்படே்டல் ெத  (வார் -3) , 9. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 
அ ணாசலம் ெத  (வார் -3) , 10. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) ெசங் ட் வன் 
ெத  (வார் -3) , 11. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம்மன் ெத  (வார் -3) 
, 12. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) வள்ளியம்மாள் ெத  (வார் -3) , 
13. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) காந்  நகர ்(வார் -3) , 14. ல்லரம்பாக்கம் (ஊ) 

ர ்(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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

49 49

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , தலக்கான்ேசரி - 602 
021

1.தலக்கஞ்ேசரி (ஊ) த யார ்ெத  (வார்  1) , 2.தலக்கஞ்ேசரி (ஊ) 
ழாண்ைட ெத  (வார்  1) , 3.தலக்கஞ்ேசரி (ஊ) ேமலாண்ட ெத  

(வார்  2) , 4.தலக்கஞ்ேசரி (ஊ) மண்ண த் ெத  (வார்  2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

50 50 ஊராட்  ஒன் ய ெபா  லகம் , 
ஈக்கா  - 602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ெரட் ல்ஸ்ேரா (வார் -1) , 2.ஈக்கா  (ஊ) 
வாச ரம்(வார்  1) , 3.ஈக்கா  (ஊ) ம ெத (வார் -1) , 4.ஈக்கா  

(ஊ) மண்டபதெ்த (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

51 51
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ஒத்தவாைடெத (வார் -1) , 2.ஈக்கா  (ஊ) 
ேமட் ெத (வார் -1) , 3.ஈக்கா  (ஊ) க ணீகரெ்த (வார் -1) , 
4.ஈக்கா  (ஊ) ழ்பா ெத (வார் -1) , 5.ஈக்கா  (ஊ) 
பால ஷ்ணாநகர(்வார் -1) , 6.ஈக்கா  (ஊ) ஆ ரியர ் ப்  

தல் ெத  (வார்  1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

52 52
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ெரட் ல்ஸ் ேரா  (வார் -2) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

53 53 அங்கன்வா  ைமயம் ( ழக்  
கவாசல்) , ஈக்கா  - 602 021 1.ஈக்கா  (ஊ) வச ரம் (வார்  2) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

54 54
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ம  ெத  (வார் -2) , 2.ஈக்கா  (ஊ) மண்டபத் ெத  
(வார் -1) , 3.ஈக்கா  (ஊ) ஒத்தவாைட ெத  (வார் -1) , 4.ஈக்கா  (ஊ) 
ேமட்  ெத  (வார் -1) , 5.ஈக்கா  (ஊ)  எம்  ெத  (வார் -2) , 
6.ஈக்கா  (ஊ) பால ஷ்ணா நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

55 55
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ேமல் பா  காலனி (வார் -3) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

56 56
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ழ்பா  காலணி (வார் -3) , 2.ஈக்கா  (ஊ) ம  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

57 57
 எஸ் ஐ உயரந்ிைலப்பள்ளி 

( ழக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா கண் ைக (ஊ) ஈக்கா  கண் ைக (வார்  1 , 
2.ஈக்கா கண் ைக (ஊ) ெரட் ல்ஸ் சாைல (வார்  1

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

58 58
 எஸ் ஐ உயரந்ிைலப்பள்ளி 

( ழக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா கண் ைக (ஊ) மாதேகா ல் ெத  (வார்  -1) , 
2.ஈக்கா கண் ைக (ஊ) ெரட் ல்ஸ் ரம் (வார்  1 , 3.ஈக்கா  
கண் ைக (ஊ) ெபத்ேதல் ரம் வார்  1

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

59 59
 எஸ் ஐ உயரந்ிைலப்பள்ளி 

(வடக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ன்ன ஈக்கா  ெமக்காநகர ்1-வ  ெத  (வார் -1) , 
2.ஈக்கா  (ஊ) ன்ன ஈக்கா  ெமக்காநகர ்2-வ  ெத  (வார் -1) , 
3.ஈக்கா  (ஊ) ன்ன ஈக்கா  3-வ  ெத  (வார் -1) , 4.ஈக்கா  (ஊ) 

ன்ன ஈக்கா  4-வ  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

60 60
 எஸ் ஐ உயரந்ிைலப்பள்ளி 

(வடக்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) தலக்காஞ்ேசரி கசேம  ெரட்  ெத  (வார் -1) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

61 61
 எஸ் ஐ உயரந்ிைலப்பள்ளி 

(ேமற்  கவாசல்) , ஈக்கா  - 
602 021

1.ஈக்கா  (ஊ) ட் ற  நகர ்(வார் -1) , 2.ஈக்கா  (ஊ) சம்பத் மார ்
நகர ்(வார் -1) , 3.ஈக்கா  ன்ன ஈக்கா  ேபாக் வரத்  நகர ்வார்  1

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

62 62

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , கல்யாண ப்பம் - 
602 021

1.கல்யாணக் ப்பம் (ஊ) கல்யாணக் ப்பம் (வார் -1) , 
2.கல்யாணக் ப்பம் (ஊ) ேவடை்டகாரத் ெத  (வார்  1) , 
3.கல்யாணக் ப்பம் (ஊ) ஈக்கா  சாைல (வார் -1) , 4.கல்யாணக் ப்பம் 
(ஊ) ஏரிக்கைர காலனி (வார் -2) , 5.கல்யாணக் ப்பம் (ஊ) 
ெவங்கேடச ரம்(வார் -2) , 6.கல்யாணக் ப்பம் (ஊ) ஈக்கா  சாைல 
(வார் -2) , 7.கல்யாண ப்பம் (ஊ) சக் பாைளயம் (வார் -2) , 
8.கல்யாண ப்பம் (ஊ) லட் நாத ரம் (வார் -2) , 9.கல்யாண ப்பம் 
(ஊ) கல்யாண ப்பம் பைழயகாலனி (வார் -3) , 10.கல்யாண ப்பம் 
(ஊ) கல்யாண ப்பம் காலனி ( வாரட்ஸ்) (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

63 63
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 

ரராகவ ரம் - 602 021

1. ரராகவ ரம் (ஊ) னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2. ரராகவ ரம் (ஊ) ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3. ரராகவ ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
4. ரராகவ ரம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத   (வார் -1) , 
5. ரராகவ ரம் (ஊ) ரராகவ ரம் சாைல (வார் -1) , 6. ரராகவ ரம் 
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 7. ரராகவ ரம் (ஊ) 
ேமட் க்கண் ைக (வார் -1) , 8. ரராகவ ரம் (ஊ) அ ந்த ரம் 
(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

64 64 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ரராகவ ரம் - 602 021

1. ரராகவ ரம் (ஊ) னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
2. ரராகவ ரம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
3. ரராகவ ரம் (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

65 65
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ேபரத் ர ்- 
602 021

1.ேபரத் ர ்(ஊ) அங்காளம்மன் ெத  (வார் -1) , 2.ேபரத் ர ்(ஊ) 
ராமணர ்ெத  (வார் -1) , 3.ேபரத் ர ்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  

(வார் -1) , 4.ேபரத் ர ்(ஊ) மாந் ப்ைப ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
5.ேபரத் ர ்(ஊ) மாந் ப்ைப ழா ர ்ெத  (வார் -1) , 6.ேபரத் ர ்(ஊ) 
நத்தேகா ல் ப்ைப ஏரிக்கைர (வார் -1) , 7.ேபரத் ர ்(ஊ) ராமர ்
ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 8.ேபரத் ர ்(ஊ) அல் ளம் ெத  (வார் -1) , 
9.ேபரத் ர ்(ஊ) ஷ் வாக்கம் ேரா  (வார் -2) , 10.ேபரத் ர ்(ஊ) 
பால்வா  ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

66 66
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ேபரத் ர ்- 
602 021

1.ேபரத் ர ்(ஊ) 2-வ  ெத   (வார் -3) , 2.ேபரத் ர ்(ஊ) வாடர்ஸ் 
ெத  (வார் -3) , 3.ேபரத் ர ்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 
4.ேபரத் ர ்(ஊ) அங்காளம்மன் ெத  (பர ராமன் ெத  (வார் -3) , 
5.ேபரத் ர ்(ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

67 67
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , வதட் ர ்- 
602 024

1.வதட் ர ்& ேகாயம்பாக்கம் (ஊ) வதட் ர ்(வார் -1) , 2.வதட் ர ்& 
ேகாயம்பாக்கம் (ஊ) அப்பளா ளம் (வார் -1) , 3.வதட் ர ்& 
ேகாயம்பாக்கம் (ஊ) வதட் ர ்கண் ைக (வார் -2) , 4.வதட் ர ்& 
ேகாயம்பாக்கம் (ஊ) ெத ங்  காலணி (வார் -2) , 5.வதட் ர ்(ஊ) 
வதட் ர ்காலணி (வார் -2) , 6.வதட் ர ்& ேகாயம்பாக்கம் (ஊ) 
ேகாயம்பாக்கம் (வார் -3) , 7.வதட் ர ்& ேகாயம்பாக்கம் (ஊ) 
ேவடை்டக்கார பாைளயம் (வார் -3) , 8.வதட் ர ்& ேகாயம்பாக்கம் (ஊ) 
ேகாயம்பாக்கம் காலணி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

68 68

அர னர ்ஆ ரா ட 
ெதாடக்கப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , வன்வாயல் - 602 
024

1. வன்வாயல் (ஊ) வன்வாயல் ராமம்(வார் -1) , 2. வன்வாயல் (ஊ) 
வன்வாயல் காலனி (வார் -1) , 3. வன்வாயல் (ஊ) 

கைரயாேம (வார் -1) , 4. வன்வாயல் (ஊ) கசேம  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

69 69

அர னர ்ஆ ரா ட 
ெதாடக்கப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , வன்வாயல் - 602 
024

1. வன்வாயல் (ஊ) நல்லான்காவ ர ்(வார் -2) , 2. வன்வாயல் (ஊ) 
வண் காவ ர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

70 70
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
ேமலக்ெகாண்ைட ர ்- 602 024

1.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) நாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) யாதவர ்ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

71 71
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
ேமலக்ெகாண்ைட ர ்- 602 024

1.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) பள்ளிக் டத் ெத  (வார் -1) , 
2.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) ேமலெகாண்ைட ர ்காலணி( ரக்்ைகயம்மன் 
ேகா ல் ெத  ( , 4.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) ேமலெகாண்ைட ர ்காலணி 
(ெப மாள் ேகா ல்ெத ) வார்  , 5.ேமலெகாண்ைட ர ்(ஊ) ெப மாள் 
ேகா ல்ெத (கைரயான்ேம ) (வார் -1) , 6.ேமலெகாண்ைட ர ்
ஊராட்  ெபரியார ்நகர ்(கைரயாேம  (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

72 72
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
பள்ளி (ேமற்  கவாசல்) , 

ர ்- 602 024

1. ர ்(ஊ) த யார ்ெத  (வார் -1) , 2. ர ்(ஊ) ஈஸ்வரன் 
ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3. ர ்(ஊ) அய்யர ்ெத  (வார் -1) , 
4. ர ்(ஊ) ஆசச்ாரி ெத  (வார் -1) , 5. ர ்(ஊ) பஜைனக் ேகா ல் 
ெத  (வார் -1) , 6. ர ்(ஊ) தைலயாரி ெத  (வார் -1) , 7. ர ்
(ஊ) அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 8. ர ்(ஊ) க வா (ம ரா) 
(வார் -1) , 9. ர ்(ஊ) க ய ரக்ண் ைக (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

73 73
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
பள்ளி (ேமற்  கவாசல்) , 

ர ்- 602 024

1. ர ்(ஊ) ர ்காலனி (வார் -2) , 2. ர ்(ஊ) ர ்ெம ன் 
ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

74 74
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 

ர ்- 602 024

1. ர ்(ஊ) அம்மந் ர ்(வார் -3) , 2. ர ்(ஊ) வ வக் காலணி 
(வார் -3) , 3. ர ்(ஊ) காக்கா கண் ைக வார்  3 , 4. ர ்(ஊ) 
சாய்ம்மா கண் ைக  வார்  3 , 5. ர ்(ஊ) ர ்கண் ைக (வார் -
3) , 6. ர ்(ஊ) னாயகர ்ேகா ல் ெத  வார்  3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

75 75
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 

ளாம்பாக்கம் - 602 025

1. ளாம்பாக்கம் (ஊ) ேநதா  ெத (வார் -1) , 2. ளாம்பாக்கம் (ஊ) 
த்  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3. ளாம்பாக்கம் (ஊ) 
ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4. ளாம்பாக்கம் (ஊ) காமராஜர ்

ெத (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

76 76
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 

ளாம்பாக்கம் - 602 025

1. ளாம்பாக்கம் (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -1,2) , 2. ளாம்பாக்கம் 
(ஊ) வள் வர ்ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

77 77
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 

ளாம்பாக்கம் - 602 025

1. ளாம்பாக்கம் (ஊ) வ.உ. . ெத (வார் -2,3) , 2. ளாம்பாக்கம் (ஊ) 
ஷ்ணா ரம் ெத  (வார் -3) , 3. ளாம்பாக்கம் (ஊ) அண்ணா 

ெத (வார் -3) , 4. ளாம்பாக்கம் (ஊ) அகரம் 
அ ந்த யரக்ாலனி(வார் -3) , 5. ளாம்பாக்கம்  (ஊ) கண் ைக 
அ ந்த யர ்காலனி(வார் -3) , 6. ளாம்பாக்கம்  (ஊ) ஷ் 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

78 78
அர  ஆ ரா டர ்நலப்பள்ளி ( 
ேமற்  கவாசல்) , 
ெதாட் க்கைல - 602 025

1.ெதாட் க்கைல (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.ெதாட் க்கைல (ஊ) அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3.ெதாட் க்கைல (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
4.ெதாட் க்கைல (ஊ) தம்பரீஸ்வரர ்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
5.ெதாட் க்கைல (ஊ) தைலயாரி  (வார் -1) , 6.ெதாட் க்கைல(ஊ) 

ன்னப்பட்  ள்ைளயார ்ேகா ல்  (வார் -2) , 
7.ெதாட் க்கைல(ஊ) ன்னப்பட்  ஏரிக்கைர சாைல (வார் -2) , 
8.ெதாட் க்கைல(ஊ) ன்னப்பட்  அம்மன்  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

79 79
அர  ஆ ரா டர ்நலப்பள்ளி ( 

ழக்  கவாசல்) , 
ெதாட் க்கைல - 602 025

1.ெதாட் க்கைல (ஊ) பஜைனக் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.ெதாட் க்கைல (ஊ) ளக்கைர ெத  (வார் -1) , 3.ெதாட் க்கைல (ஊ) 
ேமட் த் ெத  (வார் -2) , 4.ெதாட் க்கைல (ஊ) இ கா  ேரா  (வார் -
2) , 5.ெதாட் க்கைல (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
6.ெதாட் க்கைல(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

80 80
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ஆய ர ்- 602 026

1.ஆய ர ் (ஊ) ேமலண்ைடெத  (வார் -1) , 2.ஆய ர ்(ஊ) 
ெதண்ணன்ைடெத  (வார் -1) , 3.ஆய ர ்(ஊ) வன்ேகா ல்ெத  
(வார் -1) , 4.ஆய ர ்(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத   (வார் -1) , 
5.ஆய ர ்(ஊ) நாயகரே்கா ல்ெத  (வார் -1) , 6.ஆய ர ்(ஊ) 
பைழயகாலனி (வார் -1&2) , 7.ஆய ர ்(ஊ) யகாலனி (வார் -2) , 
8.ஆய ர ்(ஊ) இ ளரக்ாலனி (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

81 81

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , தண்ணிர் ளம் - 602 
003

1.தண்ணீர் ளம் ஊராட்  பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.தண்ணீர் ளம் ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வார் -1) , 
3.தண்ணீர் ளம் ஊராட்  ராமணர ்ெத  (வார் -2) , 4.தண்ணீர் ளம் 
ஊராட்  ேமட்  ெத  (வார் -1) , 5.தண்ணீர் ளம் ஊராட்  நத்தம்ேம  
(வார் -1) , 6.தண்ணீர் ளம் ஊராட்  நத்தம்ேம  ளக்கைர (வார் -1) , 
7.தண்ணீர் ளம் (ஊ) தண்ணீர் ளம் (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

82 82

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , தண்ணிர் ளம் - 602 
003

1.தண்ணீர் ளம் (ஊ) ெபரிய காலனி அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2) , 
2.தண்ணீர் ளம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
3.தண்ணீர் ளம் (ஊ) ரா வ்காந்  ெத (வார் -2) , 4.தண்ணீர் ளம் 
(ஊ) எம்  ஆர ்ெத  (வார் -3) , 5.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அண்ணா நகர ்

ளக்கைர ெத  (வார் -3) , 6.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அண்ணா நகர ்
ெம ன் ெத   , 7.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அண்ணா நகர ் ளக்கைர ெத   , 
8.தண்ணீர் ளம் (ஊ) ஆ வா கள் காலனி (வார் -3) , 9.தண்ணீர் ளம் 
(ஊ) ஆ வா கள் ெத  (வார் -3) , 10.தண்ணீர் ளம் (ஊ) 
கசக்கைரேம  1-வ  ெத  (வார் -4) , 11.தண்ணீர் ளம் (ஊ) 
கசக்கைரேம  2-வ  ெத  (வார் -4) , 12.தண்ணீர் ளம் (ஊ) 
கசக்கைரேம  3-வ  ெத  (வார் -4) , 13.தண்ணீர் ளம் (ஊ) 
கசக்கைரேம  4-வ  ெத  (வார் -4) , 14.தண்ணீர் ளம் (ஊ) 
கசக்கைரேம  5-வ  ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

83 83

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , தண்ணிர் ளம் - 602 
003

1.தண்ணீர் ளம் (ஊ)   எச ்ேரா  (வார் -3) , 2.தண்ணீர் ளம் (ஊ) 
சத் ரம் ேரா  (வார் -4) , 3.தண்ணீர் ளம் (ஊ) சத் ரம் ெத  (வார் -4) 
, 4.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர ்1-வ  ெத  (வார் -4) , 
5.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர ்2-வ  ெத  (வார் -4) , 
6.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர ்3-வ  ெத  (வார் -4) , 
7.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர ்4-வ  ெத  (வார் -4) , 
8.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அஞ் கம் நகர ்5-வ  ெத  (வார் -4) , 
9.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா ெத  (வார் -4) , 
10.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 1-வ  ெத  (வார் -4) , 
11.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 2-வ  ெத  (வார் -4) , 
12.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 3-வ  ெத  (வார் -4) , 
13.தண்ணீர் ளம் (ஊ) அன்ைன ெதரசா 4-வ  ெத  (வார் -4) , 
14.தண்ணீர் ளம் (ஊ) ராமா ரம் ெசல் ம் சாைல (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

84 84 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ெதா ர ்ெத  (வார் -1) , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
ந தெ்த  பஜைன ேகா ல் ெத   (வார் -1) , 3.காக்க ர ்(ஊ) 
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

85 85 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ளக்கைர ெத  (வார் -2) , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
வானந்தம் ெத  (வார் -2) , 3.காக்க ர ்(ஊ) வள் வர ்ெத  (வார் -2) 

, 4.காக்க ர ்(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

86 86 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி ( ழக்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ல ்  நகர ்(வார் -1) , 2.காக்க ர ்(ஊ) ெம ன் 
ேரா  (வார் -2) , 3.காக்க ர ்(ஊ) ந்ேதாடட்ம் ெத  (வார் -1) , 
4.காக்க ர ்(ஊ) இந் யன் வங்  காலணி (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

87 87 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) பங்களா ேதாப்  2வ ெத  (வார் -2) , 2.காக்க ர ்
(ஊ) பங்களா ேதாப்  1வ  ெத   (வார் -2) , 3.காக்க ர ்(ஊ) சக்  நகர ்
(வார் -2) , 4.காக்க ர ்(ஊ) அ ணாசல ரம் ெத (வார் -3)  , 
5.காக்க ர ்(ஊ) பாலா  நகர ்(வார்  3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

88 88 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ட் ர ்சாைல (வார் -2) , 2.காக்க ர ்(ஊ) பால் 
பண்ைண ப்   வார்  2) , 3.காக்க ர ் (ஊ) த ழ் நா  ட்  
வச  வாரியம் (வார் -2) , 4.காக்க ர ் (ஊ) ஞ்ேசாைலெத  வார் -4) , 
5.காக்க ர ்(ஊ) ன்வாரிய ப்  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

89 89 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) பாக் யம் நி  ட ன் (வார் -2) , 2.காக்க ர ்9ஊ) 
அன்ைனெதரசா நகர ்(வார் -3) , 3.காக்க ர ்(ஊ) வன் ளம் வார் -3)  
, 4.காக்க ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -3) , 5.காக்க ர ்(ஊ) 
ெபரியார ்ெத  (வார் -3) , 6.காக்க ர ்(ஊ) மத்ரா நகர ், 7.காக்க ர ்
(ஊ) ஜான  ெத  பாக் யம் நி  ட ன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

90 90 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத (வார் -3) , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
ெபரியார ்ெத  (வார் -3) , 3.காக்க ர ்(ஊ) நர ம்ம ரம் (வார் -3) , 
4.காக்க ர ்(ஊ) பாலா  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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

91 91 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003 1.காக்க ர ்(ஊ) ஆஞ்சேநய ரம்(வார்  3) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

92 92 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.Kakkalur ( P ) ஆஞ்சேநய ரம் ெம ன் ேரா  (வார்  3) , 2.காக்க ர ்
(ஊ) ஆஞ்சேநய ரம் தல் ெத  (வார்  3) , 3.காக்க ர ்(ஊ) 
ஆஞ்சேநய ரம் 9வ  ெத  (வார்  3) , 4.காக்க ர ்(ஊ) ஆஞ்சேநய ரம் 
12வ  ெத  (வார்  3) , 5.காக்க ர ்(ஊ) ஆஞ்சேநய ரம் 16வ  ெத  
(வார்  3) , 6.காக்க ர ்(ஊ) ஆஞ்சேநய ரம் 17வ  ெத  (வார்  3) , 
7.காக்க ர ்(ஊ) ஆஞ்சேநய ரம் 19வ  ெத  (வார்  3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

93 93 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) காந் ேம  (வார்  3) , 2.காக்க ர ்(ஊ) ண் மல்  
ெத  (வார்  4) , 3.காக்க ர ்(ஊ) டாக்டர ்அப் ல்கலாம் ெத  வார்  4 , 
4.காக்க ர ்(ஊ) ம. ெபா,   ெத    வார்  4 , 5.காக்க ர ்9ஊ) 
மரியன்னா ெத  வார்  4 , 6.காக்க ர ்(ஊ) காக்க ர ்ைபபாஸ் சாைல 
, 7.காக்க ர ்(ஊ) மரியன்ைன ெத  (வார்  4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

94 94 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ேராஜா ெத  (வார் -4) , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
மேனாரஞ் தம் ெத  (வார் -4) , 3.காக்க ர ்(ஊ) ரியகாந்  
ெத (வார் -4) , 4.காக்க ர ்(ஊ) மல் ைகத் ெத  (வார் -4) , 
5.காக்க ர ்(ஊ) தாமைரத் ெத (வார் -4) , 6.காக்க ர ்(ஊ) மா ரன் 

ைரசா  சாைல(வார் -4) , 7.காக்க ர ்(ஊ) நீேலாரப்்பவெத  (வார் -
4) , 8.காக்க ர ்(ஊ) சத்யசாய் ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

95 95
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , காக்க ர ்- 
602 003

1.காக்க ர ்ஊராட்  ஆ ரியர ் ப் 1 வார்  4 , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
ஆ ரய்ர ் ப்  2  வார்  4 , 3.காக்க ர ்(ஊ) ஆ ரியர ் ப்  
3 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

96 96 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ராதா ஷ்ணன் சாைல (வார் -4) , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
இந் ராகாந்  ெத  (வார் -4) , 3.காக்க ர ்(ஊ) ேராஜா ெத  ரி  
(வார் -4) , 4.காக்க ர ்(ஊ) படே்டல் ெத  (வார்  4) , 5.காக்க ர ்(ஊ) 

ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -4) , 6.காக்க ர ்(ஊ) ராஜா  ெத  
(வார் -4) , 7.காக்க ர ்(ஊ) ேகாவரத்்தனம்ெத  (வார் -4) , 8.காக்க ர ்
(ஊ) பார யார ்ெத (வார் -4) , 9.காக்க ர ்(ஊ) வள் வர ்ெத  
(வார் -4) , 10.காக்க ர ்(ஊ) மா  நி ட ன்(வார் -4) , 11.காக்க ர ்
(ஊ) ெகௗசல்யா நகர ்வார்  4 , 12.காக்க ர ்(ஊ) ர வா  ெத  

கேணஷ் ஸ்தா வார்  4 , 13.காக்க ர ்பன்னீர ்  ெத  ங்கா நகர ், 
14.காக்க ர ் ப் ர ் மரன் ெத  , 15.காக்க ர ் நகர ் தல் 

க் த் ெத  , 16.காக்க ர ் நகர ்3வ  க் த் ெத  , 
17.காக்க ர ் நகர ்4வ  க் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

97 97 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) நந்தவனம் ெத  (வார்  4) , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
ங்காரவனம் ெத (வார்  4) , 3.காக்க ர ்(ஊ) ஞ்ேசாைல ெத  

(வார்  4) , 4.காக்க ர ்(ஊ) ந்தாவனம் ெத  (வார்  4) , 5.காக்க ர ்
(ஊ) கங்ைக ெத  (வார் -4) , 6.காக்க ர ்(ஊ) ெதன்றல் ெத  (வார்  -4) 
, 7.காக்க ர ்(ஊ) கங்ைக  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

98 98
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , காக்க ர ்- 
602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) வாரம்  ெத   (வார் -4) , 2.காக்க ர ்(ஊ) அத்   
ெத  ங்கா நகர ், 3.காக்க ர ்(ஊ) ல்மகால் ெத  அத் ப்  ெத  
(வார் -4) , 4.காக்க ர ்(ஊ) ங் ம  ெத  (வார் -4) , 5.காக்க ர ்(ஊ) 

ண்  மல்  ெத  (வார் -4) , 6.காக்க ர ்(ஊ) ெசண்பக  ெத  
(வார் -4) , 7.காக்க ர ்(ஊ) பவளமல்  ெத  (வார் -4) , 8.காக்க ர ்
(ஊ) வைளமலர ்ெத  (வார் -4) , 9.காக்க ர ்(ஊ) கனகாம்பரம் ெத  
(வார் -4) , 10.காக்க ர ்ஆவாரம்  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

99 99 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காக்க ர ்- 602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) மா ளம்  ெத  (வார் -4) , 2.காக்க ர ்(ஊ) ள  
ெத  (வார் -4) , 3.காக்க ர ்(ஊ) சம்பங்  ெத  (வார் -4) , 
4.காக்க ர ்(ஊ) ெசந் ர  ெத   (வார் -4) , 5.காக்க ர ்(ஊ) சம்பர ்

 ெத  (வார் -4) , 6.காக்க ர ்(ஊ) ஞ்   ெத  (வார் -4) , 
7.காக்க ர ்(ஊ) அல் த்  ெத  (வார் -4) , 8.காக்க ர ்(ஊ) அப்பாசா  
சாைல (வார் -4) , 9.காக்க ர ்(ஊ) க லர ்ெத  (வார் -4) , 
10.காக்க ர ்(ஊ) ல்ைல ெத  (வார் -4) , 11.காக்க ர ்(ஊ) சாமந்  
ெத  (வார் -4) , 12.காக்க ர ்(ஊ) பாரிஜாதம் ெத  (வார் -4) , 
13.காக்க ர ்(ஊ) ெசம்ப த்  ெத  (வார் -4) , 14.காக்க ர ்(ஊ) 
ம ழம்  ெத  (வார்  4) , 15.காக்க ர ்(ஊ) அப்பாசா  சாைல (வார்  
4) , 16.காக்க ர ்(ஊ) ெசவ்வந்  ெத  (வார்  4) , 17.காக்க ர ்(ஊ) 
வாடாமல்  ெத  ங்கா நகர ், 18.காக்க ர ் வா ஷ்  ேகா ல் 
ெத  , 19.காக்க ர ்காக்க ர ்ஊராட்  தாழம்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

100 100
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , காக்க ர ்- 
602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ஏரிக்கைர (வார்   5) , 2.காக்க ர ்(ஊ) 
பத் யால்ேபடை்ட (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

101 101
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , காக்க ர ்- 
602 003

1.காக்க ர ்(ஊ) ம.ெபா. .நகர ்(வார் -5) , 2.காக்க ர ் (ஊ) 
ேவகானந்தர ்நகர ்(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

102 102
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , காக்க ர ்- 
602 003

1.காக்க ர ் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்(வார் -5) , 2.காக்க ர ் (ஊ) 
த,நா, ,வச  வாரியம் (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

103 103
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ட் ர ்- 602 
025

1. ட் ர ்(ஊ) ழண்ைட (வார் -1) , 2. ட் ர ்(ஊ) இ ளர ்
ப்  (வார் -1) , 3. ட் ர ்(ஊ) ெதண்ணண்ைட (வார் -1) , 

4. ட் ர ்(ஊ) ேமலண்ைட (வார் -1) , 5. ட் ர ்(ஊ) ராமணர ்
(வார் -1) , 6. ட் ர ்(ஊ) வடவண்ைட (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

104 104
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ட் ர ்- 602 
025

1. ட் ர ்(ஊ) ராமா ரம் காலனி (வார் -4) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

105 105
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ட் ர ்- 602 025

1. ட் ர ்(ஊ) ராமா ரம் ராமம் (வார் -4) , 2. ட் ர ்(ஊ) ராம் நகர ்
(வார் -4) , 3. ட் ர ்(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 4. ட் ர ்
(ஊ) ராம் நகர ்(வார் -1) , 5. ட் ர ்(ஊ) எம்  ஆர ்நகர ்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

106 106
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ட் ர ்- 602 025

1. ட் ர ்(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 2. ட் ர ்(ஊ) 
பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3. ட் ர ்(ஊ) ளக்கைர சாைல 
(வார் -1) , 4. ட் ர ்(ஊ)  எஸ் ஐ பள்ளி (வார் -1) , 5. ட் ர ்(ஊ) 
கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  எட் யம்மன் நகர ், 6. ட் ர ்(ஊ) அன்ைன 
ேவளாங்கண்னி நகர ், 7. ட் ர ்ஊராட்  காந்  நகர ் , 8. ட் ர ்ராம 

ஷ்ணன் நகர ், 9. ட் ர ்ேகாம  அம்மன் நகர ்அெனக்ஸ் 3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

107 107
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ட் ர ்- 602 025

1. ட் ர ்(ஊ) கடட்ெபாம்மன் ெத (வார் -2) , 2. ட் ர ்(ஊ) பஜைன 
ேகா ல் ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

108 108
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ட் ர ்- 602 025

1. ட் ர ்(ஊ) எம்  ஆர ்நகர ்(வார் -2) , 2. ட் ர ்(ஊ) எம்  ஆர ் 
ஸ்ேடஷன் ேரா  (வார் -2) , 3. ட் ர ்(ஊ) ஸ்ேடஷன் ேரா  (வார் -2) , 
4. ட் ர ்(ஊ) மயாண ேரா  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

109 109
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ட் ர ்- 602 025
1. ட் ர ்(ஊ) உல்லாச நகர ்(வார் -3) , 2. ட் ர ்(ஊ)  எல்  நகர் அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

110 110
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ட் ர ்- 602 025

1. ட் ர ்(ஊ)  எஸ் ஐ பள்ளி ெத  (வார் -3) , 2. ட் ர ்(ஊ) தாமைரக் 
ளத் ெத  , 3. ட் ர ்(ஊ) அம்ேபத்கர ்ெத  , 4. ட் ர ் ந்தாவன் நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

111 111
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ெதா ர ்- 602 024
1.ெதா ர ்(ஊ) ெதா ர ்காலணி (வார் -4) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

112 112 ஏ என் எம் வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ெதா ர ்- 602 024 1.ெதா ர ்(ஊ) ெவள்ள ளம் (வார் -4) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

113 113
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ெதா ர ்- 602 024

1.ெதா ர ் (ஊ) ஸ்ேட ன் ேரா  (வார் -4) , 2.ெதா ர ் (ஊ) 
ேவலால த யார ்ெத  (வார் -4) , 3.ெதா ர ்(ஊ) ராமணர ்ெத  
வார்  4 , 4.ெதா ர ்(ஊ) ெதா ர ் டே்ரா  வார்  4 , 5.ெதா ர ்
(ஊ) ெவள்ள ளம் அம்ேபத்கார ்நகர ்வார்  4 , 6.ெதா ர ்(ஊ) சபரி 
நகர ், 7.ெதா ர ்(ஊ) சரஸ்வ  நகர ், 8.ெதா ர ்அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

114 114
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ெதா ர ்- 602 024

1.ெதா ர ்(ஊ) எம்  எச ்ேரா  (வார் -1) , 2.ெதா ர ்(ஊ) 
வடவாண்ைட  (வார் -1) , 3.ெதா ர ்(ஊ) ேவலா த த  ெத   
(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

115 115
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ெதா ர ்- 602 024

1.ெதா ர ்(ஊ) ராமணர ்ெத  (வார் -1) , 2.ெதா ர ்(ஊ) 
நாகராஜ ரம் (வார் -2) , 3.ெதா ர ்(ஊ) சாணார ்ேம  (வார் -2) , 
4.ெதா ர ்(ஊ) ழா ர ்சாைல மைல நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

116 116
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ெதா ர ்- 602 024

1.ெதா ர ்(ஊ) ெதா ர ் ப்பம்(வார் -4) , 2.ெதா ர ்(ஊ) ய 
காலணி (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

117 117
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ெதா ர ்- 602 024

1.ெதா ர ்(ஊ) பைழய காலணி (வார் -4) , 2.ெதா ர ்(ஊ) பாலா  
நகர ்(வார் -4) , 3.ெதா ர ்(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார்  4) , 
4.ெதா ர ்(ஊ) பாலா  நகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார்  4) , 
5.ெதா ர ்(ஊ) ரை்கயம்மன் நகர ், 6.ெதா ர ்( ஊ ) 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ், 7.ெதா ர ்( ஊ ) ல ்  நகர ்ஆஸ்ரமம் சாைல

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

118 118

அர னர ்ஆ ரா ட ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ெசவ்வாய்ேபடை்ட - 
602 025

1.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ெசவ்வாய் ேபடை்ட ராமம்  (வார் -1) , 
2.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ெசவ்வாய் ேபடை்ட பைழய காலனி(வார் -2) , 
3.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ெசவ்வாப்ேபடை்ட ய காலணி (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

119 119

அர னர ்ஆ ரா ட ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக் கவாசல்) , 
ெசவ்வாய்ேபடை்ட - 602 025

1.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) சாலாட்  நகர-் ரியதர் ணி நகர ்(வார் -
3) , 2.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) .என்.கண் ைக, ஓம்சக்  நகர,் 

லக்நகர ்(வார் -3 , 3.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) த நா  வ வா (வார்  - 3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

120 120

அர னர ்ஆ ரா ட ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக் கவாசல்) , 
ெசவ்வாய்ேபடை்ட - 602 025

1.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) கடல் ராமம்  பாக்கம் சாைல (வார் -1) , 
2.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) கடல் காலணி (வார் -1) , 3.ெசவ்வாய் 
ேபடை்ட (ஊ) கடல்ேமட் க் காலணி ைரசா  நகர(்வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

121 121

அர னர ்ஆ ரா ட ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ெசவ்வாய்ேபடை்ட - 
602 025

1.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ெகாடட்ாேம  (வார் -1) , 2.ெசவ்வாய் 
ேபடை்ட (ஊ) கங்காநகர ்(வார் -1) , 3.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) கசேம  
(வார் -1) , 4.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) மரன் நகர ் (வார் -1) , 
5.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ம  நகர ்(வார் -1) , 6.ெசவ்வாப்ேபடை்ட 
(ஊ)  என் எச ்  (வார் -1) , 7.ெசவ்வாப்ேபடை்ட (ஊ) எப்   காலணி 
(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

122 122

அர னர ்ஆ ரா ட ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ெசவ்வாய்ேபடை்ட - 
602 025

1.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) த ழ்நா  ட்  வச  வாரிய ப் கள் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

123 123

அர னர ்ஆ ரா ட ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ெசவ்வாய்ேபடை்ட - 
602 025

1.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ஜான ராமன் நகர ்எப்  ஐ காலணிஇ ேக  
ெஜ அெனக்ஸ்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

124 124

அர னர ்ஆ ரா ட ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ெசவ்வாய்ேபடை்ட - 
602 025

1.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ஸ்ேடஷன் ேரா  ஏரிக்கைர , 2.ெசவ்வாய் 
ேபடை்ட (ஊ)  என் எச ்  காலனி , 3.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) ஆர ்எஸ் 
ேரா  , 4.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) த ழ்நா  ட்  வச  ப்  , 
5.ெசவ்வாய் ேபடை்ட (ஊ) மகாலட்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

125 125
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , அயத் ர ்- 602 024

1.அயத் ர ்(ஊ) ேமலாண்ைடெத (வார் -1) , 2.அயத் ர ்(ஊ) 
ழாண்ைடெத (வார் -1) , 3.அயத் ர ்(ஊ) சத் ரம்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

126 126
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , அயத் ர ்- 602 024

1.அயத் ர ்(ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத (வார் -1) , 2.அயத் ர ்(ஊ) 
ெசல் யம்மன்நகர(்வார் -1) , 3.அயத் ர ்(ஊ) 
ெபாஜ்ஜன்கண் ைக(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

127 127
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , அயத் ர ்- 602 024

1.அயத் ர ்(ஊ) ேமட் க்காலனி(வார் -2) , 2.அயத் ர ்(ஊ) 
பள்ளகாலனி(வார் -2) , 3.அயத் ர ்(ஊ) அ ந்த யர ்பாைளயம்(வார் -
2) , 4.அயத் ர ்(ஊ) களத் ர(்வார் -2) , 5.அயத் ர ்(ஊ) 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்(வார்  1) , 6.அயத் ர ்(ஊ) ெஜய் அ ன்  , 
7.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ஆயத் ர ் வகா  நகர ், 8.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
ஆயத் ர ்ஈ எஸ் என் நகர ்சத் ரம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

128 128
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  பக்கம்,ேமற்  

கவாசல்) , பாக்கம் - 602 024

1.பாக்கம் (ஊ) ராமநாத ரம் (வார் -1) , 2.பாக்கம் (ஊ) பாக்கம் ய 
காலனி((வார் -1) , 3.பாக்கம் (ஊ) ேக. .  சாைல ஓரம் (ெகாரட் ர ்   
ெபரியபாைளயம் சாைல(வார்  1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

129 129
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  பக்கம்,ேமற்  

கவாசல்) , பாக்கம் - 602 024

1.பாக்கம் (ஊ) பாக்கம் பைழய காலனி (வார்  2) , 2.பாக்கம் (ஊ) 
ேநாபா நகர ்காலனி(வார் -2) , 3.பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

130 130
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  பக்கம்,வடக்  கவாசல்) 
, பாக்கம் - 602 024

1.பாக்கம் (ஊ) அ ஞர ்அண்ணா ெத  (வார் -3) , 2.பாக்கம் (ஊ) எம்  
ஆர ்ெத  (வார் -3) , 3.பாக்கம் (ஊ) வ ங்க ரம் (வார் -3) , 4.பாக்கம் 
(ஊ) ெவங்கேடச ரம் (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

131 131
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  பக்கம், ழக்  

கவாசல்) , பாக்கம் - 602 024

1.பாக்கம் (ஊ) லட் ரம் (வார் -3) , 2.பாக்கம் (ஊ) ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்வடக்  (வடக்  (வார் -3) , 3.பாக்கம் (ஊ) எஸ்.ஆர.்நகர ்(வார் -4) , 
4.பாக்கம் (ஊ) ப  நகர ்(வார் -3) , 5.பாக்கம் (ஊ) னிவாச நகர ்
(வார் -3) , 6.பாக்கம் (ஊ) டாக்டர ் ரகாசம் நகர ், 7.பாக்கம் (ஊ) 

வள் ர ்சாைல , 8.பாக்கம் (ஊ) லட்  நகர ், 9.பாக்கம் (ஊ) 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ், 10.பாக்கம் சம்பந்தம் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

132 132 அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , பாக்கம் - 602 024

1.பாக்கம் (ஊ) பார யார ்ெத  (வார் -4) , 2.பாக்கம் (ஊ) ரபாண் ய 
கடட்ெபாம்மன் ெத  (வார் -4) , 3.பாக்கம் (ஊ) வா. . . ெத  (வார் -4) 
, 4.பாக்கம் (ஊ) அ ந்த ர ரம் (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

133 133 அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி ( ழக்  
கவாசல்) , பாக்கம் - 602 024

1.பாக்கம் (ஊ) ப  நகர ்(வார் -3) , 2.பாக்கம் (ஊ) அ ஞர ்அண்ணா 
ெத  , 3.பாக்கம் (ஊ) பாக்கம் , 4.பாக்கம் (ஊ) பார தாசன் ெத  , 
5.பாக்கம் (ஊ) ராஜா  ெத  , 6.பாக்கம் (ஊ) வாஞ் நாதன் ெத  , 
7.பாக்கம் (ஊ) காமராஜர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

134 134

ஊராட்  ஒன் ய கட் டம் ராம 
நிரவ்ாக அ வலர ்அ வலகம் 
ேமற்  கவாசல் , நத்தேம  - 
602 024

1.நத்தேம  (ஊ) ஒத்தவாட ெத  (வார் 1) , 2.நத்தேம  (ஊ) பஜைன 
ேகா ல் ெத  (வார் 1) , 3.நத்தேம  (ஊ) பாக்ம் நின்ற ர ்சாைல 
(வார் 1) , 4.நத்தேம  (ஊ) பள்ளிக் டத் ெத  (வார் 1) , 5.நத்தேம  
(ஊ) ேமட் த் ெத  (வார் 1) , 6.நத்தேம  (ஊ) சாைல ண  சாைல 
(வார் 1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

135 135

ஊராட்  ஒன் ய கட் டம் ராம 
நிரவ்ாக அ வலர ்அ வலகம் 
ேமற்  கவாசல் , நத்தேம  - 
602 024

1.நத்தேம  (ஊ) அம்ேபதக்ார ்ெத  (வார் 1) , 2.நத்தேம  (ஊ) 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் 1) , 3.நத்தேம  (ஊ) மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத  (வார் 1) , 4.நத்தேம  (ஊ) காந்  ெத  (வார் 4) , 
5.நத்தேம  (ஊ) அம்ேபத்கன் ெத  (வார் 4 , 6.நத்தேம  (ஊ) கம்பர ்
ெத  (வார் 4 , 7.நத்தேம  (ஊ) அண்ணா ெத  (ேமற் )  (வார் 4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

136 136
மகளிர ் ய உத  கட் டம் 
( ழக்  கவாசல்) , நத்தேம  - 
602 024

1.நத்தேம  (ஊ) கன்னடபாைளயம் 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

137 137 காலனி பால்வா  கட் டம் 
( லகம்) , நத்தேம  - 602 024 1.நத்தேம  (ஊ) ெப மாள் ரம் , 2.நத்தேம  (ஊ) பவானி நகர் அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

138 138

ஊராட்  ஒன் ய கட் டம் ராம 
நிரவ்ாக அ வலர ்அ வலகம் 
வடக்  கவாசல் , நத்தேம  - 
602 024

1.நத்தேம  (ஊ) பாலா  நகர ், 2.நத்தேம  பாலா  நகர ்அெனக்ஸ் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

139 139
கண்ண ரான் நி நா ம் பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , நத்தேம  - 
602 024

1.நத்தேம  (ஊ) ஜான் ராணி ெத  , 2.நத்தேம  (ஊ) மணிகண்ட ரம் , 
3.நத்தேம  (ஊ) ல்ைல நகர ், 4.நத்தேம  (ஊ) ெசந் ல் நகர ், 
5.நத்தேம  (ஊ) ராகேவந் ரா நகர ், 6.நத்தேம  (ஊ) காம் ைக நகர ்
, 7.நத்தேம  ( ஊ ) மா  நகர ் , 8.நத்தேம  கணப  நகர ், 9.நத்தேம  

மரன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

140 140 னித ஜான்ஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி , நத்தேம  - 602 024

1.நத்தேம  (ஊ) கண்ணியப்பன் ெத  (வார் -1) , 2.நத்தேம  (ஊ) 
ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -1) , 3.நத்தேம  (ஊ) மரன் ெத  (வார் -

1) , 4.நத்தேம  (ஊ)  ஆர ்ெத   (வார் -1) , 5.நத்தேம  (ஊ) த்  
ராம ங்க ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

141 141 னித ஜான்ஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி , நத்தேம  - 602 024

1.நத்தேம  (ஊ) அன்ைன இந் ரா நகர ்(வார் -1) , 2.நத்தேம  (ஊ) 
ேநதா  ெத  (வார் -1) , 3.நத்தேம  (ஊ) ஜான்  ராணி ெத  (வார் -1) 
, 4.நத்தேம  (ஊ) லகர ்சாைல (வார் -1) , 5.நத்தம்ேப  (ஊ) 
ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

142 142 னித ஜான்ஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி , நத்தேம  - 602 024

1.நத்தேம  (ஊ) . .க.சாைல (வார் -4) , 2.நத்தேம  (ஊ) 
. .க.ெம ன் சாைல (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

143 143 னித ஜான்ஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி , நத்தேம  - 602 024 1.நத்தேம  (ஊ) கம்பர ்ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

144 144 னித ஜான்ஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி , நத்தேம  - 602 024

1.நத்தேம  (ஊ) மாங்கா யம்மாள் ெம ன் சாைல (வார் -4) , 
2.நத்தேம  (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -4) , 3.நத்தேம  (ஊ) காந்  
ெத  (வார் -4) , 4.நத்தம்ேப  (ஊ) ரா வ்காந்  ெத  வார்  4 , 
5.நத்தேம  (ஊ) பார தாசன் ெத  , 6.நத்தேம  ஊராட்  ராகேவந் ரா 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

145 145 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 
ேவப்பம்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ)  யானவரெ்த  (வார் -1) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
ங்காவனத்தம்மன் ெத   (வார் -1) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) கம்மார ்ெத  

(வார் -1) , 4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) அ ண் ் ணா நகர ்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

146 146
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
ேவப்பம்பட்  - 602024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) கேண ்  நகர ்(வார் -1) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
அய்யன் வள் வர ்நகர ்(வார் -1) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) சத் ரம் 
(வார் -1) , 4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) பாலா  நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

147 147
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
ேவப்பம்பட்  - 602024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) மாரஸ்் கர ்(வார் -2) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ)  
ராகேவந் ரா நகர ் (வார் -2) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) பார  நகர ்(வார் -2) 
, 4.ேவப்பம்பட்  (ஊ)  பாலா  நகர ்(வார் -2) , 5.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
ஈஸ்வரன்நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

148 148
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
ேவப்பம்பட்  - 602024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) எஸ்  ெப மாள் நகர ்(வார் -2) , 2.ேவப்பம்பட்  
(ஊ) னிவாச நகர ், 3.ேவப்பம்பட்  ெசங்காளம்மன் நகர ், 
4.ேவப்பம்பட்  வரலஷ்  நகர ், 5.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ராஜ ராேஜஸ்வரி 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

149 149
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
ேவப்பம்பட்  - 602024

1.ேவப்பம்பட்  9ஊ) ேந  நகர(்வார் -2) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) சாந்  
நகர(்வார் -2) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ஈஸ்வரன் 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

150 150
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
ேவப்பம்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) அ ள்ெசல்வம்  நகர(்வார் -2) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
அ ள்ெசல்வம் காலனி நகர(்வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

151 151
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , ேவப்பம்பட்  
- 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ராம ஷ்ணா நகர ்(வார் -2) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் -2) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) அண்ணா நகர ்
ஏரக்்கைர (வார் -2) , 4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) எம் ஆர ்ேக நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

152 152
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , ேவப்பம்பட்  
- 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) இ  காலனி (வார் -2) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ரியா 
நகர ்(வார் -2) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ேரவ  நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

153 153
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , ேவப்பம்பட்  
- 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) அண்ணாநகர ்(வார் -2) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

154 154
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , 
ேவப்பம்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ)  நகர(்வார் -1) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) இ எஸ் ஐ   
நகர ்(வார் -1) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) எம்  எச ்ேரா  (வார் -1) , 
4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ராதா ஷ்ணன் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

155 155

அர னர ்ஆ ரா டரந்ல 
வக்கப்பள்ளி பால்வா  கட் டம் 

(ேமற்  கவாசல்) , 
ெப மாள்பட்  - 602 024

1. ேவப்பம்பட்  (ஊ)  எம்  எச ்ேரா  , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) எம்  எச ்
ேரா  , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ஜான ராமன் நகர ், 4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
டன்லப் நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

156 156 பஞ்சாயத்  அ வலகம் , 
ெப மாள்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) சத் யசாய் நகர ், 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
னாயகர் ரம் , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ேக ப்  தசரதன் நகர ், 

4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ெகஜலட்  நகர ், 5.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
ெவங்கடலஷ்  நகர ், 6.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ப  நகர ், 7.ேவப்பம்பட்  
(ஊ) ேரம் நகர ், 8.ேவப்பம்பட்  (ஊ) சம்பத் நகர ், 9.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 

ச்  நகர ், 10.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ஓம் சக்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

157 157
அர னர ்ஆ ரா டரந்ல பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் , 
ெப மாள்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 2.ேவப்பம்பட்  
(ஊ) ஆலமரத் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

158 158
அர னர ்ஆ ரா டரந்ல பள்ளி 
வடக்  கவாசல் , 
ெப மாள்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) எம்  எச ்ேரா  (வார் -1) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
மன்ெணாளி  அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
கைலஞர ்நகர ்(வார் -1) , 4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ேவளாங்கன்னி நகர ்
(வார் -1) , 5.ேவப்பம்பட்  9ஊ) நாயகர ்ேகா ல்  க்  ெத   ( 
(வார் -2) , 6.ேவப்பம்பட்  9ஊ) நாயகர ்ேகா ல் கைட  ெத  ( 
(வார் -2) , 7.ேவப்பம்பட்  (ஊ) நாயகர ்ேகா ல்  ெத   ( (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

159 159
அர னர ்ஆ ரா டரந்ல பள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெப மாள்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ேவடை்டக்காரதெ்த  , 2.ேவப்பம்பட்  9ஊ) 
ஓ ரம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 3.ேவப்பம்பட்  9ஊ) ராதா 

ஷ்ணண் நகர ் (வார் -3) , 4.ேவப்பம்பட்  9ஊ) பார யார ்நகர ்
(வார் -3) , 5.ேவப்பம்பட்  (ஊ) சரவ் சக்  நகர ்(வார் -3) , 
6.ேவப்பம்பட்  (ஊ) சந்தான நகர ்(வார் -3) , 7.ேவப்பம்பட்  ஊராட்  
ர ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா  , 8.ெப மாள்பட் (ஊ)  மரன் நகர,் 

ந்தரபா  நகர,் சரவ்சக்  நகர,் ெவங , 9.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) 
ெவங்கேடாஸ்வரா நகர ் , 10.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) பால கன் நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

160 160
அர னர ்ஆ ரா டரந்ல பள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெப மாள்பட்  - 602 024

1.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ந்தரபா  நகர ்(வார் -3) , 2.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
மரன் நகர ்(வார் -3) , 3.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ெஜயலட்  நகர ்(வார் -3) 

, 4.ேவப்பம்பட்  (ஊ) டன்லப் நகர ்(வார் -3) , 5.ேவப்பம்பட்  (ஊ) 
ேமட் த் ெத  ேவகானந்தர ்காலனி , 6.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ேந  ெத  , 
7.ேவப்பம்பட்  (ஊ)  பகவ  அம்மன் நகர ், 8.ேவப்பம்பட்  (ஊ)  ேமாகன் 
நகர ், 9.ேவப்பம்பட்  (ஊ)  ரத்் யார ்ெத  கைலஞர ்நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

161 161 அர னர ்ஆ ரியர ்ெதாடக்க 
ப ற்  பள்ளி , ர ்- 602 025

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத  , 2.ேவப்பம்பட்  
(ஊ) ரை்கயம்மன் ேகா ல் ெத  , 3.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) னஸ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

162 162
அர னர ்ஆ ரா டரந்ல பள்ளி 

ழக்  கவாசல் , 
ெப மாள்பட்  - 602 024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) கந்தன் ெகால்ைல, பழனி அம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் -3) , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) பஜைன ேகா ல் ஆலமரத் 
ெத (வார் -1) , 3.ெப மாள்பட்  (ஊ) மாணிக்க ராமணி நகர ்வார்  3 
, 4.ெப மாள்பட்  (ஊ) பார யார ்ெத  (வார் -3) , 
5.ெப மாள்பட் (ஊ) ராம் நகர ், 6.ேவப்பம்பட்  (ஊ) ரத்் யார ்
ெத  ராவல்ேம  , 7.ெப மாள்பட்  (ஊ) ராம் நகர ், 
8.ெப மாள்பட்  (ஊ) எம் ஆர ்  நகர ் , 9.ெப மாள்பட்  ேந  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

163 163

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) அண்ணா ெத  (வார் -3) , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) 
ெபரியார ்ெத (வார் -3) , 3.ெப மாள்பட்  (ஊ) பார யார ்
ெத (வார் -3) , 4.ெப மாள்பட்  (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

164 164

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) சக்  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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

165 165

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) ரமணா நகர(்வார் -4) , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) 
எம்.எல்.ஏ.ெத (வார் -2) , 3.ெப மாள்பட்  (ஊ) யாதவர ்ெத  (வார் -
2) , 4.ெப மாள்பட்  (ஊ) அம்மன் ேகா ல்ெத (வார் -1) , 
5.ெப மாள்பட்  (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத , சதரன்் ெத , தசச்ர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

166 166

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) ெவங்கடாசலப ெத  (வார் -4) , 
2.ெப மாள்பட்  (ஊ) அன்ைனெதரசா ெத (வார் -3) , 3.ெப மாள்பட்  
(ஊ) ெப மாள்பட்  (வார் -4) , 4.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) ரராகவ நகர ், 
5.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) எம்  ஆர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

167 167

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்   (ஊ) ஆர.் . .நகர(்வார் -4) , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) 
ேந  ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

168 168

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) த நா  வ வா (வார் -4) , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) 
ல்ைல நகர(்வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

169 169

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) ஓம் சக்  நகர ்(வார் -4) , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) 
. .  நகர ்(வார் -2) , 3.ெப மாள்பட்  (ஊ) ராப்பள்ளியார ்ெத  & 
சாணர ்ெத  (வார் -1) , 4.ெப மாள்பட்  (ஊ)  ேக நகர ் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

170 170

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) ேகா ல் ப்பம் (வார் -1) , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) 
ேசரணார ்ெத  (வார் -1) , 3.ெப மாள்பட்  (ஊ) ெப மாள்பட்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

171 171

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) ர ல் நகர ், 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) ஐ ஓ  நகர ், 
3.ெப மாள்பட்  (ஊ) ஏ ேக என் நகர ்ர ல் நகர ்அ ல் , 
4.ெப மாள்பட்  (ஊ) மா  நகர ்அெனக்ஸ் 1 , 5.ெப மாள்பட்  (ஊ) 
ராகேவந் ரா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

172 172

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ெப மாள்பட்  - 602 
024

1.ெப மாள்பட்  (ஊ) ேக  ஆர ்நி  ட ன் , 2.ெப மாள்பட்  (ஊ) எஸ் 
 நகர ் , 3.ெப மாள்பட்  (ஊ) வ ைடயம்மன் நகர ், 

4.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) பத்மாவ  நகர ் , 5.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) கங்கா 
நகர ், 6.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) பா  நகர ், 7.ெப மாள்பட்  ( ஊ ) 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் , 8.ெப மாள்பட்  (ஊ) சேரா னி நகர ், 
9.ெப மாள்பட்  (ஊ)  ர ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

173 173 அர னர ்ஆ ரியர ்ெதாடக்க 
ப ற்  பள்ளி , ர ்- 602 025

1. ர ்(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 2. ர ்(ஊ) 
ெபான்னியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3. ர ்(ஊ) அண்ணா  ெத  
(வார் -1) , 4. ர ்(ஊ) தந்ைத ெபரியார ்ெத  (வார் -1) , 5. ர ்(ஊ) 

ராமணர ்ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

174 174 அர னர ்ஆ ரியர ்ெதாடக்க 
ப ற்  பள்ளி , ர ்- 602 025

1. ர ்(ஊ) வள்ளளார ்ெத  (வார் -1) , 2. ர ்(ஊ) ராமர ்ேகா ல் 
ெத  (வார் -1) , 3. ர ்(ஊ) கைலஞர ்ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

175 175
அர னர ்ஆ ரா டரந்ல 
பள்ளிஅர னர ்ஆ ரா டரந்ல 
பள்ளி , ர ்- 602 025

1. ர ்(ஊ) ரா  ெத  (வார் -3) , 2. ர ்(ஊ) காமராஜ் ெத  
(வார் -3) , 3. ர ்(ஊ) ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

176 176 Govt.Adi Dravidar Welfare School , 
ர ்- 602 025

1. ர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2) , 2. ர ்(ஊ) 
ெஜக வன்ராம் ெத  (வார் -2) , 3. ர ்(ஊ) ேவ வரப்ாைளயம் , 
4. ர ்(ஊ) கந்தன் ெகால்ைல வான்ம  நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

177 177 அர னர ்ஆ ரா டரந்ல பள்ளி 
, ர ்- 602 025

1. ர ் (ஊ) ர ்வார்  1 , 2. ர ் (ஊ) னிவாசா நகர ்வார்  1 
, 3. ர ் (ஊ) வள்ளலாரெ்த  வார்  1 , 4. ர ்(ஊ) அண்ணாெத  
வார் 1 , 5. ர ்(ஊ) எம். .ஆர ்நகர ்வார் 1 , 6. ர ்(ஊ) 
பண்ைணத் ெத  வார்  2 , 7. ர ்(ஊ) காமராஜர ்ெத  வார்  2 , 
8. ர ்(ஊ) ெஜக வன்ராம் ெத  வார்   2 , 9. ர ்(ஊ) 
அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  2 , 10. ர ்(ஊ) ய காலனி வார்  2

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

178 178 அர னர ்ஆ ரா டரந்ல பள்ளி 
, ர ்- 602 025

1. ர ்(ஊ) ராதா ஷ்ணா நகர ்வார் 2 , 2. ர ்(ஊ) 
நளினி ஷ்ணாநகர ்வார்  2 , 3. ர ்(ஊ) ராம்நகர ்வார் 3 , 
4. ர ்(ஊ) மா  நகர ்வார் 3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

179 179 அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி (மா ரி) 
, ர ்- 602 025

1. ர ்(ஊ) ேமனகாநகர ்ராம்நகர,்நளினி ஷ்ணாநகர,் ராஜா ர , 
2. ர ்(ஊ) ர ், 3. ர ்(ஊ) ெஜய்அ மான் நகர ்வார் 3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

180 180 அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி (மா ரி) 
, ர ்- 602 025

1. ர ்(ஊ) வள் ர ்நகர ்வார் 3 , 2. ர ்(ஊ) த நா  வாரியம் 
வார்  3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

181 181
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி (ேமற்  கவாசல்) , 
அரண்வாயல் - 602 025

1.அரண்வாயல் (ஊ) ரா வ் காந்  ெத  வார்  1 , 2.அரண்வாயல் (ஊ) 
. .க. ெத   வார்  1 , 3.அரண்வாயல் (ஊ) அம்ேபத்கார ்சாைல 

வார்  1 , 4.அரண்வாயல் (ஊ) ேந  ெத  வார் 1 , 5.அரண்வாயல் (ஊ) 
வ.உ. .ெத  வார் 1 , 6.அரண்வாயல் (ஊ) சாணக் யன் ெத  வார் 1 , 
7.அரண்வாயல் (ஊ) வள் வர ்பாைளயம் வள் வர ்ெத  வார் 1 , 
8.அரண்வாயல் (ஊ) ெஜ.ெஜ.ெத  வார் 1 , 9.அரண்வாயல் (ஊ) 

ேவகானந்தர ்ெத  , 10.அரண்வாயல்  (ஊ) தடட்ன்ெகாள்ைள , 
11.அரண்வாயல் (ஊ) அன்ைன ெதரசா நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

182 182
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி (ெதற்  கவாசல்) , 
அரண்வாயல் - 602 025

1.அரண்வாயல் (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  வார் 2 , 2.அரண்வாயல் (ஊ) 
எம். .ஆர ்நகர ் அண்ணாநகர ்வார் 2 , 3.அரண்வாயல் (ஊ) 
கடட்ெபாம்மன் ெத  வார் 2 , 4.அரண்வாயல்(ஊ) த்தர ்ெத 2வ  
வார் 2 , 5.அரண்வாயல் (ஊ) த்தர ்ெத  1வ  வார் 2 , 6.அரண்வாயல் 
9ஊ) ர வா  ெத  வார் 2 , 7.அரண்வாயல் (ஊ) ைவைக நகர ்
வார் 2 , 8.அரண்வாயல் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்வார் 2 , 9.அரண்வாயல் 
(ஊ) காமராஜர ்ெத  வார் 2 , 10.அரண்வாயல் (ஊ) அரண்வாயல் 
ெம ன் ேரா  வார் 2 , 11.அரண்வாயல் (ஊ) ேந  ெத  , 
12.அரண்வாயல் (ஊ) ேசாழன்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

183 183

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , அரண்வாயல் - 602 
025

1.அரண்வாயல் (ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத வார்  3 , 2.அரண்வாயல் 
(ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத வார் 3 , 3.அரண்வாயல் (ஊ) 
கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  வார் 3 , 4.அரண்வாயல் (ஊ) அம்ேபத்கார ்
ெத வார் 3 , 5.அரண்வாயல் (ஊ) ெம ன் ேரா  பஸ் ஸ்டாப் வார் 3 , 
6.அரண்வாயல் (ஊ) அண்ணா ெத  வார் 3 , 7.அரண்வாயல் (ஊ) கம்பர ்
ெத  வார் 3 , 8.அரண்வாயல் (ஊ) பார யார ்ெத  வார் 3 , 
9.அரண்வாயல் (ஊ) கடட்ெபாம்மன் ெத  வார் 3 , 10.அரண்வாயல் (ஊ) 
ேநதா  ெத  வார் 3 , 11.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ. .நகர ் காந்  ெத  
வார் 3 , 12.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ. .நகர ் த்தர ்ெத  வார் 3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

184 184

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , அரண்வாயல் ப்பம் -
 602 025

1.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ. .நகர ்எம். .ஆர ்நகர ்வார் 3 , 
2.அரண்வாயல் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வார் 3 , 
3.அரண்வாயல் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 4 , 4.அரண்வாயல் 
(ஊ) பார யார ்நகர ்வார் 4 , 5.அரண்வாயல் (ஊ) காமராஜர ்ெத  
வார் 4 , 6.அரண்வாயல் (ஊ) கண்ணதாசன் ெத  வார் 4 , 
7.அரண்வாயல்  (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத வார் 4 , 8.அரண்வாயல் 
(ஊ) பார தாசன் ெத  வார் 4 , 9.அரண்வாயல் (ஊ) கடட்ெபாம்மன் 
ெத  வார் 4 , 10.அரண்வாயல் (ஊ) இந் ராகாந்  ெத  வார் 4 , 
11.அரண்வாயல் (ஊ) வ.உ.  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

185 185
அங்கன்வா  ைமயம் ( ழக்  

கவாசல்) , அ ரே்ம  - 602 
024

1.அ ர ்ேம   (ஊ) அ ர ்ேம  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார்  
2) , 2.அ ர ்ேம  (ஊ) அ ரே்ம  ெம ன் ேரா (வார்  2) , 
3.அ ர ்ேம  (ஊ) அ ரே்ம  ெப மாள் ேகா ல் ெத  வார்  2) , 
4.அ ர ்ேம  (ஊ) அ ரே்ம  லட் யம்மாள் ேகா ல் ெத  
வார்  2) , 5.அ ர ்ேம  (ஊ) பா ரிேதாடட்ம்(வார்  2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

186 186

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , அன்னம்ேப  - 602 

024

1.அன்னம்ேப (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2.அன்னம்ேப (ஊ) ெரௗப  அம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 
3.அன்னம்ேப (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.அன்னம்ேப  
(ஊ) ெத யம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.அன்னம்ேப (ஊ) 
பள்ளிக் டத் ெத (வார் -1) , 6.அன்னம்ேப (ஊ) த் மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 7.அன்னம்ேப  (ஊ) அன்னம்ேப

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

187 187

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ேசாராஞ்ேசரி - 600 
072

1.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
3.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) ராஜா  ெத (வார் -1) , 4.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அ ஞர ்
அண்ணா ெத (வார் -1) , 5.ேசாரஞ்ேசரி (ஊ) ராஜ வ்காந்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

188 188

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி 
(அனணகட் சே்சரி) , 
ேசாராஞ்ேசரி - 600 072

1.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) தந்ைத ெபரியார ்ெத (வார் -3) , 
2.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) க பார  ெத (வார் -3) , 3.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) 
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -5) , 4.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் 
ெத (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

189 189

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி ேமற்  கவாசல் 

(ஆ ல்ேசரி) , ேசாராஞ்ேசரி - 600 
072

1.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) ேசாராஞ்ேசரி காலனி(வார் -2) , 2.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) 
ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) ஆயல் 
ேசரி ெம ன் ேரா (வார் -5) , 4.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) ஆயல் 
ேசரிஅம்ேபத்கார ்ெத  வார் -5) , 5.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) பஜைன ேகா ல் 
ெத (வார் -50

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

190 190

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி 
(அனணகட் சே்சரி) , 
ேசாராஞ்ேசரி - 600 072

1.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அனணக்கட் சே்சரி எம்  ஆர ்சாைல(வார் -5) , 
2.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) வள் வர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

191 191

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி 
(அனணகட் சே்சரி) , 
ேசாராஞ்ேசரி - 600 072

1.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அனணக்கட் சே்சரி ெஜ.ெஜ. நகர ்வார் -5) , 
2.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அனணக்கட் சே்சரி ெபரியாபர ்ெத (வார் -3) , 
3.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அனணக்கட் சே்சரி சத்யா நகர ்வார் -5) , 
4.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அனணக்கட் சே்சரி ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  வார் -
5) , 5.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அனணக்கட் சே்சரி  இந் ரா ெத (வார் -3) , 
6.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அைணக்கட் ேசரி க பார ெத (வார் -3) , 
7.ேசாராஞ்ேசரி(ஊ) அைணக்கட் ேசரி அன்ைன ெதெரசா ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

192 192
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
கண்ணபாைளயம் - 600 077

1.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ன்னம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
3.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
4.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ஒத்தவாைடத் ெத  (வார் -1) , 
5.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ைகத் யம்மன் ெத (வார் -1) , 
6.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ராம்தாஸ் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

193 193
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
கண்ணபாைளயம் - 600 077

1.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ஷ்ணன் ெத  (வார் -1) , 
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமல்பாக்கம் வன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமல்பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -
1) , 4.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமல்பாக்கம் 2வ  க் த் ெத (வார் -
1) , 5.கண்ணப்பாைளயம் கண்ணப்பாைளயம் ஊராட்      நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

194 194
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ேமட் பாைளயம்-600077

1.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல்ெத (வார் -3) , 
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ந தெ்த  (வார் -3) , 3.கண்ணபாைளயம் (ஊ) 
கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 4.கண்ணபாைளயம் (ஊ) 
கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 5.கண்ணபாைளயம் (ஊ) 
ேமட் ப்பாைளயம் காலனி (வார் -3) , 6.கண்ணபாைளயம் (ஊ) பார  
நகர ்(வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

195 195
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ேமட் பாைளயம்-600077

1.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -3) , 
2.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ெம ன்ேரா  பாணேவ  ேதாடட்ம் வார் -3) , 
3.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  பாணேவ  ேதாடட்ம்  
(வார் - , 4.கண்ணபாைளயம் (ஊ) பாணேவ  ராம காலனி (வார் -3) 
, 5.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ரதான சாைல அ ணாசல நகர ்(வார் -3) , 
6.கண்ணபாைளயம் (ஊ) பவானியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 
7.கண்ணபாைளயம் (ஊ) 1வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
8.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 2வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
9.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 3வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
10.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 4வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
11.கண்ணப்பாைளம் (ஊ) 5வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
12.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 6வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
13.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 7வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
14.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 8வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
15.கண்ணப்பாைளயம் (ஊ) 9வ  ெத  அ ணாசச்ல நகர ்(வார் -3) , 
16.கண்ணபாைளயம் (ஊ) ேமட் பாைளயம் 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

196 196

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , பாண ேவ ேதாடட்ம் -

 600 056

1.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) பேவ  ேதாடட்ம் தண்டைரெம ன்ேரா  
(வார் -1) , 2.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) பாணேவ  ேதாடட்ம் ஆஞ்சேநயர ்
ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 3.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) பாணேவ  ேதாடட்ம் 
காலனி பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1) , 4.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) 
பாணேவ  ேதாடட்ம் அ ந்த  பாைளயம் (வார் -2) , 5.பனேவ  
ேதாடட்ம் (ஊ) டாரிதாங்கள் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -3) , 
6.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) டாரிதாங்கள் ரா வ்காந்  ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

197 197
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , 
பாணேவ ேதாடட்ம் - 600 056

1.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) டாரிதாங்கள் வ.ஊ. .ெத  (வார் -3) , 
2.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) டாரி தாங்கள் எம். .ஆர.்ெத  (வார் -3) , 
3.பேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) டாரிதாங்கள் ரத்தம்மன் ேகா ல்ெத  
(வார் -3) , 4.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) டாரி தாங்கள் இ  ஐெத  
(வார் -3) , 5.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) டாரி தாங்கள் தண்டைர ெம ன் 
ேரா  (வார் -3) , 6.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) டாரி தாங்கள் காலனி 
(வார் -4) , 7.பனேவ  ேதாடட்ம் (ஊ) பாணேவ  ேதாடட்ம் , 8.பனேவ  
ேதாடட்ம் (ஊ) அ ந்த பாைளயம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

198 198
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , வயலாநல் ர ்
- 600 072

1.வயலா நல் ர ்(ஊ) வயலாநல் ர ்ெம ன் ேரா  வார்  1 , 2.வயலா 
நல் ர ்(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார்  1 , 3.வயலா நல் ர ்(ஊ) 

த்  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  1 , 4.வயலா நல் ர ்(ஊ) 
ப்ரமணி ேகா ல் ெத  (வார் 1 , 5.வயலா நல் ர ்(ஊ) ேமட் த் ெத  

(வார் 1 , 6.வயலாநல் ர ்(ஊ) ச தாயக் டத் ெத  (வார் 1 , 
7.வயலாநல் ர ்(ஊ) பள்ளிக் டதெ்த  (வார்  1 , 8.வயலாநல் ர ்(ஊ) 
ெகாத்தபாைளயம் (வார்  4 , 9.வயலாநல் ர ்(ஊ) பால்வா த் ெத  
(வார் 2

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

199 199
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
வயலாநல் ர ்- 600 072

1.வயலாநல் ர ்(ஊ) வயலாநல் ர ்காலனி ெம ன் ேரா (வார் 2 , 
2.வயலாநல் ர ்(ஊ) வயலாநல் ர ்காலனி பஜைன ேகா ல் ெத  
(வார் 2 , 3.வயலாநல் ர ்(ஊ) வயலாநல் ர் ப்பத்  ேம (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

200 200
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , வயலாநல் ர ்
- 600 072

1.வயலா நல் ர ்(ஊ) ெசாக்கநல் ர ்(வார்  4 , 2.வயலா நல் ர ்(ஊ) 
சத் ரம் (வார்  4 , 3.வயலா நல் ர ்(ஊ) தண்டைர ெம ன் 
ேரா (வார் 4 , 4.வயலா நல் ர ்(ஊ) அண்ணா ெத  (வார் 4 , 
5.வயலாநல் ரர ்(ஊ) ெபரியார ்ெத  (வார் 4 , 6.வயலாநல் ரர ்(ஊ) 
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் 4 , 7.வயலாநல் ரர ்(ஊ) காமராஜர ்ெத  
(வார் 4 , 8.வயலாநல் ரர ்(ஊ) எம்  ஆர ்ெத  (வார் 4 , 
9.வயலாநல் ரர ்(ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் 4 , 10.வயலாநல் ர ்(ஊ) 
பால்வா த் ெத  (வார் 4 , 11.வயலாநல் ர ்(ஊ) இந் ரா ெத  (வார் 4 
, 12.வயலா நல் ர ்(ஊ) ெசாக்கநல் ர ்மாரியம்மன் ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

201 201

அர னரஆ் ரா டர ்
ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்  

கவாசல் , ேகாலப்பன்ேசரி - 600 
072

1.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -2) , 
2.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
4.ேகாலப்பன்ேசாரி(ஊ) தண் ைர ெம ன்ெத  (வார் -2) , 
5.ேகாலப்பன்ேசரி(ஊ) ேகாலப்பன்ேசரி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

202 202
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ேமற்  கவாசல் , மணம் - 
600072

1. மணம் (ஊ) வடக்  மாட  (வார்  1 , 2. மணம் (ஊ) ெதற்  
மாட  , 3. மணம் (ஊ) இ ளர ்காலனி (வார் -1) , 4. மணம் (ஊ) 

க்ேகா ல் பத்  (வார் -1) , 5. மணம் (ஊ) ஏரிக்கைர (வார் -1) , 
6. மணம் (ஊ) ெஜக வன் ராம் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

203 203
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , மணம் - 
600072

1. மணம் (ஊ) ரத்்  ெத (வார் -2) , 2. மணம் (ஊ) 
க்கானத்தம்மன் ெத  (வார் -2) , 3. மணம் (ஊ) ெபரியார ்ெத  

(வார் -2) , 4. மணம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
5. மணம் (ஊ) த்தர ்ெத  (வார் -3) , 6. மணம் (ஊ) அம்ேபத்கார ்
ெத  (வார் -3) , 7. மணம் (ஊ) வள் வர ்ெத  (வார் -3) , 
8. மணம் (ஊ) ேக ஆர ்நாராயணன் ெத  (வார் -3) , 9. மணம் (ஊ) 
உைடயார ்ெத  (வார் -4) , 10. மணம் (ஊ) வடக் மாட  , 
11. மணம்(ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  , 12. மணம்(ஊ) மணம் 
ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

204 204

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ெகாத் யம்பாக்கம் - 

602 024

1. த் க்கா (ஊ) த் க்கா (வார் -1) , 2. த் க்கா (ஊ) 
ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3. த் க்கா (ஊ) 
ெகாத் யம்பாக்கம் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
4. த் க்கா (ஊ) ெகாத் யம்பாக்கம் ேந  ெத  (வார் -2) , 
5. த் க்கா (ஊ) ெகாத் யம்பாக்கம் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(வார் -4) , 6. த் க்கா (ஊ) ெகாத் யம்பாக்கம் பஜைன ேகா ல் 
ெத  (வார் -4) , 7. த் க்கா (ஊ) கம்மவாரப்ாைளயம் (வார் -4) , 
8. த் க்கா (ஊ) ஆஞ்சேநயர ்ேகா ல் ெத  கம்மவாரப்ாைளயம் , 
9. த் க்கா (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  , 10. த் க்கா  (ஊ) 
கக்கன்  ெத  , 11. த் க்கா  (ஊ) -

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

205 205
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
ெகாசவன்பாைளயம் - 602 024

1.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ராஜாங் ப்பம் ெம ன் ேரா  (வார் -2) , 
2.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ராஜாங் ப்பம் பஜைன ேகா ல் ெத  
(வார் -2) , 3.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ராஜாங் ப்பம்காலனி 
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) 
ெபன்னியம்மான் ேம (வார் -1) , 5.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) அண்ணா 
ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

206 206
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
ெகாசவன்பாைளயம் - 602 024

1.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) அ ந்த பாைளயம்(வார் -1) , 2.ெகாசவன் 
பாைளயம் (ஊ) ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 3.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) 
ராஜாங் ப்பம் காலனி பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 4.ெகாசவன் 
பாைளயம் (ஊ) ெகாசவன் பாைளயம்  பஜைனேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
5.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 6.ெகாசவன் 
பாைளயம் (ஊ) ெகங் சா  நா  ெத  (வார் -1) , 7.ெகாசவன் 
பாைளயம் (ஊ) என் எஸ் ேக நகர ்(வார் -1) , 8.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) 
ஆர ்ஆர ் ந்தாவன் நகர ், 9.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) ஜாவர ்நகர ், 
10.ெகாசவன் பாைளயம் (ஊ) பார யார ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

207 207
ஊராட்  ஒன் ய வக்கபள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ெகாரட் ர ்- 
600 124

1.ெகாரட் ர ்(ஊ) ஒண் க் ப்பம் (வார் -1) , 2.ெகாரட் ர ்(ஊ) 
காரக்ெகால்ைல (வார் -2) , 3.ெகாரட் ர ்(ஊ) சத் ரம் (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

208 208
ஊராட்  ஒன் ய வக்கபள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ெகாரட் ர ்- 
600 124

1.ெகாரட் ர(்ஊ) எம்  எச ்ேரா  (வார் -4) , 2.ெகாரட் ர ்(ஊ) 
கண்ணடபாைளயம் (வார் -1) , 3.ெகாரட் ர ்(ஊ) ெஜ ன் ெகாரட் ர ்
(வார் -1) , 4.ெகாரட் ர ்(ஊ) காலனி கலரே்படை்ட (வார் -3) , 
5.ெகாரட் ர ்(ஊ) ஆத்தங்கைர (வார் -3) , 6.ெகாரட் ர ்(ஊ) ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத  , 7.ெகாரட் ர ்ெகாரட் ர ்ஊராட்  சத் ரம் பஜைன 
ேகா ல் ெத  , 8.ெகாரட் ர ்ெகாரட் ர ்ஊராட்  அம்மன் ேகா ் ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

209 209
ஊராட்  ஒன் ய வக்கபள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 
ெகாடட்ாேம  -602 024

1.ெகாரட் ர ்(ஊ) ெகாடட்ாேம  காலனி (வார் -3) , 2.ெகாரட் ர ்(ஊ) 
ஒடட்பாைளயம் (வார் -3) , 3.ெகாரட் ர ்(ஊ) ெகாடட்ாேம  (வார் -4) , 
4.ெகாரட் ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -4) , 5.ெகாரட் ர ்(ஊ) 
லட் ப  நகர ்(வார் -3) , 6.ெகாரட் ர ்(ஊ) ெம ன் ெத  (வார் -4) , 
7.ெகாரட் ர ்(ஊ) ெப மாள்பட்  ேரா  (வார் -4) , 8.ெகாரட் ர ்(ஊ) எம் 

 ஆர ்ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

210 210

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , டப்பாக்கம் - 600 
124

1. டப்பாக்கம்(ஊ) சரச் ்ெத  (வார் -2) , 2. டப்பாக்கம் (ஊ) சாைல 
ெத  (வார் -2) , 3. டப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  (வார் -
2) , 4. டப்பாக்கம் (ஊ) பஜைனக்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
5. டப்பாக்கம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
6. டப்பாக்கம் (ஊ) அம்ேபத்கார ்ெத  (ம) நகர ்(வார் -2) , 
7. டப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ்(வார் -2) , 8. டப்பாக்கம் (ஊ) 
அ ந்த  பாைளயம் (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

211 211M
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , டப்பாக்கம் 
- 600 124

1. டப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 
2. டப்பாக்கம் (ஊ) ஆ கம் ெத (வார் -3) , 3. டப்பாக்கம் (ஊ) 

த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 4. டப்பாக்கம் (ஊ) 
பாஷ் சந் ர ேபாஸ் ெத (வார் -3) , 5. டப்பாக்கம் (ஊ) பார  ெத  

(வார் -3) , 6. டப்பாக்கம் (ஊ) ன்னாள்இரா வத் னர ்காலனி 
ெம ன் ேரா (வார் -3) , 7. டப்பாக்கம் (ஊ) ச் க்கா  அண்ணா 
ெத  (வார் -3)

ஆண்

212 211A(
W)

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , டப்பாக்கம் 
- 600 124

1. டப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 
2. டப்பாக்கம் (ஊ) ஆ கம் ெத (வார் -3) , 3. டப்பாக்கம் (ஊ) 

த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 4. டப்பாக்கம் (ஊ) 
பாஷ் சந் ர ேபாஸ் ெத (வார் -3) , 5. டப்பாக்கம் (ஊ) பார  ெத  

(வார் -3) , 6. டப்பாக்கம் (ஊ) ன்னாள்இரா வத் னர ்காலனி 
ெம ன் ேரா (வார் -3) , 7. டப்பாக்கம் (ஊ) ச் க்கா  அண்ணா 
ெத  (வார் -3)

ெபண்

213 212
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , டப்பாக்கம் 
- 600 124

1. டப்பாக்கம் (ஊ) ெபரியார ்ெத  , 2. டப்பாக்கம் (ஊ) கெலக்டர ்நகர் 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

214 213
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , டப்பாக்கம் 
- 600 124

1. டப்பாக்கம் (ஊ) ெசங்கமநா  (ம) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -
4) , 2. டப்பாக்கம் (ஊ) கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -4) , 
3. டப்பாக்கம் (ஊ) வள் ர ்ெம ன் ேரா  (வார் -4) , 
4. டப்பாக்கம் (ஊ) கண்ணட பாைளயம் அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -
5) , 5. டப்பாக்கம் (ஊ) ெபரிய ெத  டப்பாக்கம்  (வார் -1) , 
6. டப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  டப்பாக்கம் (வார் -1) , 
7. டப்பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  ( ெமய் ர ்வார் -5) , 
8. டப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  ெமய் ர ்(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

215 214
ஊராட் ய ஒன் ய 

வக்கப்பள்ளி (வாக்  கவாசல்) 
, ப ர ்- 600 124

1.ப ர ்(ஊ) ப ர ்ெம ன்ேரா (வார் 1 , 2.ப ர(்ஊ) மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத (வார் 1 , 3.ப ர ்(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1 , 
4.ப ர ்(ஊ) இந் ரா ெத (வார் 1 , 5.ப ர ்(ஊ) இ ளர ் ப்  
(வார் 2 , 6.ப ர ்(ஊ) ப ர ்காலனி மாதா ேகா ல் ெத  (வார் 2 , 7.ப ர ்
(ஊ) ப ர ்காலனி பம்  ம் ெத  (வார் 2 , 8.ப ர ்(ஊ) ப ர ்காலனி 
எம். .ஆர.் ெத  (வார் 2 , 9.ப ர ்(ஊ) எம். .ஆர.் ெத  , 10.ப ர ்(ஊ) 
இந் ராநகர ், 11.ப ர ்(ஊ) அம்மன் ேகா ல் ெத  , 12.ப ர ்(ஊ) 
மாதாேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

216 215
ஊராட்  ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , ேநமம் - 600 
124

1.ேநமம் (ஊ) ழ்மா நகர ்வார்   2 , 2.ேநமம் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -1) , 3.ேநமம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
4.ேநமம் (ஊ) அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 5.ேநமம் (ஊ) ளக்கைர 
ெத  (வார் -1) , 6.ேநமம் (ஊ) ேமட் த் ெத  (வார் -1) , 7.ேநமம் (ஊ) 
தங்கமா ரி படட்ணம் (வார் -1) , 8.ேநமம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல்ெத  
(வார் -1) , 9.ேநமம் (ஊ) ைவயார ்நகர ் ழக்  (வார் -2) , 10.ேநமம் 
(ஊ) ெநாச் ேம  4வ  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

217 216
ஊராட்  ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , ேநமம் - 600 
124

1.ேநமம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 2.ேநமம் (ஊ) ேநமம் 
க்  ெத  (வார் -1) , 3.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம  பஜைன ேகா ல் 

ெத  (வார் -1) , 4.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம  1வ  ெத  (வார் -1) , 
5.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம  2வ  ெத  (வார் -1) , 6.ேநமம் (ஊ) 
ெநாச் ேம 3வ  ெத  (வார் -1) , 7.ேநமம் (ஊ) ெநாச் ேம  5வ  
ெத  (வார் -1) , 8.ேநமம் (ஊ) ேமல்மாநகர ்பஜைன ேகா ல் ெத  
(வார் -2) , 9.ேநமம் (ஊ) ேமல்மாநகர ்ெதற்  மாட  (வார் -2) , 
10.ேநமம் (ஊ) ைவயாரந்கர ்ேமற்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

218 217
ஊராட் ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ேமற்  கவாசல் , ேநமம் - 600 
124

1.ேநமம் (ஊ) ளியந்ேதாப்   எச ்ேரா  (வார் -2) , 2.ேநமம் (ஊ) 
ளியந்ேதாப்  பஜைனேகா ல் ெத  (வார் -2) , 3.ேநமம் (ஊ) மா 

நகர ்3-வ  ெத  (வார் -3) , 4.ேநமம் (ஊ) மா நகர ்4-வ  ெத  
(வார் -3) , 5.ேநமம் (ஊ) மா நகர ்1-வ  ெத  (வார் -3) , 6.ேநமம் 
(ஊ) மா நகர ்2-வ  ெத  (வார் -3) , 7.ேநமம்(ஊ) பஜைன ேகா ல் 
ெத  (வார்  3) , 8.ேநமம் (ஊ) மாநகர ்மயான  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

219 218
ஊராட்  ஒன் ய வக்கபள்ளி 
(ஆண்டரசன்ேபடை்ட) , ேநமம் - 
600 124

1.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபடை்ட  எச ்ேரா   (வார் -3) , 2.ேநமம் (ஊ) 
ஆண்டரசன் ேபடை்ட 1-வ  ெத  (வார் -3) , 3.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் 
ேபடை்ட 2-வ  ெத  (வார் -3) , 4.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபடை்ட 
பால்வா  ெத  (வார் -3) , 5.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபடை்ட ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 6.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபடை்ட 
கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் - , 7.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் 
ேபடை்ட 3-வ  ெத  (வார் -3) , 8.ேநமம் (ஊ) ஆண்டரசன் ேபடை்ட 4-
வ  ெத  (வார் -3) , 9.ேநமம் (ஊ) ப் ரமணி கண் ைக (வார் -3) , 
10.ேநமம் (ஊ) பால்வா  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

220 219
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ெதற்  கவாசல் 
, ேமல்மணம்ேப  - 600 124

1.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) படட்ா ராம் சாைல 2ெத  (வார் -1) , 
2.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) படட்ா ராம் சாைல 1வ  க்  ெத  (வார் -
1) , 3.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) படட்ா ராம் சாைல 2வ  க்  ெத  
(வார் -1) , 4.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) படட்ா ராம் சாைல 3வ  க்  
ெத  (வார் -1) , 5.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) படட்ா ராம் சாைல 4வ  

க்  ெத  (வார் -1) , 6.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) படட்ா ராம் சாைல 
5வ  க்  ெத  (வார் -1) , 7.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) படட்ா ராம் 
சாைல 6வ  க்  ெத  (வார் -1) , 8.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) த்  
நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -2) , 9.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) தல் க் த் 
ெத  (வார் -2) , 10.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) த்  நகர ்2வ  க்  
ெத (வார் -2) , 11.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) த்  நகர ்3வ  க்  
ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

221 220
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ெதற்  கவாசல் 
, ேமல்மணம்ேப  - 600 124

1.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத (வார் -1) , 
3.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) ெத யம்மன் ேகா ல்ெத (வார் -1) , 
4.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) ேமா ரம்ேப  அம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 
5.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) ேமா ரம்ேப  தல் க்  ெத  (வார் -2) , 
6.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) ேமா ரம்ேப  2வ  க்  ெத  (வார் -2) , 
7.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) ேமா ரம்ேப  சாைல (வார் -2) , 
8.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 
9.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

222 221

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ேமல்மணம்ேப  - 
600 124

1.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) பஜைன ேகா ல் தல் க்  ெத  (வார் -4) , 
2.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) பஜைன ேகா ல் 2வ  க்  ெத  (வார் -3) , 
3.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) ன்றாவ  க்  ெத  (வார் -3) , 
4.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) நான்காவ  க்  ெத  (வார் -3) , 
5.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 
6.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) அம்மன் ேகா ல் தல் க்  ெத  (வார் -3) , 
7.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) 2வ  க்  ெத  (வார் -4) , 
8.ேமல்மணம்ேப  (ஊ)  எச ்ேரா  வார்  2 , 9.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) 
சக்  நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -2) , 10.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) வசந்த 
நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -2) , 11.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) வசந்த நகர ்
2வ  க்  ெத  (வார் -2) , 12.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) னாட்  நகர ்
1வ  க்  ெத  (வார் -2) , 13.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) பாலா  நகர ்
ெம ன் ேரா  (வார் -2) , 14.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) பள்ளிக் ட ெத  
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

223 222

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  

கவாசல் , ேமல்மணம்ேப  - 
600 124

1.ேமல் மணம்ேப  (ஊ) க்கானத்தம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -5) , 
2.ேமல் மணம்ேப  (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -5) , 
3.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -5) , 
4.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் க் த் ெத  (வார் -5) 
, 5.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) ழ்மணம்ேப   எச ்ேரா  (வார் -5) , 
6.ேமல்மணம் ேப  (ஊ) எம்  ஆர ்ெத  (வார் -5) , 7.ேமல்மணம்ேப  
(ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  (வார் -5) , 8.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) அம்மன் 
ேகா ல் ெத (வார் -4) , 9.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) பஜைன ேகா ல் 

க் த் ெத (வார் -4) , 10.ேமல்மணம்ேப  (ஊ) ளத்  ேமட் த் 
ெத  (வார் -4) , 11.ேமல் மணம்ேப  (ஊ) த் மாரியம்மன் ேகா ல் 
ெத (வார் -5) , 12. ழ் மணம்ேப  (ஊ) ழ் மணம்ேப  , 13. ழ் 
மணம்ேப   (ஊ) .எச.்ே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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

224 223
ஊராட் ய ஒன் ய 

வக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , காவல்ேசரி - 600 072

1.காவல்ேசரி(ஊ) க்ேகா ல் பத்  ெத  (வார் -1) , 2.காவல்ேசரி(ஊ) 
த் க்கா  ேரா  (வார் -1) , 3.காவல்ேசரி(ஊ) காவல்ேசரி அம்மன் 

ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 4.காவல்ேசரி(ஊ) காவல்ேசரி பஜைன ேகா ல் 
ெத  (வார்  -2) , 5.காவல்ேசரி (ஊ) காவல்ேசரி பஜைன ேகா ல் 

க் தெ்த  (வார் -1,2) , 6.காவல்ேசரி (ஊ) ம ைச ேரா  (வார் -
1,2) , 7.காவல்ேசரி (ஊ) ஆ ரா டர் ப்  பஜைனேகா ல்ெத  
(வார் -2) , 8.காவல்ேசரி (ஊ) ஆ ரா டர் ப்  
பஜைனேகா ல்1வ  க்  ெத  வார்  3 , 9.காவல்ேசரி (ஊ) 
ஆ ரா டர் ப்  பஜைனேகா ல்2வ க் த்த , 
10.காவல்ேசரி(ஊ) அரியப்பன்ேசரி (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

225 224
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , 
வரதராஜ ரம் - 602 103

1.வரதராஜ ரம் (ஊ) வரதராஜ ரம் காமராஜர ்ெத  (வார் -1) , 
2.வரதராஜ ரம் (ஊ) ேமட் தெ்த (வார் -1) , 3.வரதராஜ ரம் (ஊ) 
பாடசாைலத் ெத  (வார் -1) , 4.வரதராஜ ரம் (ஊ) ஸ்டா ன் ெத  
(வார் -1) , 5.வரதராஜ ரம் (ஊ) ரா வ் காந்  ெத  (வார் -1) , 
6.வரதராஜ ரம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
7.வரதராஜ ரம் (ஊ) கக்கன்  ெத  (வார் -3) , 8.வரதராஜ ரம் (ஊ) 
அண்ணா ெத  (வார் -3) , 9.வரதராஜ ரம் (ஊ) ரகாசம் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

226 225
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
வடக்  கவாசல் , வரதராஜ ரம் 
- 602 103

1.வரதராஜ ரம் (ஊ) மைலயாத்தம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
2.வரதராஜ ரம் (ஊ) வ.உ.  ெத  (வார் -2) , 3.வரதராஜ ரம் (ஊ) எம்  
ஆர ்ெத  (வார் -2) , 4.வரதராஜ ரம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -
2) , 5.வரதராஜ ரம் (ஊ) சரச் ்ெத  (வார் -2) , 6.வரதராஜ ரம் (ஊ) 
காமராஜர ்சாைல (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

227 226
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , 
வரதராஜ ரம் - 602 103

1.வரதராஜ ரம் (ஊ) கைலஞர ்ெத  (வார் -4) , 2.வரதராஜ ரம் (ஊ) 
இந் ரா ெத  (வார் -4) , 3.வரதராஜ ரம் (ஊ) ேகா ந்தராஜ் ெத  
(வார் -5) , 4.வரதராஜ ரம் (ஊ)  ஆர ்ஆர ்நகர ்(வார் -5) , 
5.வரதராஜ ரம் (ஊ) ெபங்க ர ்ஐ ேரா - (வார் -4) , 6.வரதராஜ ரம் 
(ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 7.வரதராஜ ரம் (ஊ) கக்கன்  ெத  , 
8.வரதராஜ ரம் வரதராஜ ரம் ஊராட்  காந்  ெத  , 9.வரதராஜ ரம் 
வரதராஜ ரம் ஊராட்  அம்ேபத்கர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

228 227
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ெதற்  கவாசல் 
, பாரிவாக்கம் - 600 056

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வார் -1) , 
2.பாரிவாக்கம் (ஊ) மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1) , 
3.பாரிவாக்கம் (ஊ) தண் ைர ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 4.பாரிவாக்கம் 
(ஊ) சத் ரம் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத (வார் -1) , 5.பாரிவாக்கம் (ஊ) 
சத் ரம்கணப இல்லம்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

229 228
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ெதற்  கவாசல் 
, பாரிவாக்கம் - 600 056

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) பா ஸ்வரர ்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.பாரிவாக்கம் 
(ஊ) ெகாள்ளா ரிஅம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ) 
ஈ. ெவ. ரா ெபரியாரெ்த  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

230 229
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  

கவாசல் , பாரிவாக்கம் - 600 056

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) பால்வா  ெத  (வார் -1) , 2.பாரிவாக்கம் (ஊ) 
ெபான் நகர ்(வார் -3) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ) க மாரியம்மன் 
க மாரியம்மன் ேகா ல்ெத (வார் -3) , 4.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி 
பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

231 230
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  

கவாசல் , பாரிவாக்கம் - 600 056

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி பக்தவசச்லம் ெத  (வார் -4) , 
2.பாரிவாக்கம் (ஊ) ஏரிக்கைர (வார் -4) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ) தண்டைர 
ெம ன் ேரா  (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

232 231

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல்) , பாரிவாக்கம் - 600 
056

1.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 
2.பாரிவாக்கம் (ஊ) ங் ளம் (வார் -4) , 3.பாரிவாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ  
நகர ்(வார் -4) , 4.பாரிவாக்கம் (ஊ) காலனி த்  நகர ்(வார் -13) , 
5.பாரிவாக்கம் (ஊ) சரச் ்ெத , (வார் -4) , 6.பாரிவாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ 
நகர ்3வ  ெத  (வார்  4) , 7.பாரிவாக்கம் (ஊ) அங்காள பரேமஸ்வரி 
ெத  (வார் -4) , 8.பாரிவாக்கம் (ஊ) ந்தர ்ெத  (வார் -4) , 
9.பாரிவாக்கம் (ஊ) மா  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

233 232
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ெதற்  கவாசல் 
, ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ேமட் த் ெத  (வார் -1) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

234 233
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ெதற்  கவாசல் 
, ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 
2.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஆவ  ேரா  (வார் -2) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) 
ெபரியார ்நகர ்2வ  ெத (வார் -1) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்
நகர ்3வ  ெத  (வார் -1) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்4வ  
ெத (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

235 234
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்5வ  ெத (வார் -1) , 2.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்6வ  ெத (வார் -1) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) 

சரச் ்ெத  (வார் -1) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்7வ  ெத  
(வார் -1) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்நகர ் ஸ்தரிப்  (வார் -1) , 
6.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) சாந்  நகர ்(வார் -1) , 7.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) 
கைலஞர ்நகர ்(வார் -1) , 8.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ெபரியார ்நகர ்(வார் -
1) , 9.ெசன்னீர் ப்பம் ெசன்னீர் ப்பம் ஊராட்  அம்பாள் நகர ்லஷ்  
அ ன்  வார்  1

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

236 235
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெசல்வகணப  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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

237 236
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ஆவ  ேரா  (வார் 2 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

238 237
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெஜ.ெஜநகர ்(வார் 2 , 2.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ) லாவ  நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

239 238
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) ஆவ  ேரா  (வார் 2 , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் (உ) 
அடே்கா நகர ்(வார்  4) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) அடே்காநகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

240 239
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
வடக்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெத (வார் -2) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

241 240 அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ஏரிக்கைர மரன் நகர ்(வார் -2) , 2.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ் தல் ெத  (வார் -2) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) 
மரன் நகர ்2வ  ெத  (வார் -2) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ்

3வ  ெத  (வார் -2) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ்4வ  ெத  
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

242 241 அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ்5வ  ெத  (வார் -2) , 2.ெசன்னீர ்
ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ்6வ  ெத  (வார் -2) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) 
மரன் நகர ்7வ  ெத  (வார் -2) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ்

8வ  ெத  (வார் -2) , 5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ்9வ  ெத  
(வார் -2) , 6.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மரன் நகர ்10வ  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

243 242
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ேமற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) ளக்கைர ெத (வார் -3) , 2.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) 
அண்ணா நகர ்(வார் -3) , 3.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) காந்  ெத  (வார் -4) , 
4.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) பள்ளிக் ப்பம் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

244 243
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ேமற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) எம்  ஆர ் நகர ்(வார் -4) , 2.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) 
வாணியர ்ெத  (வார் -4) , 3.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) வ.உ. . ெத  (வார் -
4) , 4.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) வாஞ் நாதன் ெத  (வார் -4) , 
5.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) வள்ளலார ்ெத  (வார் -4) , 6.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) 
ெசக்க  ேம  (வார் -4) , 7.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) வள் ர ்ெத  
(வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

245 244
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ)   என் நகர ்(வார் -4) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

246 245
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -5) , 
2.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) எம் எம் ேகா ல் ெத  (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

247 246
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ)  ஆர ்ஆர ்நகர ்(வார் -5) , 2.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) 
ெசாக்கம்மாள் நகர ்(வார் -5) , 3.ெசன்னீர் ப்பம்(ஊ) பள்ளிக் டத் ெத  
(வார் -5) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) மா லாமணி நகர ்(வார் -5) , 
5.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) சச்ாத்தம்மன் ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

248 247
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) பார யார ்ெத  , 2.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) காந்  
ெத  ெசன்னீர் ப்பம் , 3.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) அமரவ  நகர ், 
4.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) எம் ேக எச ் ப்  ைபப்பாஸ் , 
5.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) லகர ்ெத  அ ரா  நகர ், 6.ெசன்னீர் ப்பம் 
(ஊ) பார  ெத  அ ரா  நகர ் , 7.ெசன்னீர் ப்பம் பத்மா ெத   என் 

 நகர ், 8.ெசன்னீர் ப்பம் ெசன்னீர் ப்பம் ஊராட்  ள  நகர ்
அெனக்ஸ் , 9.ெசன்னீர் ப்பம் ( ஊ ) ரித்  நகர ், 10.ெசன்னீர் ப்பம் ( 
ஊ ) ெசல்வ னாயகர ்நகர ்( வார்  4 )

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

249 248
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) ேத  நகர ், 2.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) ப த் ரா 
நகர ் , 3.ெசன்னீர் ப்பம் (ஊ) ம ழம் அ ன்  , 4.ெசன்னீர் ப்பம் ( ஊ) 

 அம்பாள் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

250 249
அர  உயரந்ிைலப் பள்ளி (ெதற்  

கவாச;) , ெசன்னீர் ப்பம் - 600 
056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) எஸ் எஸ் ேகா ல் ெத  (வார் -3) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

251 250
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
ெசன்னீர் ப்பம் - 600 056

1.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) ேவளாளர ்ெத (வார் -3) , 2.ெசன்னீர ் ப்பம் 
(ஊ) வாணியர ்ெத  (வார் -3) , 3.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பால்வா  ெத  
(வார் -3) , 4.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) பார யார ்ெத  (வார் -4) , 
5.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) அண்ணாநகர ்(வார் -3) , 6.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ) 
சக் காரட்ன் ெம ன் ேரா (வார் -2) , 7.ெசன்னீர ் ப்பம் (ஊ)  
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  பள்ளி ப்பம்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

252 251
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) னாயக ரம் ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) னாயக ரம் 1வ  க்  ெத  (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) னாயக ரம் 2வ  ெத  (வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) னாயக ரம் 3வ  ெத  (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) னாயக ரம் 5வ  ெத  (வார் -1) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) னாயக ரம் 5வ  க்  ெத  (வார் -1) , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) னாயக ரம் 6வ  ெத  (வார் -1) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசாரண் ரி நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசாரண் ரி நகர ்1வ  ெத  (வார் -1) , 
10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசாரண் ரி நகர ்2வ  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

253 252
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் கன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மேனாகரன் ெத  (வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ப் ரமணி ெத  (வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) வன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -1) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பாேவந்தர ்ெத  (வார் -1) , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மணிேமகைல ெத  (வார் -1) , 8.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) அம் காப  ெத  (வார் -21)

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

254 253
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் 1வ  ெத  (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் ரி (வார் -1) , 3.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ெசந் ர் ரம் அெனக்ஸ்(வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
ெசந் ர் ரம் 1வ  அெவன்  (வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
ெசந் ர் ரம் 2வ  அெவன்  (வார் -1) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
ெசந் ர் ரம் 2வ  க்  ெத   (வார் -1) , 7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
ஜான  நகர ்1வ  ெத  (வார் -1) , 8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான  நகர ்
2வ  ெத  (வார் -1) , 9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ்1வ  ெத  
(வார் -1) , 10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ்2வ  ெத  (வார் -1) , 
11.காட் ப்பாக்கம்(ஊ) இந் ரா நகர ்3வ  ெத  (வார் -1) , 
12.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ்4வ  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

255 254
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 
காட் பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 3வ  ெம ன்ேரா   நகர ், 2.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) நகர ்2வ  ெத  (வார் -1) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ராம்தாஸ் நகர ்
2வ  ெத   (வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ராம்தாஸ் நகர ்5வ  ெத  
(வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ராம்தாஸ் நகர ்3வ  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

256 255
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 
காட் பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ் தல் ழக்  ெத   (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ் தல் ேமற்  ெத (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்பாள் நகர ்1வ  ெத  (வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்பாள் நகர ்1வ  க்  ெத   (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்பாள் நகர ் 2வ  க்  ெத  (வார் -1) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ்3வ  ழக்  (வார் -1) , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ்3வ  ேமற்  ெத  ( வார் -1) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசாரண் ரிநகர ் தல் ெத  , 9.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ராமதாஸ்நகர ்ெம ன்ேரா  , 10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஒம்சக்  
நகர ்காட் ப்பாக்கம் , 11.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) இந் ராநகர ்
காட் ப்பாக்கம் , 12.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெம ன் ேரா  , 
13.காட் ப்பாக்கம்  (ஊ) பாரக்்ெத  இந் ரா நகர ்காட் ப்பாக்கம் , 
14.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) லட்  அ ன்  கன் ேகா ல் ன் றம் 
காட் ப்பாக்கம் , 15.காட் ப்பாக்கம்  (ஊ) மா  நகர ்ெசந் ர் ரம் 
காட் ப்பாக்கம் , 16.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான  நகர ்அெனக்ஸ் 
காட் ப்பாக்கம் , 17.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ரா வ்காந்  நகர ், 
18.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசாரண் ரி நகர ்3வ  ெத  (வார் -1) , 
19.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசாரண் ரி நகர ்4  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

257 256
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 
காட் பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் நகர ் ெம ன் ேரா (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் நகர ்1-வ  ெத   (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் நகர2்வ  ெத  (வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் 3-வ  ெத  (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் 4-வ  ெத  (வார் -1) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் 5-வ  ெத  (வார் -1) , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)  ஸ்டா ன் 6-வ  ெத  (வார் -1) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)  ஸ்டா ன் 7-வ  ெத  (வார் -1) , 
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் 9-வ  ெத  (வார் -1) , 
10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் 10-வ  ெத  (வார் -1) , 
11.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஸ்டா ன் 11-வ  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

258 257
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்ெம ன் ேரா (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்1வ  க்  ெத (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

259 258
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்4வ  ெத (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்5வ  ெத (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்2வ  க்  ெத (வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்3வ  க்  ெத (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்7வ  ெத (வார் -1) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர ்ெம ன் ேரா (வார் -1) , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர ்1வ  ெத (வார் -1) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர ்2வ  ெத (வார் -1) , 
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) D.R.R. நகர ்2வ  க் தெ்த (வார் -1)  , 
10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) .R.R. நகர ்2வ  க் தெ்த  அ ல்  (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

260 259
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணாநகர ்(வார் -1) , 2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
காந்  நகர ்(வார் -1)  , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ல்ைல நகர ்(வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) P.G அ ன்  1வ  ெத  (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) P.Gஅ ன்  3வ  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

261 260
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) P.G அ ன் 5வ  ெத  (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான யம்மாள் நகர ்1வ  ெத  , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ)   அ ன்  6 வ  ெத  , 4.காட் ப்பாக்கம் 
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்    அ ன்  2வ  ெத  , 5.காட் ப்பாக்கம்  
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்    அ ன்  4வ  ெத   , 6.காட் ப்பாக்கம் 
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்    அ ன்  1வ  ழக் ெத   , 
7.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அ ள் கன் நகர ், 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜான யம்மாள் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

262 261 எல்   ேக வக்கப்பள்ளி , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெசந் ர் ரம் , 2.காட் பாக்கம் (ஊ) இந் ரா நகர ்
3வ  ெத  , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்6வ  ெத  , 
4.காட் ப்பாக்கம்  காட் ப்பாக்கம் ஊராட்  ஏ  ேகா ந்தரா  நகர ், 
5.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் ஊராட்  அம்மன் நகர ்9வ  ெத  , 
6.காட் ப்பாக்கம் காட் ப்பாக்கம் ஊராட்  சாய் நகர ் , 
7.காட் ப்பாக்கம்  காட் ப்பாக்கம் ஊராட்  பாஸ்கர ்அ ன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

263 262
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் 1வ  ெத  (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல்  2வ  ெத  (வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் 4வ  ெத  (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல்  5வ  க்  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

264 263
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெபரியபட் த் ெத  (வார் -1) , 2.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ஒத்தவாைட ெத  (வார் -1) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) உைடயார ்
ெத  (வார் -1) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ன்னபட்  ெத  (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம்மன் 1வ  ெத  (வார் -1) , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம்மன் 2வ  ெத  (வார் -1) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம்மன் 3வ  ெத  (வார் -1) , 
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம்மன் 4வ  ெத  (வார் -1) , 
10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகாத்தம்மன் 5வ  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

265 264
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ நகர ்1வ  ெத  (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ நகர ்2வ  ெத  (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேஜ ேஜ நகர ்3வ  ெத  (வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) லஷ்  நகர ்(வார் -1) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
பள்ளிக் டத் ெத  (வார் -1) , 6.காட் பாக்கம் (ஊ) அம்மன் நகர ்
ெம ன்ேரா  , 7.காட் பாக்கம் (ஊ)   அவன்  6வ  க்  ெத  , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அ ள் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

266 265
ஏ. .எல்.ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜயலஷ்  நகர ்அெனக்ஸ் (வார் -1) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜயலஷ்  நகர ்1வ  ெத  (வார் -1) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜயலஷ்  நகர ்2வ  ெத  (வார் -1) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜயலஷ்  நகர ்5வ  ெத  (வார் -1) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஜயலஷ்  நகர ்7வ  ெத  (வார் -1) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) கன் ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

267 266 எல்   ேக வக்கப்பள்ளி , 
காட் ப்பாக்கம் - 600056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல(வார் 2 , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) எம்.எஸ்.எஸ்நகர(்வார் 2 , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
பரணி நகர ்(வார் 2 , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அடே்கா நகர(் 1வ  

ரதான சாைல வார்  2 , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அடே்கா நகர(் 2  
ரதான சாைல வார் 2 , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அடே்கா நகர(் 6வ  
ரதான சாைல வார் 2 , 7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) தல் க்  ெத  

(வார் 2 , 8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 2வ  க்  ெத  (வார் 2 , 
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 5வ  க்  ெத  (வார் 2

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

268 267 எல்   ேக வக்கப்பள்ளி , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) கன்னிகா ரம் (வார் 2 , 2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
சதரன்் ெசல்டரஸ்் (வார் 2 , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) எம் ஆர ்  அெவன்  
காட் ப்பாக்கம் , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெபங்க ர ்ெம ன் ேரா  
வார்  2

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

269 268
அர ஆ ரா டர ்பள்ளி வடக்  

கவாசல் , காட் ப்பாக்கம் - 600 
056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேகா ந்தராஜ் நகர(்வார் -3) , 2.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) அம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பால்வா  
ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

270 269
அர ஆ ரா டர ்பள்ளி வடக்  

கவாசல் , காட் ப்பாக்கம் - 600 
056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -3) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ்1வ  ெத  (வார் -3) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ் 2வ  ெத  (வார் -3) , 
4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ் 3வ  ெத  (வார் -3) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ்4 வ  ெத  (வார் -3) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ் 5வ  ெத  (வார் -3) , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ்6 வ  ெத  (வார் -3) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ்7 வ  ெத  (வார் -3) , 
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேக ேக நகர ்8 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

271 270
அர  ஆ ரா டர ்பள்ளி ெதற்  

கவாசல் , காட் ப்பாக்கம் - 600 
056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ம்ஒத்தவாைட ெத  (வார் -3) , 2.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ேக ேக நகர ் க்  ெத  (வார் -3) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) எம்  
ஆர ்நகர ்(வார் -3) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) சந் ரா நகர ்(வார் -3) , 
5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஆனந்தன் நகர ்(வார் -3) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
கணப  நகர ்(வார் -3) , 7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) சன் காரட்ன் (வார் -3) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெத   அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

272 271
அர  ஆ ரா டர ்பள்ளி ேமற்  

கவாசல் , காட் ப்பாக்கம் - 600 
056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -4) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -4) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஒத்தவாைட ெத  (வார் -4) , 4.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ேத  நகர ்(வார் -4) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேத  நகர ்2வ  
ெத  (வார் -4) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேத நகர6்  ெத  (வார் -4 , 
7.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேத நகர ்7வ  ெத  (வார் -4) , 
8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேத  நகர ்9வ  ெத  (வார் -4) , 
9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேத  நகர1்1வ  ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

273 272
அர  ஆ ரா டர ்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) அஷ்டலஷ்  நகர ்(வார் -4) , 2.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ராயல் காரட்ன் (வார் -4) , 3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
ேமக்நகர் தல்ெம ன்ேரா (வார் -4) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக் 
நகர ் தல் ெத  (வார் -4) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக்நகர2்வ  ெத  
(வார் -4) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக்நகர4்வ  ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

274 273
அர ஆ ரா டர ்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ேமக் நகர ்5வ  ெத  (வார் -4) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) நாகலஷ்  நகர ்(வார் -4) , 3.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) ர் ரம் மயான ெத  (வார் -4) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
மாதாேகா ல் ெத  (வார் -4) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஆ  சக்  நகர ்
(வார் -4) , 6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா ல் க் தெ்த  
(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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

275 274
அர  ஆ ரா டர ்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ஏரிக்கைர (வார் -4) , 2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 
ள்ைளயாரே்கா ல்ெத (வார் -4) , 3.காட் பாக்கம் ஊ காட் பாக்கம் 
ராமம் , 4.ேகா ரசநல் ர ்காட் ப்பாக்கம் ஊராட்   ேகா ரசநல் ர ்

ஐஸ்வரய்ா காரட்ன்  , 5.ேகா ரசநல் ர ்காட் ப்பாக்கம் ஊராட்   
ேகா ரசநல் ர ்ேக   நகர ், 6.ேகா ரசநல் ர ்காட் ப்பாக்கம் 
ஊராட்   ேகா ரசநல் ர ்ஏரிக்கைர ஆனந்தா நகர ், 7.ேகா ரசநல் ர ்
காட் ப்பாக்கம் ஊராட்   ேகா ரசநல் ர ்கல்யாணி ெத  , 
8.ேகா ரசநல் ர ்காட் ப்பாக்கம் ஊராட்   ேகா ரசநல் ர ்ேதவதாஸ் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

276 275 எல்   ேக வக்கப்பள்ளி , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல (வார் -2) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) சா நாதன் நகர ்1வ  ரதான சாைல (வார் -2) , 
3.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) சா நாதன் நகர ்2வ  ரதான சாைல (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

277 276 எல்   ேக வக்கப்பள்ளி , 
காட் ப்பாக்கம் - 600 056

1.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) ெஜயலட்  நகர ் ரதான சாைல (வார் -2) , 
2.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 1வ  க்  ெத  (வார் -2) , 3.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) 2வ  க்  ெத  (வார் -2) , 4.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 3வ  க்  
ெத  (வார் -2) , 5.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 4வ  க்  ெத  (வார் -2) , 
6.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 5வ  க்  ெத  (வார் -2) , 7.காட் ப்பாக்கம் 
(ஊ) 6வ  க் த் ெத  (வார்  2) , 8.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 7வ  

க்  ெத  (வார் -2) , 9.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) 8வ  க்  ெத  
(வார் -2) , 10.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) மாறன் காரட்ன் (வார்  -2) , 
11.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பால ப் ரமணியநகர ்(வார் -2) , 
12.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பள்ளிக் டத் ெத  (வார் -2) , 
13.காட் ப்பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

278 277
அர னர ்ஆ ரா டர ்நலப் 
உயர ்நிைலப் பள்ளி , ேமல்மா 
நகர ் ந்தமல் - 600 056

1. ந்தமல்  ( ேப ) மாரியம்மன் ேகா ல் தல் ெத  (வார் -1) , 
2. ந்தமல்  (ேப) ேமல்மாநகர ்ேநர ்ெத  (வார் -1) , 3. ந்தமல்  (ேப) 
பஜைன ேகா ல் ேநர ்ெத  (வார் -1) , 4. ந்தமல்  (ேப) மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத  2வ  சந் (வார் -1) , 5. ந்தமல்  (ேப) மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத  3வ  சந் (வார் -1) , 6. ந்தமல்  (ேப) மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத  4வ  சந் (வார் -1) , 7. ந்தமல்  (ேப) மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெதற்  ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

279 278

அர னர ்ஆ ரா டர ்நலப் 
உயர ்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , ேமல்மா நகர ்
ந்தமல் - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) அரியமந்த நல் ர ்(வார் -1) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
பஜைன ேகா ல் 2வ  ெத  (வார் -1) , 3. ந்தமல்  (ேப) பஜைன 
ேகா ல் 3வ  ெத   (வார் -1) , 4. ந்தமல்  (ேப) பஜைன ேகா ல் 
4வ  ெத   (வார் -1) , 5. ந்தமல்  (ந) பஜைன ேகா ல் ெத   (வார் -
1) , 6. ந்தமல்  (ேப) படேவடட்ம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

280 279
வடட்ார வளரச்்  அ வலகம் 
(ெதற்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ேமல்மா நகர ்1வ   பஜைன ேகா ல் ெத   (வார் -1) , 
2. ந்தமல்  (ேப) ேமல்மாநக் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3. ந்தமல்  (ேப) மாரியம்மன் ேகா ல் தல் ெத  (வார் 1) , 
4. ந்தமல்  (ேப) னித ேஜாசப் பள்ளி (வார் -2) , 5. ந்தமல்  (ேப) 

த்த ழ் நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

281 280 வடட்ார வளரச்்  அ வலகம் , 
ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) அம்ேபத்கார ்நகர ் ரி  (வார் -21) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ந்தர ் ேயடட்ர ் ன் றம் (வார் -21) , 3. ந்தமல்  (ேப) அம்மா நகர ்

ெம ன் ேரா  (வார் -21) , 4. ந்தமல்  (ேப) M.G.நகர ்(வார் -21)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

282 281
வடட்ார வளரச்்  அ வலகம் 
(ேமற்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ரங்  ேரா (வார் -21) , 2. ந்தமல்  (ேப) க்மணி 
நகர ் தல் க்  ெத  (வார் -21) , 3. ந்தமல்  (ேப) க்மணி நகர ்ம 
2வ  க்  ெத  (வார் -21) , 4. ந்தமல்  (ேப) த்  நகர ்(வார் -21) 
, 5. ந்தமல்  (ேப) க்மணி 3வ  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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

283 282
வடட்ார வளரச்்  அ வலகம் 
(வடக்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் -21) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ரா வ்காந்  ேரா  ந்தர ் ேயடட்ர ்ேமல் ரம் (வார , 3. ந்தமல்  (ேப) 

ஜயலட்  அ ன்  , 4. ந்தமல் (ேப) கடட்ெபாம்மன் ெத  , 
5. ந்தமல்  (ேப) அம்மா நகர ், 6. ந்தமல்  ந்தமல்  நகராட்  

க் மணி நகர ்4வ  க் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

284 283 இந்  வக்கபள்ளி (வடக்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ஆஞ்சேநயர ்ேகா ல் ெத (வார் -18) , 2. ந்தமல்  
(ேப) ஆஞ்சேநயர ்ேகா ல் சந்  (வார் -18)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

285 284 இந்  வக்கபள்ளி (வடக்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ைவ ஸ்வரன் ேகா ல் ெத  (வார் -17) , 
2. ந்தமல் (ேப) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 3. ந்தமல்  (ேப) 

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  சந்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

286 285 இந்  வக்கபள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) கங்கா நகர ் ரதான சாைல (வார் -16) , 2. ந்தமல்  
(ேப) கங்கா நகர ்கைலஞர ்ெத  (வார் -16) , 3. ந்தமல்  (ேப) ம  
ெத  1வ  ெத (வார் -17) , 4. ந்தமல்  (ேப) ம  2வ  ெத  (வார் -
17) , 5. ந்தமல்  (ேப) பண்டாரத் ெத  (வார் -17)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

287 286 இந்  வக்கபள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) நகர ்அண்ணாசாைல (வார் -16) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
நகர ் ரதான சாைல (வார் -16) , 3. ந்தமல்  (ேப)  நகர ்1வ  

ெத  (வார் -16) , 4. ந்தமல்  (ேப)  நகர ்2வ  ெத  (வார் -16) , 
5. ந்தமல்  (ேப)  நகர1்வ  ெத  (வார் -16) , 6. ந்தமல்  (ேப)  
நகர ்4வ  ெத  (வார் -16) , 7. ந்தமல்  (ேப)  நகர ்5வ  ெத  
(வார் -16) , 8. ந்தமல்  (ேப) லஷ்  நகர ்(வார் -16) , 9. ந்தமல்  (ேப) 
கங்கா நகர ் மா.ெபா.  ெத  (வார் -16) , 10. ந்தமல்  (ேப) 
இராமா ஜக் டதெ்த  , 11. ந்தமல்  (ேப) ைதயல்நாய  அம்மன் 
ேகா ல் ெத  , 12. ந்தமல்  (ேப) ைவத் ஸ்வரன் ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

288 287 இந்  வக்கபள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ல்லாத்ேதாடட்ம் 1வ  ெத   (வார் -16) , 
2. ந்தமல்  (ேப) ல்லாத்ேதாடட்ம் 2-வ  ெத   (வார் -16) , 
3. ந்தமல்  (ேப) ல்லாத்ேதாடட்ம் 3வ  ெத  (வார் -16) , 
4. ந்தமல்  (ேப) ல்லாத்ேதாடட்ம் சந்  (வார் -16) , 5. ந்தமல்  (ேப) 

ல்லாத்ேதாடட்ம் 4-வ  ெத  (வார் -16) , 6. ந்தமல்  (ேப) 
ல்லாத்ேதாடட்ம் 5வ  ெத  (வார் -16) , 7. ந்தமல்  (ேப) 
ல்லாத்ேதாடட்ம்  க்  ெத  (வார் -16) , 8. ந்தமல்  (ேப) 

மகாலட்  நகர ் தல் ெத  (வார் -16) , 9. ந்தமல்  (ேப) சார  நகர2்-
வ  ெத  (வார் -16) , 10. ந்தமல்  (ேப) கால்வாய்ெத  (வார் -20)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

289 288 இந்  வக்கபள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) னிவாசன் நகர ்(வார் -15) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ேவங்கடநகர ்(வார் -19) , 3. ந்தமல்  (ேப) லட்  நகர ்(வார் -16) 

, 4. ந்தமல்  (ேப) P.G.P. நகர ்3-வ  ெத  (வார் -16) , 5. ந்தமல்  (ேப) 
 நகர ்அண்ணாசாைல , 6. ந்தமல்  (ேப) ைவத் ஸ்வரன் ேகா ல் 

ெத  , 7. ந்தமல்  (ேப) ஆஞ்சேநயர ்ேகா ல் ெத  , 8. ந்தமல்  (ேப) 
. .  நகர ்1வ  ெத  , 9. ந்தமல்  (ேப) . .  நகர ்2வ  ெத  , 

10. ந்தமல்  (ேப) . .  நகர ்5வ  ெத  , 11. ந்தமல்  (ேப) 
மகாலட்  நகர ்4வ  ெத  , 12. ந்தமல்  (ேப) மகாலட்  நகர ்2வ  
ெத  , 13. ந்தமல்  (ேப) மகாலட்  நகர ்5வ  ெத  , 14. ந்தமல்  ( 
ேப ) ் . .  நகர ்4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

290 289 இந்  வக்கபள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) இராஜ அக்ரஹாரம் ெத (வார் -20) , 2. ந்தமல்  
(ேப) இராஜ அக்ரஹாரம்  1வ  க்  ெத (வார் -20) , 3. ந்தமல்  
(ேப) இராஜ அக்ரஹாரம்2 வ  க்  ெத (வார் -20) , 4. ந்தமல்  
(ேப) இராஜ அக்ரஹாரம் 3வ  க்  ெத (வார் -20)

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

291 290 இந்  வக்கபள்ளி ( ழக்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ேகாதண்ட ராமசா  ேகா ல் ெத  (வார் -20) , 
2. ந்தமல்  (ேப) ஜடஜ்் ெசல்லப்ப நாய்க்கர ்ெத  (வார் -20) , 
3. ந்தமல்  (ேப) மல் யம் நர ம்ம நகர ்(வார் -16) , 4. ந்தமல்  (ேப) 
ேமாகனா நகர ்(வார் -16)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

292 291
ராணிபாய் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி (வடக்  கவாசல்) , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) தெ்த  (வார் -19) , 2. ந்தமல்  (ேப) சந் யா நகர ்
(வார் -19)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

293 292
ராணிபாய் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி (வடக்  கவாசல்) , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ந்தர ்நகர ்(வார் -19) , 2. ந்தமல்  (ேப) எஸ்.  
அெவன்  , 3. ந்தமல்  (ேப) ராஜா நகர ்லட் ரம் ேரா  , 
4. ந்தமல்  (ேப) ராயல் ந்தர ்என் ேளவ்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

294 293
ராணிபாய் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி (வடக்  கவாசல்) , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ைவ  நகர ், 2. ந்தமல்  (ேப) சாய் நகர ், 
3. ந்தமல்  (ேப) எட்  அன்னாள் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

295 294
ராணிபாய் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி ெதற்  கவாசல் , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) லஷ் ரம் ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -19) , 
2. ந்தமல்  (ேப) லஷ் ரம் மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -19) , 
3. ந்தமல்  (ேப) நண்பரக்ள்நகர ்லஷ் ரம்ேரா  (வார் -19) , 
4. ந்தமல்  (ேப) வசந்த ரி நகர ்(வார் -19) , 5. ந்தமல்  (ேப) 
லஷ் ரம் ேரா  (வார் -19)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

296 295
ராணிபாய் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி ெதற்  கவாசல் , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) இராம ஜ டதெ்த  (வார் -17) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
காந் நகர ்1-வ  லஷ்ம் ரம்ேரா  (வார் -19) , 3. ந்தமல்  (ேப) ராஜா 
நகர ்லட் ரம்ேரா  (வார் -19) , 4. ந்தமல்  (ேப) காந் நகர ்2-
வ ெத  (வார் -19) , 5. ந்தமல்  (ேப) த்ரா நகர1்-வ  ெத  (வார் -
20) , 6. ந்தமல்  (ேப) த்ரா நகர1்-வ  க் ெத   (வார் -20) , 
7. ந்தமல்  (ேப) லட் ரம்ேரா , ராேஜஸ்வரி நகர ் (வார் -19)

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

297 296
ராணிபாய் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி ெதற்  கவாசல் , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) த்ரா நகர2்-வ க்  ெத   (வார் -20) , 
2. ந்தமல்  (ேப) த்ரா நகர ்3-வ  க் ெத  (வார் -20) , 
3. ந்தமல்  (ேப) பழனி நகர ்(வார் -21) , 4. ந்தமல்  (ேப) பத்மாவ  
நகர ்(வார் -19) , 5. ந்தமல்  (ேப) சாய் நகர ், 6. ந்தமல்  (ேப) 
எஸ்.  அெவன்  , 7. ந்தமல்  (ேப) த்ராநகர ், 8. ந்தமல்  (ேப) 

தெ்த  ந்தமல்  , 9. ந்தமல்  (ேப)    அெவன்  , 
10. ந்தமல்  (ேப) 2வ  ெத  லட்  நகர ்,லட்  ரம் ேரா  , 
11. ந்தமல்  (ேப) 2 வ  பாகம் வசந்த ரி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

298 297
ராணிபாய் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி (வடக்  கவாசல்) , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -18) , 2. ந்தமல்  
(ேப) நண்பரக்ள் நகர(்வார் -19) , 3. ந்தமல்  (ேப) லஷ் ரம் ேரா  
காந்  நகர ்(வார் -19) , 4. ந்தமல்  (ேப) லஷ் ரம் ேரா  காந்  நகர ்
1வ  ெத  வார் -19) , 5. ந்தமல்  (ேப) லட் ரம் ேரா -காந்  
நகர2்வ  ெத  (வார் -19) , 6. ந்தமல்  (ேப) பைனயத்தம்மாள் நகர ்
(வார் -16) , 7. ந்தமல்  (ேப) ேகாதண்டராமசா  ேகா ல்ெத  , 
8. ந்தமல்  ந்தமல்  நகராட்    ஆர ்நகர ் , 9. ந்தமல்  

ந்தமல்  நகராட்    ஆர ்அ ன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

299 298
வள் வர ்ந நிைலபள்ளி 

ெதற்  கவாசல் , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ளக்கைரத் ெத  வடக்   (வார் -2) , 2. ந்தமல்  
(ேப) ளக்கைர ெதற்  1வ  ெத   (வார் -2) , 3. ந்தமல்  (ேப) 

ளக்கைர ெதற்  2வ  ெத  (வார் -2) , 4. ந்தமல்  (ேப) உப்  
ெகால்ைலத் ெத   (வார் -4) , 5. ந்தமல்  (ேப) பனிசச்வத் ெத  
(வார் -4) , 6. ந்தமல்  (ேப) ேசஷா நகர ்ேநர ்ெத   (வார் -5) , 
7. ந்தமல்  (ேப) ேசஷா நகர ் க்  ெத   (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

300 299
வள் வர ்ந நிைலபள்ளி 

ெதற்  கவாசல் , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ெசட் த் ெத   (வார் -3) , 2. ந்தமல்  (ேப) தரம்ராஜா 
ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

301 300
வள் வர ்ந நிைலபள்ளி 

(ெதற்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) இந் ரா நகர ்இன்ஸ்ெபக்டர ்ெஜயராஜ் ெத  (வார் -4) 
, 2. ந்தமல்  (ேப) த்  மரன் நகர(்வார் -2) , 3. ந்தமல்  (ேப) 
நம் த் ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

302 301
னித ேஜாசப் நரச்ரி 
வக்கப்பள்ளி (ந ம்  ெத ) , 
ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) சன்ன  ெத  (வார் -3) , 2. ந்தமல்  (ேப) சன்ன  
க் ெத  (வார் -3) , 3. ந்தமல்  (ேப) வடக்  மாட  (வார் -3) , 

4. ந்தமல்  (ேப) கவைரத் ெத  (வார் -3) , 5. ந்தமல்  (ேப) 
பழங்ேகாடை்ட ெத  (வார் -3) , 6. ந்தமல்  (ேப) யாதவர ்ெத  (வார் -
3) , 7. ந்தமல்  (ேப) ழக் மாட  (வார் -3) , 8. ந்தமல்  (ேப) 
இந் ரா நகர ்ரா வ் காந் ெத  (வார் -4) , 9. ந்தமல்  (ேப) இந் ரா 
நகர ்காமராஜர ்ெத  (வார் -4) , 10. ந்தமல்  (ேப) இந் ரா நகர ்
காந் ெத  (வார் -4) , 11. ந்தமல்  (ேப) இந் ரா நகர ்பார யாரெ்த  
(வார் -4) , 12. ந்தமல்  (ேப) ேலன் நம்  நகர ், 13. ந்தமல்  (ேப) 4வ  
ெத  நம்  நகர ், 14. ந்தமல் (ேப) காமராஜரெ்த இந் ராநகர ், 
15. ந்தமல் (ேப) அப் ல்கலாம்ெத  , 16. ந்தமல் (ேப) ெசட் தெ்த

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

303 302
னித ேஜாசப் நரச்ரி 
வக்கப்பள்ளி (ந ம்  ெத ) , 
ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) நம்  நகர ் தல் ெத (வார் -3) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
நம்  நகர ்2வ  ெத (வார் -3) , 3. ந்தமல்  (ேப) நம்  நகர ்3வ  
ெத (வார் -3) , 4. ந்தமல்  (ேப) 2வ  க் த் ெத  
நம் நகர(்வார் -3) , 5. ந்தமல்  (ேப) எம்  ஆர ்நகர(்வார் -2) , 
6. ந்தமல்  (ேப) நம் நகர ்3வ  க்  ெத (வார் -3) , 7. ந்தமல்  
(ேப) நம் நகர ்4வ  க்  ெத (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

304 303
னித ேஜாசப் நரச்ரி 
வக்கப்பள்ளி (ந ம்  ெத ) , 
ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) அ ந்த யர ்பாைளயம் 1வ  ெத  (வார் -4) , 
2. ந்தமல்  (ேப) அ ந்த யர ்பாைளயம் 2வ  ெத  (வார் -4) , 
3. ந்தமல்  (ேப) மால் நகர ்1வ  ெம ன் ேரா (வார் -4) , 
4. ந்தமல்  (ேப) மால் நகர ்2வ  ெம ன் ேரா (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

305 304
னித ேஜாசப் நரச்ரி 
வக்கப்பள்ளி (ந ம்  ெத ) , 
ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) மால் நகர ்1வ  மற் ம் 2வ  ெத  (வார் -4) , 
2. ந்தமல்  (ேப) மால் நகர ்3வ  க்  ெத  (வார் -4) , 
3. ந்தமல்  (ேப) மால் நகர ்4வ  மற் ம் 5வ  க்  ெத  
(வார் -4 , 4. ந்தமல்  (ேப) மால் நகர ்6வ  க்  ெத  (வார் -4) 
, 5. ந்தமல்  (ேப) மால் நகர ் ரி (வார் -4) , 6. ந்தமல்  (ேப) 
மாறன் நகர(்வார் -5) , 7. ந்தமல்  (ேப) மாறன் நகர ் ரி  (வார் -5) , 
8. ந்தமல்  (ேப) த்தா அெவன்  ேகாபால் நகர ்(வார் -5) , 
9. ந்தமல் (ேப) ேகாபால்நகர ், 10. ந்தமல் (ேப) 3வ க் ெத  

மால்நகர ், 11. ந்தமல் (ேப) தரம்ராஜாேகா ல்ெத  , 
12. ந்தமல்  (ேப) மால்நகர் ரி  , 13. ந்தமல்   (ேப) இந் ராநகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

306 305
அ ஞர ்அண்ணா அர  
ஆண்கள்ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ழ்மா நகர ்ேநர ்ெத (வார் -5) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  ன் றம் ெத (வார் -5) , 3. ந்தமல்  (ேப) 
காந்தா பன் நகர ்(வார் -5) , 4. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா  நகர ் ரதான 
சாைல (வார் -6)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

307 306
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா  நகர ்2வ  ெத (வார் -6) , 2. ந்தமல்  
(ேப) கந்தசா  நகர ்3வ  ெத (வார் -6) , 3. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா  
நகர ்4வ  ெத (வார் -6) , 4. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா  நகர ்5வ  
ெத (வார் -6) , 5. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா  நகர ்6வ  ெத (வார் -6) , 
6. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா  நகர ்7வ  ெத (வார் -6) , 7. ந்தமல்  
(ேப) கந்தசா  நகர ்8வ  ெத (வார் -6) , 8. ந்தமல்  (ேப) மாறன்நகர ்
, 9. ந்தமல்  (ேப) ேகாபால்நகர ், 10. ந்தமல்  (ேப) ேசஷாநகர ், 
11. ந்தமல்  (ேப) த் சா நகர ், 12. ந்தமல்  ந்தமல்  நகராட்  
ேசஷா நகர ்ேரா  காரட்ன் 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

308 307
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்  ப  , 

ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா நகர ் ரி  ரதானசாைல (வார் -6) , 
2. ந்தமல்  (ேப) கந்தசா  நகர ் ரி  (வார் -6) , 3. ந்தமல்  (ேப) 
கந்தசா நகர் ரி  பார தாசன் சாைல (வார் -6) , 4. ந்தமல்  (ேப) 
கந்தசா நகர் ரி  கல்யாண ந் ரம் சாைல (வார் -6) , 5. ந்தமல்  
(ேப) கைலமகள் நகர ்1-வ  ெத  (வார் -6) , 6. ந்தமல்  (ேப) 
கைலமகள்நகர ்2-வ ெத  (வார் -6) , 7. ந்தமல்  (ேப) கைலமகள் 
நகர3்-வ  ெத  (வார் -6) , 8. ந்தமல்  (ேப) காேவரி நகர ்1-வ  ெத  
(வார் -6) , 9. ந்தமல்  (ேப) காேவரி நகர ்2-வ  ெத  (வார் -6)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

309 308
அ ஞர ்அண்ணா அர  
ஆண்கள்ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) எ ல் நகர ்(வார் -6) , 2. ந்தமல்  (ேப) க ணாகரன் 
நகர ்(வார் -5) , 3. ந்தமல்  (ேப) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -5) , 
4. ந்தமல்  (ேப) ேகா ந்தராஜ் நகர ்(வார் -6) , 5. ந்தமல் (ேப) 
பவானிஅம்மன்ேகா ல்ெத  , 6. ந்தமல் (ேப) ல் பா ெத  
ேகா ந்தராஜ்நகர ், 7. ந்தமல் (ேப) ேக எஸ் நகர ், 8. ந்தமல் (ேப) 

பகவான் நகர ், 9. ந்தமல் (ேப) க்ேனஸ்வரா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

310 309
அ ஞர ்அண்ணா அர  
ஆண்கள்ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ரங்க் ேரா  (வார் -8) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ெபான்னியம்மன் நகர ்2வ  ெத  (வார் -7) , 3. ந்தமல்  (ேப) 
ெபான்னியம்மன் நகர ்3வ  ெத  (வார் -7) , 4. ந்தமல்  (ேப) 
ெபான்னியம்மன் நகர ்1-வ  க்  ெத  (வார் -7) , 5. ந்தமல்  (ேப) 
ெபான்னியம்மன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

311 310
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்  ப  , 

ந்தமல்  - 600 056
1. ந்தமல்  (ேப) ன் க்ேடாரியா ெத  (வார் -15) 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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

312 311
அ ஞர ்அண்ணா அர  
ஆண்கள்ேமல்நிைலபள்ளி ேமற்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ந) ன் க்ேடாரியா ேரா  1வ  க்  ெத (வார் -1 
, 2. ந்தமல்  (ேப) ன் க்ேடாரியா ேரா  2வ  க்  
ெத (வார் -1 , 3. ந்தமல்  (ேப) ன் க்ேடாரியா ேரா  3வ  

க்  ெத (வார் -1 , 4. ந்தவல்  ேப ன் க்ேடாரியா ேரா  
4வ  க்  ெத (வார் -1 , 5. ந்தமல்  (ேப) பக்தவசச்லம் நகர ்
(வார் -15) , 6. ந்தமல்  ந்தமல்  நகராட்  அம்பாள் ட்  நகர ், 
7. ந்தமல்  ந்தமல்  நகராட்  அம்பாள் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

313 312
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் ேநர ்ெத  (வார் -15) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ேஜம்ஸ் 1-வ  ெத  (வார் -15) , 3. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் 2-வ  ெத  
(வார் -15) , 4. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் 3-வ  ெத  (வார் -15) , 
5. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் 4-வ  ெத  (வார் -15)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

314 313
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) C.R.M. நகர ்(வார் -7) , 2. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் 5-
வ  ெத  (வார் -15) , 3. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் தாப  5-வ  ெத  
(வார் -15) , 4. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் 1-வ  க்  ெத  (வார் -15) , 
5. ந்தமல்  (ேப) ேஜம்ஸ் 2-வ  க்  ெத  (வார் -15) , 6. ந்தமல்  
(ேப) னிவாச நகர ்ேஜம்ஸ் ெத  ன் றம் , 7. ந்தமல்  (ேப) சரவணா 
நகர ்ேஜம்ஸ் ெத  ன் றம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

315 314 . .எம்.ந நிைலபள்ளி ழக்  
கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ஆவ  ேரா  (வார் -8) , 2. ந்தமல்  (ேப) ஆவ  
ேரா  தல் க்  ெத  (வார் -8) , 3. ந்தமல்  (ேப) ஆவ  ேரா  2-
வ  க்  ெத  (வார் -8) , 4. ந்தமல்  (ேப) கண்பாரை்வயற்ெறார ்
பள்ளி (வார் -8) , 5. ந்தமல்  (ேப) ஆ ரியர ் ப்  (வார் -8) , 
6. ந்தமல்  (ேப) ங்கார த  ெத  (வார் -9)

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

316 315 . .எம்.ந நிைலபள்ளி ழக்  
கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) வள் வர ்ெத  (வார் -9) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
கைலஞர ்ெத  (வார் -9) , 3. ந்தமல்  (ேப) பள்ளதெ்த  (வார் -7) , 
4. ந்தமல்  (ேப) அன்பழகன் ெத (வார் -7) , 5. ந்தமல்  (ேப) 
காமாட்  அம்மன் ெத  (வார் -7) , 6. ந்தமல்  (ேப) க்காணம் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

317 316
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) நாவலர ்ெத  (வார் -9) , 2. ந்தமல்  (ேப) வாணியர ்
1-வ  ெத  (வார் -8) , 3. ந்தமல்  (ேப) வாணியர ்2-வ  ெத   (வார் -
8) , 4. ந்தமல்  (ேப) ரா ஸ் ேரா  (வார் -7)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

318 317
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ன்னராஜ் நகர ் (வார் -7) , 2. ந்தமல்  (ேப) எம் எஸ் 
ஸ்வநாதன் நகர ்(வார் -7) , 3. ந்தமல்  (ேப) ன்னப்பா நகர ் (வார் -

7) , 4. ந்தமல்  (ேப) ப்பாய் ைலன் ேநர ்ெத   (வார் -7)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

319 318
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) உைடயார ்ெத  (வார்  - 7) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
அம்பாள் நகர ்(வார்  -7) , 3. ந்தமல்  (ேப) பகத் ங் ெத  (வார்  -7) , 
4. ந்தமல்  (ேப) ம  தல் ெத  (வார்  -7) , 5. ந்தமல்  (ேப)ஹ 
ம  2வ  ெத  (வார்  -7)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

320 319
அ ஞர ்அண்ணா அர  ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  

கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல் (ேப)  ஆர ்எம் நகர ், 2. ந்தமல் (ேப) அஷ்டலஷ்  நகர ், 
3. ந்தமல்  (ேப) ெபான்னியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  8) , 
4. ந்தமல்  (ேப) தம்பரம் ெத  , 5. ந்தமல்  (ேப) ேகா ந்தரா  
நகர ், 6. ந்தமல்  (ேப) ப்பாய் ைலன் 2வ  ெத  (வார்  -7) , 
7. ந்தமல்  (ேப) ப்பாய் ைலன் 3வ  க்  ெத  (வார்  -7) , 
8. ந்தமல்  (ேப) ப்பாய் ைலன் 4வ  ெத  (வார்  -7)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

321 320 . .எம்.ந நிைலபள்ளி ேமற்  
கவாசல் , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) பாஷ் ெத  (வார் -14) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
க்கானம் ெத  (வார் -9) , 3. ந்தமல்  (ேப) ஒ. . . காம்லக்ஸ் 

(வார் -11) , 4. ந்தமல்  (ேப) ப்பாய் நகர ்2வ  ெத  (வார் -9) , 
5. ந்தமல்  (ேப) ப்பாய் நகர ்3வ  ெத  (வார் -9) , 6. ந்தமல்  (ேப) 

ஜயலட்  நகர ், 7. ந்தமல்  (ேப) சக்  நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

322 321
ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) மணன் சாவ (வார் -8) , 2. ந்தமல்  (ேப) ப்பாய் 
நகர ்1வ  ெத  (வார் -9) , 3. ந்தமல்  (ேப) பள்ளத் ெத  (வார் -9) , 
4. ந்தமல்  (ேப) ய ெநஞ்சக கல் ரி (வார் -11) , 5. ந்தமல்  (ேப) 

ஜயலட்  நகர ்(வார் -14) , 6. ந்தமல்  (ேப) ெபண்கள் ம வாழ்  
இல்லம் (வார் -11) , 7. ந்தமல்  (ேப) அைடகல அன்ைன 
தைலைமயகம் (வார் -11) , 8. ந்தமல்  (ேப) .இ தய கல் ரி 
பைழய ேபா ஸ் ஸ்ேடஷன் ேரா  (வாரட் , 9. ந்தமல்  (ேப) ேகாரிேம  
ேநர ்ெத  (வார் -14) , 10. ந்தமல்  (ேப) ைரடட்ரெ்த  (வார் -14)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

323 322
ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) பஜார ்ெத  (வார் -14) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ேகாரிேம ெத  , 3. ந்தமல்  (ேப) ஸ் ம் ெத  (வார் -10) , 
4. ந்தமல் (ேப) ஆர ்ேக  சக்  நகர ், 5. ந்தமல் (ெப) அம்மன் 
ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

324 323
ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) தாங்கள்கைர வாணியார ்ெத (வார் -12) , 
2. ந்தமல்  (ேப) கங்ைகஅம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -12) , 
3. ந்தமல்  (ேப) தாங்கள் கைர ேமட் த் ெத (வார் -12) , 4. ந்தமல்  
(ேப) தாங்கள் கைர ெகாசத் ெத  (வார் -12)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

325 324  எம் எஸ் வக்கபள்ளி , 
ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) காமராஜ் நகர ்(வார் -12) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ன்னமாங்கா  ேநர ்ெத  (வார் -12) , 3. ந்தமல்  (ேப) 
ன்னமாங்கா  1வ  ெத (வார் -12) , 4. ந்தமல்  (ந) 
ன்னமாங்கா  2வ  ெத (வார் -12) , 5. ந்தமல்  (ந) 

க்காணத்தம்மன் ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

326 325
ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) தாங்கல் கைர ெகாசதெ்த  க்  ெத  (வார் -12) , 
2. ந்தமல்  (ேப) காமராஜர ்நகர ் ரதான சாைல (வார் -12) , 
3. ந்தமல்  (ேப) கண்ணம் ள்ளி ெசட்  ெத  (வார் -10) , 
4. ந்தமல் (ேப) உ பள்ளி ன்றத் ர ்ேரா  , 5. ந்தமல் (ேப) 
ெதான்ேபாஸ்ேகாெத  , 6. ந்தமல் (ேப) னாயகர ்நகர ், 7. ந்தமல்  
(ேப) டான்பாஸ்ேகா ெத  , 8. ந்தமல் (ேப) ன்னமாங்கா  ள தாஸ் 
நகர ், 9. ந்தமல் (ேப) ரா சா ப் ெத  , 10. ந்தமல் (ேப) 
ஆரத்் நகர ், 11. ந்தமல் (ேப) ெத  அம்மன் ேகா ல் ெத  , 
12. ந்தமல்  (ேப) ேரஷ் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

327 326  எம் எஸ் வக்கபள்ளி , 
ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ேகாரிேம  ெத  (வார் -14) , 2. ந்தமல்  ( ேப ) 
பாப்பா  தரக்ா ெத  , 3. ந்தமல் (ேப) ஜா ர ்உேசன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

328 327
ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ராசா ப் ெத  ன்னமாங்கா (வார் -12) , 
2. ந்தமல்  (ேப) வாணியர ் க்  ெத (வார் -8) , 3. ந்தமல்  (ேப) 
ஜா ர ்உேசன் ெத (வார் -12) , 4. ந்தமல்  (ேப) னாயகர ்
நகர(்வார் -12) , 5. ந்தமல்  (ேப) ேமட் தெ்த  (வார் -12) , 
6. ந்தமல்  (ேப) காவலர ் ப்  (வார் -11) , 7. ந்தமல்  (ேப) 
இந் ராணி நகர ்(வார் -12) , 8. ந்தமல்  (ேப) M.G.R.நகர ்1வ  ெத  
(வார் -10)

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

329 328 ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) M.G.R.நகர ்2வ  ெத  (வார் -10) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ெபரியார ்நகர ் ரதான ெத  (வார் -10) , 3. ந்தமல்  (ேப) ெபரியார ்
நகர ் 1-வ ெத  (வார் -10) , 4. ந்தமல்  (ேப) ெபரியார ்நகர ்2வ  
ெத  (வார் -10) , 5. ந்தமல்  (ேப) ெபரியார ்நகர ்3வ  ெத  (வார் -
10) , 6. ந்தமல்  (ேப) ெபரியார ்நகர ்4வ  ெத  (வார் -10) , 
7. ந்தமல்  (ேப) ேபா ஸ் ைலன் 1வ  ெத  (வார் -11) , 8. ந்தமல்  
(ேப) காவலர ்நிைலயம் ேரா  1வ  ெத  (வார் -11) , 9. ந்தமல்  (ேப) 

வனல்லா மடம் பைழயேபா ஸ் ஸ்ேடஷன் கைரயான்சாவ   , 
10. ந்தமல்  (ேப) கண்ணம் ள்ளி ெசட்  ெதற்  ெத  , 11. ந்தமல்  
(ேப) வா நகர ், 12. ந்தமல்  ந்தமல்  நகராட்  தந்ைதெபரியார ்
நகர ்7வ  ெத  மணன் சாவ

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

330 329 ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) கண்ணம் ள்ளி ெசட்  வடக்  ெத (வார் -10) , 
2. ந்தமல்  (ேப) அ சா ப்  ெத  (வார் -13) , 3. ந்தமல்  (ேப) 

ன்னம  ெத  (வார் -13)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

331 330 ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) ஞ்ேசாைல  (வார் -10) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
ன்றத் ர ்ேரா  (வார் -10)

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

332 331
ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ந்தமல்  - 
600 056

1. ந்தமல்  (ேப) கப் ள்ைள நகர ் ரதானெத  (வார் -10) , 
2. ந்தமல்  (ேப) கப் ள்ைளநகர ்1-வ  ெத  (வார் -10) , 
3. ந்தமல்  (ேப) கப் ள்ைளநகர ்2-வ  ெத   (வார் -10) , 
4. ந்தமல்  (ேப) கப் ள்ைள நகர ்3-வ  ெத  (வார் -10) , 
5. ந்தமல்  (ேப) கப் ள்ைளநகர ்4-வ  ெத  (வார் -10) , 
6. ந்தமல்  (ேப) கப் ள்ைள 5-வ  ெத  (வார் -10) , 7. ந்தமல்  
(ேப) கப் ள்ைள நகர ்6-வ  ெத  (வார் -10) , 8. ந்தமல்  (ேப) 

ஞ்ேசாைல 1-வ  ெத  (வார் -10) , 9. ந்தமல்  (ேப) ஞ்ேசாைல 3-
வ  ெத  (வார் -10) , 10. ந்தமல்  (ேப) அப் ல் வகாப் சா  ெத  , 
11. ந்தமல்  (ேப) பஜார ்ெத  , 12. ந்தமல் (ேப) த் ரா நகர ், 
13. ந்தமல் (ேப) ெசட்  ெத  , 14. ந்தமல் (ேப) எம். .ஆர ்நகர ், 
15. ந்தமல்  (ேப) கப்ப ள்ைள ரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

333 332 ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) மணன்சாவ  அம்மன்ேகா ல் ெத (வார் -11) , 
2. ந்தமல்  (ேப) பார  ெத  (வார் -10) , 3. ந்தமல்  (ந) பார  1வ  
ெத  (வார் -10) , 4. ந்தமல்  (ேப) பார  2வ  ெத  (வார் -10) , 
5. ந்தமல்  (ேப) அம்மன் ேகா ல் 1வ  ெத  (வார் -11) , 6. ந்தமல்  
(ேப) அம்மன் ேகா ல் 2வ  ெத  (வார் -11) , 7. ந்தமல்  (ேப) அப் ல் 
வஹாப் சாய்  ெத (வார் -13) , 8. ந்தமல்  (ேப) தரக்ா 1வ  ெத  
(வார் -14)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

334 333 ஆர.் .எம். வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ந்தமல்  - 600 056

1. ந்தமல்  (ேப) தரக்ா ெம ன் ேரா -(வார் -14) , 2. ந்தமல்  (ேப) 
தரக்ா 2வ  ெத  (வார் -14) , 3. ந்தமல்  (ேப) தரக்ா 3வ  ெத  
(வார் -14) , 4. ந்தமல்  (ேப) தரக்ா 4வ  ேரா  (வார் -14) , 
5. ந்தமல்  (ேப) பாப்பா  தரக்ா ேரா  (வார் -14) , 6. ந்தமல்  (ேப) 
சக்  நகர ்(வார் -14) , 7. ந்தமல்  (ேப) ய ப ல் நிைலயம் (வார் -
14) , 8. ந்தமல்  (ேப) பக் ங்காம் ேரா  (வார் -14) , 9. ந்தமல்  (ேப) 

ஸ் ம் ெத  கண்ேடான்ெமண்ட ், 10. ந்தமல்  (ேப) இந் ராணி நகர ்
கண்ேடான்ெமண்ட்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

335 334
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ேமற்  கவாசல் 
, நசரத்ேபடை்ட - 600 123

1. ந்தமல் (ேப) ரங்ேரா  (வார் -1) , 2. ந்தமல் (ேப) த் ரங்கன் 
நகர ்(வார் -1) , 3. ந்தமல் (ேப) பாரத்்த சார  ெத  (வார் -1) , 
4. ந்தமல் (ேப) காமராஜர ்சாைல (வார் -1) , 5. ந்தமல் (ேப) 

ப் ர ் மரன்ெத  (வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

336 335
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ேமற்  கவாசல் 
, நசரத்ேபடை்ட - 600 123

1. ந்தமல் (ேப) கைலஞர ்க ணாநி  நகர ்(வார் -1) , 
2. ந்தமல் (ேப) காந்  ெத  (வார் -2) , 3. ந்தமல் (ேப) 
ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

337 336
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ேமற்  கவாசல் 
, நசரத்ேபடை்ட - 600 123

1. ந்தமல் (ேப) பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -5) , 2. ந்தமல் (ேப) 
காத்தான் ப் ரமணி நகர ்(வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

338 337
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ேமற்  கவாசல் 
, நசரத்ேபடை்ட - 600 123

1. ந்தமல் (ேப) ஆ கம் ெத  (வார் -5) , 2. ந்தமல் (ேப) கணப  
ெத  (வார் -5) , 3. ந்தமல் (ேப) எம்  ஆர ்நகர ்மா லாமணிெத  
(வார் -5) , 4. ந்தமல் (ேப) தனபால் ெத  (வார் -5) , 5. ந்தமல் (ேப) 
வரதப்ப த யார ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

339 338
ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலபள்ளி ேமற்  கவாசல் 
, நசரத்ேபடை்ட - 600 123

1.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) ெசல்லப்பா ெத  (வார்  - 2) , 2.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
வரதப்ப த ெத  (வார்  - 2) , 3.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) ஈ.ெவ.ரா. ெத  
(வார்  - 2) , 4.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) அமரர ்ேந  ெத  வார்  2 , 
5.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) காமராஜர ்சாைல (வார் -2 3 4) , 6.நசரத்ேபடை்ட 
(ஊ) பக்தவசச்லம் ெத  வார் 3,4

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

340 339
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , நசரத்ேபடை்ட 
- 600 123

1.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) கண்ணப்பன் ெத  வார் 3 , 2.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
சத் ய ரத்்  ெத  வார்  3 , 3.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) ப ப  ெத  வார் 3 
, 4.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) வ.உ. . ெத  வார் 3 , 5.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  நசரத்ேபடை்ட , 6.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) காந்  
ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

341 340
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 

ழக்  கவாசல் , 
நசரத்ேபடை்ட - 600 123

1.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) யா  ெசாக்க ங்கம் ெத (வார் -3,4) , 
2.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) அ ஞர ்அண்ணா ெத  (வார் -4) , 3.நசரத்ேபடை்ட 
(ஊ) ெஜய ரகாஷ் நாராயணன் ெத  (வார் -4) , 4.நசரத்ேபடை்ட(ஊ) 

யா  ெசாக்க ங்கம் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

342 341
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 

ழக்  கவாசல் , 
நசரத்ேபடை்ட - 600 123

1.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) ரா வ் காந்  நகர ்(வார் -4) , 2.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
நடராஜ் நகர ்அன்பர  ளாடஸ்் , 3.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
வாணிதெ்த கன் ளம் , 4.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத  
, 5.நசரத்ேபடை்ட அம்மன்ேகா ல் ெத  , 6.நசரத்ேபடை்ட நசரத்ேபடை்ட 
ஊராட்  நடராஜ் நகர ்மல் ைகத் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

343 342
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , நசரத்ேபடை்ட 
- 600 123

1.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) ராஜரத் னம் நகர ்(வார் 1) , 2.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
நடராஜ் நகர ்(அன்பர  ளாட)் (வார் 4) , 3.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
ெஜேயந் ரர ்ஆ ரே்வத கல் ரி ப்  (வார் 4

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

344 343
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , நசரத்ேபடை்ட 
- 600 123

1.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) ய னா நகர ்(வார் 1) , 2.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
அ ஞர ்அண்ணா ெத  , 3.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) காந்  நகர ், 
4.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) ஈ. ெவ. ர. ெபரியார ்ெத  , 5.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) 
ேந  ெத  , 6.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) வரதப்ப த யார ்ெத  , 
7.நசரத்ேபடை்ட ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  , 8. ந்தமல்  (ேப) . ஆர.் ஆர.் 
ெத  , 9.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) தனபால் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

345 344
ந்தரம் அர னர ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  
கவாசல்) , ம ைச - 600 124

1. ம ைச (ேப) வள் வர ்ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

346 345

ந்தரம் 
அர னரே்மல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) வ.ஊ. . ெத  (வார் -4) , 2. ம ைச (ேப) டாக்டர ்
அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -4) , 3. ம ைச (ேப) ப் ர ் மரன் ெத  
(வார் -4) , 4. ம ைச (ேப) ம ைச (ேப) உைடயவர ்ேகா ல் 
அம்மன் ேகா ல் ெத  , 5. ம ைச (ேப) ம ைச (ேப) 
ெஜகன்னாத ரம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

347 346

ந்தரம் 
அர னரே்மல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) ம ைச ெந ஞ்சாைல(வார் 8,14) , 2. ம ைச 
(ேப) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் 3) , 3. ம ைச (ேப) அம்மன் 
ேகா ல் ெத (வார் 3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

348 347

ந்தரம் 
அர னரே்மல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) சண் கா ரம் தல் ெத (வார் 8) , 2. ம ைச 
(ேப) சண் க ரம் 2வ  ெத  (வார் 8) , 3. ம ைச (ேப) சண் க ரம் 
3வ  ெத (வார் 8) , 4. ம ைச (ேப) ம  எ ர ்சந் (வார் 1) , 
5. ம ைச (ேப) ெந ஞ்ேசரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் 10) , 
6. ம ைச (ேப) ம ைச ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

349 348

ந்தரம் 
அர னரே்மல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) சபாப  ெத (வார் -3) , 2. ம ைச (ேப) 
ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார்  3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

350 349
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ேமற்  கவாசல் , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) ராமத் ெத (வார் -10) , 2. ம ைச (ேப) 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -9) , 3. ம ைச (ேப) சன்ன  ெத  , 
4. ம ைச (ேப) காவசே்சரி ேரா  பார  நகர ், 5. ம ைச 

ம ைச ேப ராட்  எல் எம் ட்  நகர ்காவல்ேசரி சாைல , 
6. ம ைச ம ைச ேப ராட்  பார  நகர ் , 7. ம ைச 

ம ைச ேப ராட்   ஆதவன் நகர்

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

351 350
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ம ைச - 600 124
1. ம ைச (ேப) ெதற்  மாட (வார் -9) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

352 351
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கவாசல்) , ம ைச - 600 124
1. ம ைச (ேப) ஜவாகர ்ெத (வார் -13) அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

353 352
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 

ராயம்பத் - 600 124

1. ம ைச (ேப) பேடல் ெத (வார் -13) , 2. ம ைச (ேப) காந்  
ெத (வார் -13)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

354 353
ஊராட்  ஓன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , 

ராயம்பத் - 600 124

1. ம ைச (ேப) லகர ்ெத (வார் -13) , 2. ம ைச (ேப) 
ராயம்பத்  காலனி (வார் -15)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

355 354
ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 

ராயம்பத்  - 600 124

1. ம ைச (ேப) மட ளாகம் காலனி (வார் 6) , 2. ம ைச (ேப) எம் 
 ஆர ்நகர ் ராயம்பத்  (வார் -15)  , 3. ம ைச (ேப) பஜைன 

ேகா ல் ெத  (வார் -11)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

356 355
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 

ழக்  கவாசல் , ராயம்பத்  
- 600 124

1. ம ைச (ேப) . .ேகா ல் ெத  (வார் -11) , 2. ம ைச (ேப) 
நாலதெ்தாண்  ெத  (வார் -11) , 3. ம ைச (ேப) M.G.R. நகர ்

ம ைச (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

357 356

ந்தரம் 
அர னரே்மல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) தல் த் ராஜ் ெத (வார் 1 , 2. ம ைச (ேப) 
இரண்டாவ  த் ராஜ்  ெத (வார் 2 , 3. ம ைச (ேப) 3வ  

த் ராஜ்  ெத (வார் 1

அைனத்  
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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

358 357
ந்தரம் அர னர ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  
கவாசல்) , ம ைச - 600 124

1. ம ைச (ேப) ேமட் த்தாங்கல்(வார்  1) , 2. ம ைச (ேப) 
ளக்கைர  ேமட் த்தாங்கல்(வார் 1 , 3. ம ைச (ேப) 

இளங்காளியம்மன் ேகா ல்  ெத (வார் 1) , 4. ம ைச (ேப) 
ந்ேதாடட்ம் ெத  (வார் 1) , 5. ம ைச (ேப) இளங்காளிஅம்மன் நகர ்

1வ  வார்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

359 358
ந்தரம் அர னர ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  
கவாசல்) , ம ைச - 600 124

1. ம ைச (ேப) மந்தெவளி ெத (வார் -2) , 2. ம ைச ேப ராட்  
கங்ைக ெகாண்டான் ெத (வார் -9) , 3. ம ைச ேப ராட்  
ஒத்தாண் ஸ்வரர ்ெத (வார் -3) , 4. ம ைச ேப ராட்  ேமற்  
மாட (வார் -12)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

360 359

ந்தரம் 
அர னரே்மல்நிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) காமராஜர ்ெத (வார் -1) , 2. ம ைச (ேப) 
சக் ப்பாைளயம் (வார் -2) , 3. ம ைச (ேப) கஸ் ரிபாய் 
ெத (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

361 360 ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
, ம ைச - 600 124

1. ம ைச (ேப) ண் ேம  காலனி(வார் -6) , 2. ம ைச (ேப) 
வடட்ாரம்(வார் -6)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

362 361 ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
, ம ைச - 600 124

1. ம ைச (ேப) வள் ர ்ெந ஞ்சாைல(வார் -8) , 2. ம ைச 
(ேப) எட் யம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

363 362

ந்தரம் 
அர னரே்மல்நிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ம ைச - 
600 124

1. ம ைச (ேப) ளிரந்்த நாய  ெத (வார் -5) , 2. ம ைச (ேப) 
அ வாத்தம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 3. ம ைச (ேப) 
ஆத் க்கால் ெத (வார் -13) , 4. ம ைச (ேப) ெஜகநாத ரம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

364 363

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ெவள்ளேவ  - 600 

124

1.ெவள்ளேவ  (ஊ) T.H.ேரா  (வார் -1) , 2.ெவள்ளேவ  (ஊ) N.S.R.ெத  
(வார் -1) , 3.ெவள்ளேவ  (ஊ) அண்ணாநகர ்(வார் -2) , 4.ெவள்ளேவ  
(ஊ) V.P.K.ெத  (வார் -2) , 5.ெவள்ளேவ  (ஊ) பால்வா  ெத  (வார் -1) 
, 6.ெவள்ளேவ  (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

365 364

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ெவள்ளேவ  - 600 

124

1.ெவள்ளேவ  (ஊ) ஆஞ்சேநயர ்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
2.ெவள்ளேவ  (ஊ) ஆற்றங்கால் ெத  (வார் -3,4) , 3.ெவள்ளேவ  (ஊ) 
நேடசன் நகர ்பால்வா  ெத  (வார் -3) , 4.ெவள்ளேவ  (ஊ) நேடசன் 
நகர ்அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 5.ெவள்ளேவ  (ஊ) நேடசன் நகர ்
ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

366 365
ஊராட் ய ஒன் ய வக்கபள்ளி 
ேமற்  கவாசல் , ெவள்ளேவ  - 
600 124

1.நர ங்க ரம் நர ங்க ரம் ராமம் , 2.பரவ்தராஜ ரம் காலனி 
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.பரவ்தராஜ ரம் ராமம் 
தரம்ராஜாேகா ல்ெத (வார் -4) , 4.பரவ்தராஜ ரம் ராமம் 
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.நர ங்க ரம் ராமம் 
நர ங்க ரம் ராமம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

367 366

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெபரிய ெத  
( ய கட் டம்) , த்தம்பாக்கம் - 
600 124

1. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
3. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ேதர  ெத  (வார் -1) , 4. த்தம்பாக்கம் (ஊ) 
அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 5. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ெபரிய ெத  
(வார் -1) , 6. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ம  ெத  (வார் -2) , 
7. த்தம்பாக்கம் (ஊ) யாதவர ்ெத  (வார் -2) , 8. த்தம்பாக்கம் (ஊ) 
ெசட்  ெத  (வார் -2) , 9. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ெதற்  மாட  (வார் -2) 
, 10. த்தம்பாக்கம் (ஊ) வன் ேகா ல் ெத  (வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

368 367
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  பக்கம்) , த்தம்பாக்கம் - 
600 124

1. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ள்ைளயாரே்கா ல் ெத (வார் -4) , 
2. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 
3. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ப ர ்ேரா  (வார் -4) , 4. த்தம்பாக்கம் (ஊ) 
பள்ளிக் டத் ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

369 368

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெபரிய ெத  
( ய கட் டம்) , த்தம்பாக்கம் - 
600 124

1. த்தம்பாக்கம் (ஊ) அம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2. த்தம்பாக்கம் 
(ஊ) ேர ேயா ெத  (வார் -3) , 3. த்தம்பாக்கம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  (வார் -3) , 4. த்தம்பாக்கம் (ஊ) அ மார ்ேகா ல்  ேகா ல் ெத  
(வார் -3) , 5. த்தம்பாக்கம் (ஊ) பஜைனேகா ல்ெத

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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

370 369
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  பக்கம்) , த்தம்பாக்கம் - 
600 124

1. த்தம்பாக்கம் (ஊ) உடே்காடை்ட (வார் -5) , 2. த்தம்பாக்கம் (ஊ) 
ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -5) , 3. த் ம்பாக்கம் (ஊ) 

ெசட் ப்ேப  சாைல (வார் -5) , 4. த் ம்பாக்கம் (ஊ) ப ர ்ெம ன் 
ேரா  (வார் -5) , 5. த் ம்பாக்கம் (ஊ) நமக்  நாேம  (வார் -5) , 
6. த் ம்பாக்கம் (ஊ) மாைல  (வார் -5) , 7. த் ம்பாக்கம் (ஊ) 
வ ன் காப்ேபாம்  (வார் -5) , 8. த் ம்பாக்கம் (ஊ) வாழ்ந்  
காட் ேவாம்  (வார் -5) , 9. த்தம்பாக்கம் (ஊ) வாழ்ெவாளி  
(வார் -5) , 10. த் ம்பாக்கம் (ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -5) , 
11. த் ம்பாக்கம் (ஊ) இ ளப்பாைளயம் (வார் -5) , 12. த்தம்பாக்கம் 
(ஊ) ேமட் த் ெத  (வார் -5) , 13. த்தம்பாக்கம் (ஊ) C.M.I. கம்ெபனி 
(வார் -5) , 14. த்தம்பாக்கம் (ஊ) கன்னடபாைளயம் ெத  (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

371 370
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசம்பரம்பாக்கம் - 600 123

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) ழ் ெசம்பரம்பாக்கம் 
பஜைனக்ேகா ல்ெத (வார் -1) , 2.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) ளக்கைர 
ெத  (வார் -1) , 3.ெசம்பரம்பாக்கம் ெதற்  பாடசாைலெத (வார் -1) , 
4.ெசம்பரம்பாக்கம் கற்பக னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
5.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) இ ளர ் ப்  (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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

372 371
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
ெசம்பரம்பாக்கம் - 600 123

1.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) ேமல் ெசம்பரம்பாக்கம் ேமற்  பாடசாைல ெத  
(வார் -2 , 2.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) ழக்  பாடசாைல ெத  (வார் -2) , 
3.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) வடக்  பாடசாைல ெத  (வார் -2) , 
4.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) ஆசச்ாரிெத  (வார் -2) , 
5.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) ெபரியாண்டவர ்ேகா ல் 1வ  ெத  (வார் -2) , 
6.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) ெபரியாண்டவர ்ேகா ல் 2வ  ெத  (வார் -2) , 
7.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
8.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) க ஞர ்கண்ணதாசன் ெத  (வார் -2) , 
9.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) படவடட்ம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
10.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) ெசல்வ னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -2) , 
11.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) ரை்கயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2 , 
12.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) ஷ்ணா நகர ்(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

373 372
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி வடக்  

கவாசல் , ெசம்பரம்பாக்கம் - 
600 123

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -3) அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

374 373
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி வடக்  

கவாசல் , ெசம்பரம்பாக்கம் - 
600 123

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -3) , 
2.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) காமராஜர ்ெத  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

375 374
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  

கவாசல் , ெசம்பரம்பாக்கம் - 
600 123

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) எண்டர் ைரசஸ் ப் (வார் -3) , 
2.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) ெபங்க ர ்ெந ங்சாைல (வார் -3) , 
3.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) சாண்ேரா ட்  (வார் -3) , 4.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ) லஷ் ரம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

376 375
 எஸ் ஐ வக்கப்பள்ளி (ேமற்  
கவாசல்) , ெசம்பரம்பாக்கம் - 

600 123

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்அன்ைன இந் ரா ெத  (வார் -4) , 
2.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -4) , 
3.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்காமராஜர ்ெத  (வார் -5) , 
4.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -5) , 
5.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்அண்ணா ெத  (வார் -5) , 
6.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்M.G.R.ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

377 376
 எஸ் ஐ வக்கப்பள்ளி ( ழக்  
கவாசல்) , ெசம்பரம்பாக்கம் - 

600 123

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்பழஞ் ர ்சாைல (வார் -5) , 
2.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்ெபரியபாைளயத்தம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -5) , 3.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ் ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  (வார் -5) , 4.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்சத்யா ெத  (வார் -5) 
, 5.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்கன்னடபாைளயம் ெத  , 
6.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ் னித ைசயப்பா இல்லம் , 
7.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்தாஜ்மகால் அக்ேரா கம்ெபனி , 
8.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்ெச ன்ஜான்ஸ் பள்ளி , 
9.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பழஞ் ர ்ெசௗத் ரி ெத  , 10.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பழஞ் ர ் னாயகரே்கா ல் ெத  , 11.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பழஞ் ர ்வா உ   ெத  , 12.பாப்பான் சத் ரம் (ஊ) ெபரிய 
பாைளயத்தம்மன் ெத (வார் -5) , 13.பாப்பான் சத் ரம் (ஊ) 
ெச ன்ஜான்ஸ் பள்ளி (வார் -5)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

378 377
ஊராட்  ஓன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 
பாப்பான்சத் ரம் -602 107

1.ெசம்மபரம்பாக்கம்(ஊ) த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  , 
2.ெசம்மபரம்பாக்கம்(ஊ) எ ம்ஸ்நகரப்ாப்பான்சத் ரம் , 
3.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) ஜான்சன்ெத  , 4.ெசம்பரம்பாக்கம்(ஊ) 

ேவகானந்தர ்ெத வார் 4 , 5.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் 
இராமர ்ேகா ல் ெத  வார் 4 , 6.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் 
சத் ரம் ேந  ெத  (வார் -4) , 7.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் 
சத் ரம் ேத ய ெந ஞ்சாைல (வார் -4) , 8.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் மயான சாைல (வார் -4) , 9.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் காமராஜர ்ெத  (வார் -4) , 10.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் அன்ைன இந் ரா ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

379 378
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலபள்ளி 
ெதற்  கவாசல் , 
பாப்பான்சத் ரம் -602 107

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் ஆசச்ாரி ெத  (வார் -4)  , 
2.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் த் மாரியம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -4) , 3.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் பார யார ்
ெத  (வார் -4) , 4.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் சத் ரம் கா  

ஸ்வநாதர ்ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் 
சத் ரம் பாடசாைல ெத  (வார் -4) , 6.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் 
சத் ரம் ஜான்சன் ெத  (வார் -4) , 7.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் 
சத் ரம் கண்ண  ெத  (வார் -4) , 8.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் 
சத் ரம் அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -4) , 9.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ)பாப்பான் 
சத் ரம் வள் வர ்ெத (வார் -4) , 10.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் M.G.R. ெத  (வார் -4) , 11.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் கம்பர ்ெத  (வார் -4) , 12.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ)பாப்பான் சத் ரம் ளக்கைர ெத  (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

380 379
அர  ஆ ரா டர ்நல வக்கப் 
பள்ளி ெதற்  கவாசல் , ேமப் ர ்
- 600 056

1.ேமப் ர ்(ஊ) யாதவா ெத  (வார் -1) , 2.ேமப் ர ்(ஊ) சம்பத் 
னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 3.ேமப் ர ்(ஊ) பஜைன ேகா ல் 

ெத  (வார் 1) , 4.ேமப் ர ்(ஊ) எல்ைலயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1) , 
5.ேமப் ர ்(ஊ) ன்னசா  நகர ்(வார் -1)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

381 380
அர  ஆ ரா டர ்நல வக்கப் 
பள்ளி ெதற்  கவாசல் , ேமப் ர ்
- 600 056

1.ேமப் ர ்(ஊ) ேமப் ர ்ெம ன் ேரா  (வார் -1) , 2.ேமப் ர ்(ஊ) இந்நிரா 
காந்  ெத  (வார் -2) , 3.ேமப் ர ்(ஊ) அண்ணாசாைல (வார் -2) , 
4.ேமப் ர ்(ஊ) ராஜா  ெத  (வார் -2) , 5.ேமப் ர ்(ஊ) ஷ்ணா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

382 381
அர  ஆ ரா டர ்நல வக்கப் 
பள்ளி ேமற்  கவாசல் , ேமப் ர ்
- 600 056

1.ேமப் ர ்டாக்டரஅ்ம்ேபத்காரெ்த  , 2.ேமப் ர ்(ஊ) கக்கன்  ெத  
(வார் 2) , 3.ேமப் ர ்(ஊ) காலனி பஜைனேகா ல்ெத (வார் 2) , 
4.ேமப் ர ்(ஊ) மண்ண யம்மன் ேகா ல் ெத (வார் 3) , 5.ேமப் ர ்(ஊ) 
ேந  ெ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 
5 ந்தவல்  (SC) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

383 382
அர  ஆ ரா டர ்நல வக்கப் 
பள்ளி ேமற்  கவாசல் , ேமப் ர ்
- 600 056

1.ேமப் ர ்(ஊ) வ.உ. . ெத  (வார் 3) , 2.ேமப் ர ்(ஊ) எம். . ஆர.் ெத  
(வார் 3) , 3.ேமப் ர ்(ஊ) கங்ைக அம்மன் ேகா ல் ெத  , 4.ேமப் ர ்(ஊ) 
பாண் ரங்கன் நகர ்(வார் 3 , 5.ேமப் ர ்(ஊ) ராஜா ெத  , 
6.நசரத்ேபடை்ட (ஊ) பாலா  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

384 383
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , அகரேமல் - 602 123

1.அகரேமல் (ஊ) பசை்ச வண்ண ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 
2.அகரேமல் (ஊ) சன்ன  ெத  (வார் -2) , 3.அகரேமல் (ஊ) ேந  ெத  
(வார் -2)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

385 384
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , அகரேமல் - 602 123

1.அகரேமல் (ஊ) காமராஜ்சாைல (வார் -2) , 2.அகரேமல் (ஊ) 
கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -3) , 3.அகரேமல் (ஊ) இந் ரா 
காந்  ெத  (வார் -3) , 4.அகரேமல் (ஊ) வடக்  மாட  (வார் -3) , 
5.அகரேமல் (ஊ) க ணாநி  ெத  (வார் -3) , 6.அகரேமல் (ஊ) 
ேகா ந்ேதசா  ெத  (வார் -3) , 7.அகரேமல் (ஊ) ேகாபால் ெத  
(வார் -3) , 8.அகரேமல் (ஊ) ெதற்  மாட  (வார் -3)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

386 385
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , அகரேமல் - 602 103

1.அகரேமல் (ஊ) எம். . ஆர.் சாைல(வார் -4) , 2.அகரேமல் (ஊ) 
பாண் ரங்கன் நகர(்வார் -4) , 3.அகரேமல் (ஊ) கணப  நகர(்வார் -4) 
, 4.அகரேமல் (ஊ) சம்பத் நகர(்வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

387 386
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , அகரேமல் - 602 103

1.அகரேமல் (ஊ) சாரதாம்பாள் நகர(்வார் -4) , 2.அகரேமல் (ஊ) 
அண்ணா ெத (வார் -4) , 3.அகரேமல் (ஊ) அண்ணா க்  
ெத (வார் -3) , 4.அகரேமல் (ஊ) த யாண்டான் நகர(்வார் -4) , 
5.அகரேமல் (ஊ) த் ரங்கன் ெத (வார் -3) , 6.அகரேமல் (ஊ) வரதன் 
ெத (வார் -4)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்


