
வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

1 1

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  வடக்  பக்கம் 
அைற எண் 1) , அயப்பாக்கம் (ஊ) -
 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  காயத்ரி நகர ், 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
ல்ைல நகர ், 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ெஜயல தா ெத  , 

4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  காமராஜர ்ெத  , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
சாய்பாபா ேகா ல் ெத  , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத  , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ப ண்  க்  ெத  , 
8.அயப்பாக்கம் ஊராட்  மண்ண  ெத  , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
பள்ளிக் ட ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

2 2

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  வடக்  பக்கம் 
அைற எண் 1) , அயப்பாக்கம் (ஊ) -
 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  அபரன்ா நகர் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

3 3

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  வடக்  பக்கம் 
அைற எண் 3) , அயப்பாக்கம் (ஊ) -
 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ெவல்கம் நகர ், 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ேத  
நகர ், 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கணப  நகர ், 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
லஷ்  நகர ், 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  மாரக்் ெத  , 6.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  ப ன்  ெத  , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பாரத்்தசார  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

4 4

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  வடக்  பக்கம் 
அைற எண் 3) , அயப்பாக்கம் (ஊ) -
 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஆ ரியர ்ெத  , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
ெத யம்மன் ேகா ல் ெத  , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ங்கா ெத  , 
4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  அன்ைன ெதரஸா ெத  , 5.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  அம்ேபத்கர ்ெத  , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ப்ரமணிய ெத  , 
7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  சரச் ் தல் க்  ெத  , 8.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  கம்பர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

5 5

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கப்  ழக்  பக்கம் 
அைற) , 4வ  ெம ன் ேரா  
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  எஸ்றா சற் ணம் ெத  , 2.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  சரச் ்ெத  , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  சக்  நகர ், 
4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பஞ்ச க ஆஞ்சேநயர ்ெத  , 5.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  தாமைர ெத  , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  எஸ்  ஐ ஓ ஏ பம்ப் 
அ ஸ் ஐயப்பா நகர ், 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கா ங்கம் ெத  , 
8.அயப்பாக்கம் ஊராட்  காந்  ெத  , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்  மா  
ெத  , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கா ங்கம் க்  ெத  , 
11.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ளக்கைர ெத  , 12.அயப்பாக்கம் ஊராட்  

மரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

6 6

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல் 
ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்  கப்  
வடக்  பக்கம் அைற) , 4வ  
ெம ன் ேரா  அயப்பாக்கம் - 600 
077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  அம்ேபத்கர ்ெத  , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
க மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  அஞ் கம் நகர ், 3.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  ெதா லாளர ்ெத  , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பாடட்ாளி ெத  
அஞ் கம் நகர ், 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ேவகானந்தர ்நகர ், 
6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஸ்ேடஷன் ேரா  , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
ஸ்ேடஷன் ேரா  தல் க்  ெத  , 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
ஸ்ேடஷன் ேரா  2 வ  க்  ெத  , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
தனக் ல்லா ேகம்ப் ேரா  , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட்  சந்ேதாஷ் நகர ்
1வ  ராஸ் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

7 7

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல் 
ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப்  வடக்  பக்கம் அைற எண் 
1) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  சந்ேதாஷ் நகர ்2வ  அெவன்  , 
2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  க்மணி அம்மாள் ெத  , 3.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  சம்  ரசாத் ெத  , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ராஜம்மாள் நகர ், 
5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கேணஷ் நகர ், 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பார  
நகர ், 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  எ ல் நகர ், 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
கா ேத ல்லத் நகர ், 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்  சந்ேதாஷ் நகர ்1வ  
அ ன்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

8 8

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் ( ெதற்  கப்  
ழக்  பக்கம் அைற) , 

அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ேவற்கா  ேரா  , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
தரம்ா நகர ், 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ேகா  நா  நகர ், 
4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 1-300

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

9 9

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் ( ெதற்  கப்  
ழக்  பக்கம் அைற எண் 2) , 

4வ  ெம ன் ேரா  அயப்பாக்கம் 
- 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 15-300 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

10 10

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெபண்கள் த நா  வச  வாரியம் ( 
ேமற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற VIII வ ப் ) , 4வ  ெம ன் 
ேரா  அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ேடா  ெத  , 2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
சதா வம் ெத  , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  
எண் 301-1050

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

11 11

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெபண்கள் த நா  வச  வாரியம் ( 
ேமற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற VIII வ ப் ) , அயப்பாக்கம் 
- 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 353-1050 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

12 12
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெபண்கள் த நா  வச  வாரியம் , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 1051-1700 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

13 13

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெபண்கள் த நா  வச  வாரியம் ( 
ேமற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற VI ஏ வ ப் ) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 1421-1700 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

14 14

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல் 
ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப் ) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 1701-2500 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

15 15

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல் 
ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப் )அைற 
எண் 5 , த நா  வ வா ேபஸ்-2 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 2201-2500 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

16 16

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ேமற்  பக்கம் 

கட் டம் வடக்  கப் ) , த நா  
வ வா ேபஸ்-2 அயப்பாக்கம் - 600 
077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 2501-3000 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

17 17

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ேமற்  பக்கம் 

கட் டம் வடக்  கப் ) , த நா  
வ வா ேபஸ்-2 அயப்பாக்கம் - 600 
077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா  வ வாரியம் கத  எண் 3001-3500 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

18 18

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ேமற்  பக்கம் 

கட் டம் வடக்  கப்  அைற 
எண் 3) , த நா  வ வா ேபஸ்-2 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 3501-4100 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

19 19

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ேமற்  பக்கம் 

கட் டம் வடக்  கப்  அைற 
எண் 4) , த நா  வ வா ேபஸ்-2 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 3801-4100 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

20 20

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ேமற்  பக்கம் 

கட் டம் வடக்  கப் ) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 4101-5000 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

21 21

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ேமற்  பக்கம் 

கட் டம் வடக்  கப்  அைற 
எண் 10) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 4501-5000 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

22 22
ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 

பள்ளி ் (ெதற்  கப்  வடக்  
கட் டம்) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 5001-5750 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

23 23
ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 

பள்ளி ் ( ழக்  கப்  ேமற்  
கட் டம்) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 5751-6500 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

24 24
ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 

பள்ளி ் ( ழக்  கப்  ேமற்  
கட் டம்) , ஐயப்பா நகர ்- 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 6501-7000 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

25 25
ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 

பள்ளி ் (வடக்  கப்  ேமற்  
கட் டம்) , ஐயப்பா நகர ்- 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 7001-7500 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

26 26
ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 

பள்ளி ் (வடக்  கப்  ேமற்  
கட் டம்) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண்  7501-8300 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

27 27

ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ் (வடக்  கப்  ேமற்  
கட் டம்) 6ஆம் வ ப்  , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண்  7901-8300 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

28 28

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ெதற்  கப் ) 

(அைற எண் 14-12ஆம் வ ப் - ஏ 
ரி ) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 8301-8600 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

29 29

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் (ெதற்  கப் ) 

(அைற எண் 14-12ஆம் வ ப் - ஏ 
ரி ) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண் 8601-9000 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

30 30
ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 

பள்ளி ் (ெதற்  கப்  வடக்  
கட் டம்) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் த நா   வ வாரியம் கத  எண்  9001-9500 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

31 31

ஷ்ணசா  ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ் (ெதற்  கப்  வடக்  
கட் டம் 7ஆம் வ ப் ) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  த நா   வ வாரியம் கத  எண்  9251-9500 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

32 32

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி த நா 
 வச  வாரியம் ((ெதற்  கப் ) 

(அைற எண் 2-6ஆம் வ ப் - ஏ 
ரி ) , அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் த நா   வ வாரியம் கத  எண்  9501-10500 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

33 33
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  அைற எண் 1) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  தாமைர ெத  ஐயப்பா நகர ், 2.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  தாமைர க்  ெத  ஐயப்பா நகர ், 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  

வரத் னம் ெத  , 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  வரத் னம் க்  ெத  
, 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ல்ைலெத  , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  வ உ 

  ெத  , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  வ உ  க்  ெத  ஐய்யப்பா நகர ்
, 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ேகா ந்தராஜ் ெத  ெஜயராம் நகர ், 
9.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஜான ராமன் ெத  ெஜயராம் நகர ், 
10.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஜான ராமன் க்  ெத  ெஜயராம் நகர ், 
11.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ெபான்னி ெத  ெஜயராம் நகர ், 
12.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஓம் சக்  ெத  ஐயப்பா நகர ், 
13.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ேந  ெத  ஐயப்பா நகர ், 14.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

34 34
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  அைற எண் 2) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கன் ேகா ல் தல் க்  ெத  , 
2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கன் ேகா ல் 2வ  க்  ெத  , 
3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ்ெம ன் ேரா  , 4.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  ஐயப்பா நகர ் தல் க்  ெத  , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
ஐயப்பாநகர ்2வ  க்  ெத  , 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ்
ெசல்வ நாயகர ்ேகா ல் ெத  , 7.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ்
ெசல்வ நாயகர ்ேகா ல் தல் க்  ெத , 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
எம்  ஆர ்ெத  , 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ்

னிவாசெப மாள் ெத  , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ்
கைலஞர ்ெத  , 11.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ் ப்ரமணியன் 
ெத  , 12.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ் வள் வர ்ெத  , 
13.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஐயப்பா நகர ்பள்ளிக் ட ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

35 35
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  அைற எண் 3) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  னிவாசநகர ்ெம ன்ேரா  , 2.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  னிவாசன் நகர ் க்  ெத  , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
அங்காளம்மன் ெத  னிவாசாநகர ், 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  

னிவாசன் நகர ்அன்ைன ெதரசா ெத  , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
கா ன்யாெத  னிவாசநகர ், 6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கா ன்யா 

க்  ெத  னிவாசநகர்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

36 36
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  அைற எண் 4) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ஆண்டவர ்ெத  னிவாசநகர ், 2.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  ஆண்டவரெ்த  தல் க் ெத  னிவாசநகர ், 
3.அயப்பாக்கம் (ஊ) ஆண்டவரெ்த  2வ  க் ெத  னிவாசநகர ், 
4.அயப்பாக்கம் (ஊ) காமராஜர ்ெத  வசக் நகர ், 5.அயபாக்கம் (ஊ) 
பார  ெத  வசக் நகர ், 6.அயப்பாக்கம் (ஊ) காேவரி ெத  

வசக் நகர ், 7.அயப்பாக்கம் (ஊ) அண்ணா ெத  வசக் நகர ், 
8.அயப்பாக்கம் (ஊ) ெகான்ராஜ் ராஜ் ப்பம் சாைல வசக்  நகர ், 
9.அயப்பாக்கம் (ஊ) க மாரியம்மன் ெத  வசக் நகர ், 
10.அயப்பாக்கம் (ஊ) தா படட்ா  நகர ் தல் ெத  , 11.அயப்பாக்கம் 
(ஊ) சரஸ்வ  ெத  தாபடட்ா  நகர ்2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

37 37
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  அைற எண் 5-6) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் ஊராட்  எம்  ஆர ் ரதான சாைல பவானி நகர ், 
2.அயப்பாக்கம் ஊராட்  எம்  ஆர ் க்  சாைல பவானி நகர ், 
3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ெஜயராமன் ெத  பவானி நகர ், 
4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கற்பக நாயகர ்ேகா ல் ெத  பவானி நகர ், 
5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  கற்பக நாயகர ்ேகா ல் 1வ  க்  ெத  , 
6.அயப்பாக்கம் (ஊ) கற்பக நாயகர ்ேகா ல் இரண்டாவ  க்  
ெத  பவானி நகர ், 7.அயப்பாக்கம் (ஊ) கேணஷ் நகர ்அயப்பாக்கம் , 
8.அயப்பாக்கம் (ஊ) மகா ங்கம் ெத  பவானி நகர ், 9.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  பாலம்மாள் ெத  , 10.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பாலம்மாள் ெத  

தல் க்  ெத  , 11.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பாலம்மாள் ெத  2வ  
க்  ெத  , 12.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பாலன் ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

38 38
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கப்  அைற எண் 7-8) , 
அயப்பாக்கம் - 600 077

1.அயப்பாக்கம் (ஊ) பவானிநகர ் தல் ரதானசாைல , 2.அயப்பாக்கம் 
(ஊ) பவானிநகர ்2வ  ரதானசாைல , 3.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
ெஜக சன் சாைல பவானி நகர ், 4.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ரபத் ரன் 
ெத  , 5.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ராகவன் ெத  பவானி நகர ், 
6.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ைரேவல் ெத  பவானி நகர ், 7.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  சரச் ்ெத  , 8.அயப்பாக்கம் ஊராட்  பார யார ்ெத  பவானி 
நகர ், 9.அயப்பாக்கம் ஊராட்  னிவாசநகர ்இைணப்  சாைல பவானி 
நகர ், 10.அயப்பாக்கம் ஊராட்  அ ரத்ானந்தமா  ெத  மா  நகர ், 
11.அயப்பாக்கம் ஊராட்  ெகௗசசல்யா ெத  மா  நகர ், 
12.அயப்பாக்கம் ஊராட்  லட்  ெத  மா  நகர ், 13.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  மகாலட்  ெத  க மாரியம்மன் நகர ், 14.அயப்பாக்கம் 
ஊராட்  ஜயலட்  ெத  ெஜயசக்  நகர ், 15.அயப்பாக்கம் ஊராட்  
மாம்பலம் கா  ஸ்வநாதர ்ெத  அம்பத் ர ் ட் ற

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

39 39
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ழக்  கப் ) 
, ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ெவள்ளாளர ்ெத  ெபரிய 
ெநாளம் ர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ் த்தாரத்்தன் நகர ்
ெவள்ளாளதெ்த  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ேவம்  
அம்மன் ேகா ல் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்சரச் ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

40 40

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ழக்  கப் ) 
(அைற எண் 1, 1ஆம் வ ப் ) , 
ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத  ன்ன 
ெநாளம் ர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்பாடசாைல ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

41 41

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ழக்  கப் ) 
(அைற எண் 2, 2ஆம் வ ப் ) , 
ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ெகஜலட்  நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநாளம் ர ்பசை்சயப்பன் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநாளம் ர ்இ   ராம் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

42 42

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ழக்  கப் ) 
(அைற எண் 3, 3ஆம் வ ப் ) , 
ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  சக்  நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  னியன் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

43 43

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ழக்  கப் ) 
(அைற எண் 4, 4ஆம் வ ப் ) , 
ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  மாதா ேகா ல்நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  
ேகா லம் ேபஸ் 1 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ேகா லம் ேபஸ் 2 , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ேகா லம் ேபஸ் 3 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
அ நயம் ேபஸ் 1 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  அ நயம் ேபஸ் 2

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

44 44

ரியாெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  பக்கம் 

கப்  ழக்  தல் ேமற்  
அைற) , ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்த ழ் நா  ட்  வச  வாரியம் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

45 45

ரியாெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  பக்கம் 

கப்  ழக்  தல் ேமற்  
அைற எண் 3) , ெநாளம் ர ்- 600 
095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்5வ  ளாக் , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ெசல்வ னாயகரே்கா ல்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

46 46

ரியாெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  பக்கம் 

கப்  ழக்  தல் ேமற்  
அைற எண் 5) , ெசக்டார ்- 5, 
ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்மாதா ேகா ல் நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநாளம் ர ்10 வ  ரதான சாைல  என் எச ்  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்5வ  ளாக் கண்ணதாசன் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்8வ  ளாக்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

47 47
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 

ெதாட க்கப்பள்ளி ழக்  கப்  , 
ெசக்டார ்- 5, ெநாளம் ர ்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்5வ  ளாக் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

48 48
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 

ெதாட க்கப்பள்ளி ( ழக்  கப்  
அைற எண் 1) , ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்4வ  ளாக் ெஜ ெஜ நகர ்ேமற்  
கத  எண் (1-400) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்4வ  ளாக் 
ெஜ ெஜ நகர ்ேமற்  கத  எண் (1-400)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

49 49
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 

ெதாட க்கப்பள்ளி ( ழக்  கப்  
அைற எண் 5) , ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்த நா  வா, ேகலக்  
அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்4வ  ளாக் 
ெஜ ெஜ நகர ்ேமற்  கத  எண் (401-அதற்  ேமல்)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

50 50

ரியா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( வடக்  

கப்  தல் ேமற்  அைற எண் 
7) , ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்4 வ  ளாக் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

51 51

ரியா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( வடக்  

கப்  ெதற்  கட் டம்) , 
ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்4வ  ளாக் ெஜ ெஜ நகர ்ேமற்  
கத  எண் (401-அதற்  ேமல்)

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

52 52

ரியா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( வடக்  

கப்  ெதற்  கட் டம் அைற 
எண் 3) , ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்4வ  ளாக் ந்தாவனம் காலனி 
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்4வ  ளாக் ெம ன்ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்த ழ் நா  ட்  வச  வாரியம் 
ேபஸ் 1 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்8வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்12 வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநாளம் ர ்13வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

53 53

ரியா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( ேமற்  

கப் ) (அைற எண் 1, 1ஆம் 
வ ப் ) , ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்   என் நகர ்ேபஸ் 1 தல் 4 
வைர

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

54 54

ரியா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( ேமற்  

கப் ) (அைற எண் 2, 2ஆம் 
வ ப் ) , ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்த ழ் நா  ட்  வச  வாரியம் 
ேபஸ் 2 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்3வ  க்  ெத  ேபஸ் 
2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்பார  ெத    என் நகர ்
ேபஸ் 4 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ஐஸ்வரியம் அ க் மா  

ப்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

55 55
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 

ெதாட க்கப்பள்ளி( ெதற்  கப் ) 
, ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ் ேனாத் க் ஷா, ெநாளம் ர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ராஜா காரட்ன் , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநாளம் ர ்அ ் யா ேஹாம்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

56 56

ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாட க்கப்பள்ளி( ெதற்  கப் ) 
(அைற எண் 1) , ெநாளம் ர-்
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ் ட் ைலடஸ்் ேமடவ் அ க்ககம் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ஐஸ்வரியம் அ க் மா  

ப்  ேபஸ் 2 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்ஐஸ்வரியம் 
அ க் மா  ப்  ேபஸ் 3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

57 57

ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாட க்கப்பள்ளி( ெதற்  கப்  
கட் டம் அைற எண் 2) , 
ெநாளம் ர-்600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ்கங்ைகஅம்மன்நகர ்
அ ரவ்ாஅபாரட்ெ்மண்ட ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநாளம் ர ் ேனாத் 

க் ஷா, கங்ைக அம்மன் நகர ் ரி  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநாளம் ர ்ேகால்டன் ஃபார் ன் ப்  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநாளம் ர ்  ஏ   லம் அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

58 58
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கட் டம் வடக்  கப்  , 
அைடயாளம்பட் -602102

1.அைடயாளம் பட்  ளக்கைர ெத  , 2.அைடயாளம் பட்  (ஊ) 
ல் ன்னியம் ட ன் , 3.அைடயாளம் பட் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் 

ெத  , 4.அைடயாளம் பட்  (ஊ) பாடசாைல ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

59 59

ஊராட் ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(ேமற்  கட் டம் 

வடக்  கப் ) 1ஆம் வ ப்  
அைற , அைடயாளம்பட் -602102

1.அைடயாளம் பட்  கணப  ரம் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

60 60

ஊராட் ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(ேமற்  கட் டம் 

வடக்  கப் ) 2ஆம் வ ப்  
அைற , அைடயாளம்பட் -602102

1.அைடயாளம் பட்  கம்பர ்நகர ், 2.அைடயாளம் பட்  ெபான்னியம்மன் 
நகர ், 3.அைடயாளம் பட்  (ஊ) பனஞ்சாைல ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

61 61

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப் ) 
(அைற எண் 1) , ெசட் யாரகரம்-
600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பார யாரெ்த  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சன்ன  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் சன்ன  தல் க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ரா வ் காந்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ேத கன் ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ெப மாள் ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

62 62

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப் ) 
(அைற எண் 2) , ெசட் யாரகரம்-
600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அப்பா ைர ள்ைளத் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம்   க நகர ் தல்ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம்   க நகர ்2வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம்   க 3வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம்   க தல்  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் . .க நகர ் தல் ெத  2வ  

க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் . .க நகர ்
தல் ெத  4வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 

. .க.நகர ் தல் ெத  5வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் . .க.நகர ் தல் ெத  7வ  க்  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் . .க.நகர ்3வ  ெத  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

63 63

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ந கட் டம் 
வடக்  கப் ) , ெசட் யாரகரம்-
600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  
ெசட் யாரகரம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பள்ளிக் டத் 
ெத  ெசட் யாரகரம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ெசட் யாரகரம் ெம ன் ேரா  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ெசட் யாகரம் தல் ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 

ங்காரநாயக்கர ்ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ராஜா 
நாயக்கர ்ெத  காமாட்  நகர ் வ தம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ராஜாநாயக்கர ்ெத  வ தம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் பார  சாைல காமாட் நகர ் வ தம் , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் டாக்டர ்ராமதாஸ் நகர ்காமாட்  நகர ்

வ தம்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

64 64

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ந கட் டம் 
வடக் ழக்  தல் 
ேமற் வடக்  கப்  ) , 
ெசட் யாரகரம்-600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பர நாத் நகர ் ண்டலம் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ள ங்கம் ெத  பர நாத் நகர ்

ண்டலம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சாய்பாய் ெத  
பர நாத் நகர ் ண்டலம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் எஸ் 
எஸ்  ஆ ல் ல் ேரா  பர நாத் நகர ் ண்டலம் , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சந்ேதாஷ்பாய் ெத  பர நாத் நகர ்

ண்டலம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெஜயாகர ்ெத  
பர நாத் நகர ் ண்டலம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 

மல்சந்த் ெத  பர நாத் நகர ் ன்னியேகா  நகர ், 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ப ரி நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் காமராஜ் ெத  ண்டலம் அண்ணா நகர ், 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேவகானந்தர ்ெத  ண்டலம் 
அண்ணாநகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேந  2வ  

க்  ெத  ண்டலம் அண்ணா நகர ், 12.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ேந  3வ  க்  ெத  ண்டலம் அண்ணா நகர ், 
13.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மகாத்மா காந்  4வ  க்  
ெத  ண்டலம் அண்ணா ந , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
அண்ணா ெத  ண்டலம் அண்ணா நகர ், 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் கம்பர ்ெத  ண்டலம் அண்ணா நகர ், 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் எம்  ஆர ்ெத  ண்டலம் , 17.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பாஞ்சாைல ெத  ண்டலம் அண்ணா நகர ், 
18.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பாஞ்சாைல 2வ  ெத  
தண்டலம் அண்ணாநகர்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

65 65

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி( ந கட் டம் 

ழக்  தல் ேமற் , வடக்  
கப்  ) , ெசட் யாரகரம்-600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல 
வ தம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் வா  ேசம்பர ்
வ தம் ேம  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ள்ைளயார ்

ேகா ல் தல் ெத  வ தம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ள்ைளயார ்ேகா ல் 2வ  ெத  வ தம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

காரம்பாக்கம் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வ தம் , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் வராம ஐயர ்ெத  ெசட் யாரகரம் , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சத் யேலாக் ேயார ்இல்லம் 
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  

வ தம் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் லட்  நகர ்
வ தம் ேம  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ளியம்மாள் 

சாைல ெசட் யாரகரம்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

66 66

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  ப  
ேமற்  தல் ழக்  ெதற்  

கப்  , ெசட் யாரகரம்-600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பழனி ெத  ண்டலம் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(அண்ணா நகர ் ண்டலம் ரதான சாைல) , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் நடராஜன் ெத  ண்டலம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் அம்ேபத்கார ்ெத  ண்டலம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ஜயலட்  நகர ்ெசட் யாரகரம் , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ரத்்  நகர ்ெம ன் ேரா  
ெசடய் யாரகரம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ரத்்  நகர ்
3வ  ெத  ெசடய் யாரகரம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ெத யம்மன் ேகா ல் ெத  ண்டலம் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ெத யம்மன் ேகா ல் 1வ  ெத  ண்டலம் , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெத யம்மன் ேகா ல் 2வ  
ெத  கல் ரி சாைல ண்ட , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ெத யம்மன் ேகா ல் 2வ  க்  ெத  கல் ரி சாைல , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஏரிக்கைர 1வ  க்  ெத  

ண்டலம் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஏரிக்கைர ெத  
ண்டலம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

67 67

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  கப் ) 
அைற எண் 5 , ெசட் யாரகரம்-
600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் த்த ழ் ெத  ண்டலம் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மகாலட்  நகர ் ண்டலம் , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெசந்த ழ் ெத  ண்டலம் , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேந  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ன்னியக்ேகா  நகர ்(அெனக்ஸ்) , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பாலா  நகர ் ண்டலம் , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மகாத்மா காந்  ெத  ண்டலம்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

68 68

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  கப் ) 
அைற எண் 6 , ெசட் யாரகரம்-
600077

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் தாஸ் ெம ன் ேரா  ண்டலம் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் தாஸ் ெம ன் ேரா  1வ  

க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் தாஸ் ெம ன் 
ேரா  2வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் தாஸ் 
ெம ன் ேரா  3வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் தாஸ் ெம ன் ேரா  (மகாத்மா காந்  ெத ) , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மா  நகர ்ெம ன் ேரா  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மா  நகர ் தல் ெத  ேபஸ் 1 , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மா  நகர ்2வ  ெத  ேபஸ் 1 , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மா  நகர ்3வ  ெத  ேபஸ் 1 , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மா  நகர ் தல் ெத  ேபஸ் 2 
, 11.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மா  நகர ்2வ  ெத  ேபஸ் 
2 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மா  நகர ்ேபஸ் 3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

69 69

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  கப் ) 
அைற எண் 1 , காரம்பாக்கம் - 600 
116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ராேஜஸ்வரி நகர ் தல் க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ராேஜஸ்வரி நகர ்
இரண்டாவ  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ராேஜஸ்வரி நகர ்3வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
ராேஜஸ்வரி நகர ்அெனக்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

70 70

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  கப் ) 
அைற எண் 2 , காரம்பாக்கம் - 600 
116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஏ டாரி அம்மன் ேகா ல் 
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஆற்கா  சாைல , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஸ்வநாதன் தல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஸ்வநாதன் தல் க்  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஸ்வநாதன் 2வ  

க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஸ்வநாதன் 
4வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 

ஸ்வநாதன் 5வ  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

71 71
அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி ( 

ழக்  ப  வடக்  கப் ) , 
காரம்பாக்கம் - 600 116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஆற்கா  ேரா  இராேஜஸ்வரி 
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காேவரி நகர ்ெம ன் 
ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காேவரி நகர ்2வ  ெத  
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காேவரி நகர ்3வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேத  நகர ்1வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேத  நகர ்ெம ன் ேரா  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேத  நகர ் ந்தவல்  
ெந ஞ்சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேத  நகர ்

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
பத்மாவ  நகர ்1வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
பத்மாவ  நகர ்2வ  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
பத்மாவ  நகர ்3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

72 72

அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி ( 
10ஆம் வ ப்  வடக்  கட் டம் 
ந வடக்  கப் ) , 
காரம்பாக்கம் - 600 116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காந்  நகர ்ெம ன் ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காந்  நகர ்1 வ  ெம ன் ேரா  
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காந்  நகர ்2வ  ெம ன் 
ேரா  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காந்  நகர ் ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
அ ணாசலத்ேதாடட்ம் தல் ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ம ண்ட ் ந்தவல்  ெந ஞ்சாைல , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் நாக த்  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  , 
8.காரம்பாக்கம் ஊராட்  ேத  பராசக்  நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் பார  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
வஊ  ெத  (காந்  நகர)் , 11.காரம்பாக்கம் ஊராட்  ெசட் யார ்அகரம் 
அண்ணாசாைல

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

73 73
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி( 
8ஆம் வ ப்  ேமற்  கப் ) , 
காரம்பாக்கம் - 600 116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெசங் ட் வன் க்  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெபான்னி நகர ்பார  சாைல , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெபான்னி நகர ்வ உ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் பாரி ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெநய்தல் ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் கம்பர ்ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 

ேவகானந்தர ்ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஞ்  
ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மரகதம் தல் ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மரகதம்மாள் 2வ  ெத  
ெபான்னி நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

74 74
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கப் ) (அைற எண் 1) , 
காரம்பாக்கம் - 600 116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெபான்னி நகர ்மாமல்லன் ெத  
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் வள்ளலார ்ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மகா ரர ்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம்   க ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 

ம் கார ்ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் த்தர ்காலனி 
ெம ன் ேரா  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் த்தர ்காலனி 1 
வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

75 75
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப் ) (அைற எண் 2) , 
காரம்பாக்கம் - 600 116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் த்தர ்காலனி 2வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் த்தர ்காலனி 3வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் த்தர ்காலனி எஸ் எஸ் நகர ், 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அ யமான் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெபான்னியம்மன் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

76 76
ேரஸ் ெமடர்ி ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்  
கப் ) , காரம்பாக்கம்-600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஔைவ ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெஜ ன் ேகா ல் ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெஜ ன் ேகா ல் (ரா வ் காந்  ெத ) , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ராம் நகர ், 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேகாதண்டராமன் நகர ், 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் ரதான சாைல , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் 1வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் 2வ  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் 3வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் 6வ  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் கமலாம்பாள் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

77 77
ேரஸ் ெமடர்ி ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்  
கப் ) , காரம்பாக்கம்-600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் 4வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் சமய ரம் 5வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் கந்தசா  நகர ்சாந்தா 
கண்ணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

78 78
ெச ன்ட ்பால்ஸ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கப் ) , காரம்பாக்கம்-600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ல்ைல ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அ ணாசலம் நகர ்பார  சாைல , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெசங் ட் வன் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேவங்கடம் தல் ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேவங்கடம் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

79 79

ெச ன்ட ்பால்ஸ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்  கப்  
அைற எண் 5) , காரம்பாக்கம்-
600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் தல் ெம ன் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

80 80

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கப் ) அைற எண் 5, 
8ஆம் வ ப்  , காரம்பாக்கம்-
600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 2வ  க்  ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 3வ  க்  ெத  பார  சாைல , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேவங்கடம் 3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் தல் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மகாலட்  நகர ் ளாடஸ்் 2வ  க்  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் மகாலட்  நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ராமணி ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காரம்பாக்கம் தல் க்  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காரம்பாக்கம் 2வ  க்  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

81 81

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கப் ) அைற எண் 4, 
7ஆம் வ ப்  , காரம்பாக்கம்-
600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேக ேக காரட்ன் , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அ ணாசச்லம் காலனி தல் சந்  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அ ணாசலம் காலனி 2வ  சந்  
, 4.காரம்பாக்கம் ஊராட்  மந்ைதெவளி ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

82 82
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  ப  ெதற்  கப் ) , 
காரம்பாக்கம்-600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ரா ன் ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேமாத்  நகர ்1வ  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேமாத்  நகர ்2வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேமாத்  நகர ்3வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேமாத்  நகர ்( ஸ்வநாதன் 
ெத ) , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஸ்வநாதன் ெம ன் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

83 83

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  ப  ெதற்  

கப் )4ஆம் வ ப்  , 
காரம்பாக்கம்-600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் வள் ர ்ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அகத் யர ்ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
காரம்பாக்கம் ராஜராஜன் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 

  ேக ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ேவகானந்தர ்
ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

84 84

ேரஸ் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (2ஆம் வ ப்  
ஏ ரி  அைற எண் 2) , 
காரம்பாக்கம்-600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அ ணாசலம் நகர ்1வ  க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அ ணாசச்லம் நகர ்2வ  

க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அ ணாசச்லம் 
நகர ்3வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் 
அ ணாசச்லம் நகர ்3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

85 85

ேரஸ் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ேக - ஏ 
அைற எண் 4 ேமற்  

கப் )ப்பள்ளி , காரம்பாக்கம்-
600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் வானகரம் சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஏ டாரி அம்மன் ேகா ல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ராேஜஸ்வரி நகர ்3வ  ெத  
ஏ டாரி அம்மன் ேகா ல் ெத  ஏ டாரி அம்மன் , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஏ டாரி அம்மன் ஸ் ல் ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் காரம்பாக்கம் தல் ெத  
ேபா ர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ஆற்கா  ேரா  
ேவலன் காம்ப்ளக்ஸ் ேபா ர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

86 86

ல்ரான்ஸ் அகடா  
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி 5ஆம் 
வ ப்  ஏ ரி  , காரம்பாக்கம்-
600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ம  ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் அன்ைன அஞ் கம் நகர ், 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் டர்ங்க் ேரா  ெஜயாநகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ன்றத் ர ்ெம ன் ேரா  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம்  எஸ் ஐ சரச் ்ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  காரம்பாக்கம் ெஜய னாயகர ்ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

87 87
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப் ) , 
கணப  நகர.் வானகரம் - 600 095

1.வானகரம் ஊராட்  வானகரம்  எச ்ேரா  , 2.வானகரம் ஊராட்  
ெரங்கசா  நாயக்கர ்ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  ேவம்  நாயக்கர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

88 88

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(8ஆம் வ ப்  ெதற்  கட் டம் 
வடக்  கப் ) , கணப  நகர.் 
வானகரம் - 600 095

1.வானகரம் ஊராட்  நீலகண்ட த யார ்ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  
பாலா  நகர ்கந்தமா ரம் ெம ன் ேரா  , 3.வானகரம் ஊராட்  
பாலா  நகர ், 4.வானகரம் ஊராட்  பழனியப்பா 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

89 89
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப் ) , 
கணப  நகர.் வானகரம் - 600 095

1.வானகரம் ஊராட்  கந்தமா ரம் ப் ரமணியர ்ேகா ல் ெத  , 
2.வானகரம் ஊராட்  ஒடமா நகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 
3.வானகரம் ஊராட்  ஒடமா நகர ்கங்ைகயம்மன் ேகா ல் தல் ெத  , 
4.வானகரம் ஊராட்  ஒடமா நகர ்கங்ைகயம்மன் ேகா ல் 2வ  ெத  , 
5.வானகரம் ஊராட்  கங்ைகயம்மன் ேகா ல் 3வ  ெத  ஒடமா நகர ், 
6.வானகரம் ஊராட்  கங்ைகயம்மன் ேகா ல் அெனக்ஸ் சக் நகர ், 
7.வானகரம் ஊராட்  ஒடமா நகர ் னாயகர ்ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

90 90
ல் ெசன்டர ்(ெதற்  கட் டம் 

வடக்  கப்  அைற எண் 3) , 
கணப  நகர.் வானகரம் - 600 095

1.வானகரம் ஊராட்  ஔைவயார ்ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்    
கா ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  இளங்ேகா ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  
சக் சாய்ராம் 1வ  ெத  , 5.வானகரம் ஊராட்  சக்  சாய்ராம் 2வ  
ெத  , 6.வானகரம் ஊராட்  சக்  சா ராம் 2வ  க்  ெத  , 
7.வானகரம் ஊராட்  சக் சாய்ராம் 3வ  க்  ெத  , 8.வானகரம் 
ஊராட்  சக் சாய்ராம் 4வ  க்  ெத  , 9.வானகரம் ஊராட்  
காமாட் யம்மன் நகர ், 10.வானகரம் ஊராட்  ராகவன் நாயக்கர ்ெத  , 
11.வானகரம் ஊராட்  ெபரியார ்ெத  , 12.வானகரம் ஊராட்  

ப் சா  நாயக்கர ்ெத  , 13.வானகரம் ஊராட்  கணப  நகர ்ெம ன் 
ேரா  , 14.வானகரம் ெஹரிேடஜ் ெவங்கேடஸ்வரா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

91 91
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ய கட் டம் வடக்  கப் ) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  பார யார ்ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  அண்ணா 
ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  வ ஊ  ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  
ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 5.வானகரம் ஊராட்  அன்ைன ெத  , 
6.வானகரம் ஊராட்  கணப  நகர ் த்  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  , 
7.வானகரம் ஊராட்  வா  ேவகானந்தர ்நகர ், 8.வானகரம் 
ஊராட்  ஒம் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

92 92
ல் ெசன்டர ்(ெதற்  கட் டம் 

வடக்  கப்  அைற எண் 6) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  ஓம் சக்  நகர ்1வ  ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  
ஷ்ணா இன்ட ஸ் அண்ணா எஸ்ேடட ், 3.வானகரம் ஊராட்  
வள் வர ்ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  காமாட்  அம்மன் நகர ், 

5.வானகரம் ஊராட்  கணப  நகர ்ராஜ ராஜ நகர ் ஸ்தபா பாடசாைல 
, 6.வானகரம் ஊராட்  சக் சாய்ராம் ெத  2வ  க்  ெத  , 
7.வானகரம் ஊராட்  ெஜயராம் நகர ்கணப  இைனப்  , 8.வானகரம் 
ஊராட்  ெஜயராமன் நகர ்பால கன் ெத  , 9.வானகரம் ஊராட்  
ெஜயராமன் ெத  ெஜயராமன் நகர ், 10.வானகரம் ஊராட்  கணப  
நகர ்இைணப்  கப்பா நாயக்கர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

93 93
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ய கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண் 8) , வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  ேபா ர ்காரட்ன் ேமட் க் ப்பம் , 2.வானகரம் 
ஊராட்  கணப  நகர ்கன்னியப்பன் நாயக்கர ்ெத  , 3.வானகரம் 
ஊராட்  ெகௗரி ெத  ( ழக் ) , 4.வானகரம் ஊராட்  ெகௗரி ெத  
(ேமற் ) , 5.வானகரம் ஊராட்  கன் ெத  கணப  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

94 94
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி (10-ஏ 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப் ) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  கன்னியம்மன் நகர ் ரதான சாைல , 2.வானகரம் 
ஊராட்  கன்னியம்மன் நகர ் தல் ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  
கன்னியம்மன் 2வ  ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  கன்னியம்மன் 4வ  
ெத  , 5.வானகரம் ஊராட்  கன்னியம்மன் 5வ  ெத  , 6.வானகரம் 
ஊராட்  கன்னியம்மன் 6வ  ெத  , 7.வானகரம் ஊராட்  
கன்னியம்மன் நகர ்7வ  ெத  , 8.வானகரம் ஊராட்  கம்பர ்ெத  , 
9.வானகரம் ஊராட்  கன்னியம்மன் நகர ்3வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

95 95
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி (7-  
ெதற்  கட் டம் வடக்  கப் ) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  சமய ரம் 6 வ  ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  
சமய ரம் 7 வ  ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  சமய ரம் 8 வ  ெத  , 
4.வானகரம் ஊராட்  சமய ரம் 9 வ  ெத  , 5.வானகரம் ஊராட்  
இராமசா  நகர ்1வ  ெத  , 6.வானகரம் ஊராட்  இராமசா  நகர ்23 
வ  ெத  , 7.வானகரம் ஊராட்  இராமசா  நகர ்4 வ  ெத  , 
8.வானகரம் ஊராட்  இராமசா  நகர ்5 வ  ெத  , 9.வானகரம் 
ஊராட்  அலங்கார ்நகர ்1 வ  ெத  , 10.வானகரம் ஊராட்  அலங்கார ்
நகர ்2வ  ெத  , 11.வானகரம் ஊராட்  அலங்கார ்நகர ்3 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

96 96
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி (8-  
ெதற்  கட் டம் ழக்  கப் ) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  ேஷக்மானியம் , 
2.வானகரம் ஊராட்  காமேத  நகர ்1 வ  ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  
காமேத நகர ்2 வ  ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  காமேத  நகர ்3 வ  
ெத  , 5.வானகரம் ஊராட்  காமேத  நகர ்5 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

97 97
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி (7-  
ெதற்  கட் டம் ழக்  கப் ) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  அ ணாசல நகர ், 2.வானகரம் ஊராட்  
தரம்ராஜா நகர ், 3.வானகரம் ஊராட்  தரம்ராஜா ேகா ல் 3வ  ெத  
ேஷக்மானியம் , 4.வானகரம் ஊராட்  தரம்ராஜா ேகா ல் 5வ  ெத   
ேஷக்மானியம் , 5.வானகரம் ஊராட்  தனலட்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

98 98
ரா வ் பள்ளி எக்ஸலன்  
(எல்ேக -  ெதற்  கப் ) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  தரம்ராஜா ேகா ல் ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  
ேஷக்மானியம் கபா  ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  ேஷக்மானியம் 
ெபரியார ்ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  ேஷக்மானியம் ெபரியார ்

க் த் ெத  , 5.வானகரம் ஊராட்  காமாட் யம்மாள் நகர ்ெபரியார ்
ெத  , 6.வானகரம் ஊராட்  ேவம்  நாயக்கர ்ெத  , 7.வானகரம் 
ஊராட்  கந்தமா ரம் ப் ரமணியம் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

99 99

ரா வ் பள்ளி எக்ஸலன்  
(எல்ேக -  ெதற்  கப் )ரா வ் 
பள்ளி எக்ஸலன்  , வானகரம்-
600095

1.வானகரம் ஊராட்  பார  சாைல , 2.வானகரம் ஊராட்  ரத்னா நகர ்1 
வ  ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  ரத்னா நகர ்2 வ  ெத  , 4.வானகரம் 
ஊராட்  ரத்னா நகர ்3 வ  ெத  , 5.வானகரம் ஊராட்  ரத்்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

100 100
ரா வ் பள்ளி எக்ஸலன்  ( 
வடக்  கப் ) அைற எண் 9, 
5ஆம் வ ப்  , வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  கந்தசா  நகர ்1 வ  ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  
கந்தசா  நகர ்2 வ  ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  கந்தசா  நகர ்3 வ  
ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  கந்தசா  நகர ்4 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

101 101
ரா வ் பள்ளி எக்ஸலன்  ( 
ெதற்  கப் ) (அைற எண் 1) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  ஆண்டாள் நகர ்1 வ  ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  
ஆண்டாள் நகர ்2 வ  ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  ஆண்டாள் நகர ்3 வ  
ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  ஆண்டாள்நகர ்4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

102 102
ரா வ் பள்ளி எக்ஸலன்  ( 
ெதற்  கப் ) (அைற எண் 2) , 
வானகரம்-600095

1.வானகரம் ஊராட்  ஆண்டாள்நகர ்5வ  ெத  , 2.வானகரம் ஊராட்  
ஆண்டாள்நகர ்6வ  ெத  , 3.வானகரம் ஊராட்  ஆண்டாள்நகர ்7வ  
ெத  , 4.வானகரம் ஊராட்  ஆண்டாள்நகர ்8வ  ெத  , 5.வானகரம் 
ஊராட்  ஆண்டாள்நகர ்9வ  ெத  , 6.வானகரம் ஊராட்  
ஆண்டாள்நகர ்9வ  க் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

103 103
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கட் டம் ெதற்  கப் ) , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ்கடட்ெபாம்மன் 
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ்பார  ெத  
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ்காந்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால்வா  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால்வா  2வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால்வா  3வ  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால்வா  4வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தயாசதன் ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

104 104

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கட் டம் ெதற்  

கப் )(அைற எண் 4) , 
ஷ்ணா நகர ்ெநற் ன்றம் - 

600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் என்  படே்டல் ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மந்ைதெவளி ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மந்ைதெவளி 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

105 105

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  கட் டம் ழக்  கப் ) , 
பல்லவா நகர ்ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ்பஞ்சாயத்  
னியன் பள்ளி ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் 

நகர ்பள்ளி ட தல் க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ்பள்ளி ட 2வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ்பள்ளி ட 3 வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ந்தவல்  ெந ஞ்சாைல , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ் ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

106 106

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  கட் டம் ழக்  கப் ) , 
பல்லவா நகர ்ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ப் ள்ஸ் ளாடஸ்் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் நாராயணியம்மன் ேகா ல் ெத  
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ் வள் வர ்
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் நகர ்கம்பர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

107 107
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி , 

ஷ்ணா நகர ்ெநற் ன்றம் - 
600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஏரிக்கைர ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் க ணீகர ்ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ெரட் தெ்த  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ள் 

ப்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

108 108
ேத  ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி , 

ஷ்ணா நகர ்ெநற் ன்றம் - 
600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கன்னியம்மன் நகர ்வரசக்  
னாயகர ்ேகா ல் ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 

கண்ணதாசன் ெத  கன்னியம்மாள் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ேநதா  அெவன்  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
ேசக் ழார ்ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள் வர ்
சாைல , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பார தாசன் ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஔைவயார ்ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் நக் ரன் ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் இளங்ேகா ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
க லர ்ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பார  ெத  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சாந்தா அெவன்  , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் எம்   ஆர ்அெவன்  , 14.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   க ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

109 109
 ஆர ்  த்யால ெமடர்ிக் பள்ளி 

அைற எண் 1 , பல்லவன் நகர ்
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக்  நகர ் தல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக்  நகர ்3 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்4 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்5 வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்6 வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்7 வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் படே்டல் சாைல , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அகத் யர ்1வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அகத் யர ்2வ  சாைல , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அம்ைமயப்பன் ெத  ெசந்த ழ் நகர ், 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தவல்  அெவன்  
ெசந்த ழ் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

110 110
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
அைற எண் 1 , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்8 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்9 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்10 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக்  நகர ்11வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்12வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக்  நகர ்13வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்14வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

111 111
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
அைற எண் 4 , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்15வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்16வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்17வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

112 112
 ஆர ்  த்யால ெமடர்ிக் பள்ளி 

அைற எண் 2 , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்18வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்19வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

113 113
 ஆர ்  த்யால ெமடர்ிக் பள்ளி 

அைற எண் 3 , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் நகர ்ஆ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் நகர ்ஆவணி 
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் நகர ்

ரடட்ா  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் 
நகர ்ைவகா  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
ெசல் யம்மன் நகர ்காரத்் ைக ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் நகர ் த் ைர ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் நகர ்ஐப்ப  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் நகர ்ஆனி ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

114 114

ெச ன்ட ்ேமரிஸ் ெமடர்ிக் பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப் ) , 
ேமட் ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்  ளாக் 19வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்  ளாக் 20வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்  ளாக் 21வ ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்  ளாக் 22வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்  ளாக் 23வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்  ளாக் 24வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்  ளாக் 25வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசந் ல் நகர ்அண்ணா ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசந் ல் நகர ்காந் ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசந் ல் நகர ்ெபரியாரெ்த

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

115 115

ெச ன்ட ்ேமரிஸ் ெமடர்ிக் பள்ளி 
(வடக்  கப்  அைற எண் 4) , 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  
ேமட் ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசந்த ழ் சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் டாக்டர ்ஆர ்ேஜ ஆர ்நகர ்1 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தாமைர அெவன்  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் ேவல் நகர ்2வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காமராசர ்ெத  பால நாயகர ்நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெம ன்ேரா  பால நாயகர ்
நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் இந் ராகாந்  ெத  
பால நாயகர ்நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் டாக்டர ்
ஆர.்ேஜ.ஆர ்நகர ்2வ  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
சக் ேவல்நகர ்1வ  ெத  ரா வ்காந்  நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்1வ  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்3வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

116 116

ேத  ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  கப் ) , ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்4வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்8வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்10வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ராம ங்கநகர ்1வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ராம ங்கநகர ்2வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெம ன் ேரா  ரா வ்காந்  நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மகாக  பார  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கண்ணதாசன் ெத  ரா வ்காந்  
நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேசரன் ெத  ரா வ் காந்  
நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாண் யன் ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேசாழன் ெத  ரா வ் காந்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

117 117

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்  கட் டம் வடக்  கப் ) , 
ேமட் ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேகாதன்டராம நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்ெம ன் ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்2 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்3வ  க்  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்5வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்11வ  
ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஷ்ணாநகர ்12வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

118 118

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப் )அைற எண் 2 , 
ேமட் ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ்7வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர8்வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வசக்  நகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வசக் நகர ்3வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைகநகர ் தல் ெம ன்ேரா  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைகநகர ்
2வ ெம ன்ேரா  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக 
நகர ்12வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

119 119

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண் 4) , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைகநகர ்3 வ  
ெம ன்ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைகநகர ்
2வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைகநகர ்
3வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
4வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
5வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
6வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
7வ  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
8வ  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
9வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
10வ  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காம் ைக நகர ்
11வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

120 120

ேத  ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி 
(வடக்  கப் ) அைற எண் 2, 
5ஆம் வ ப்  , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்1 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்2 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்3 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்4 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்5 வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்6 வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்7 வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்ெம ன் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

121 121

ேத  ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி 
(வடக்  கப் ) அைற எண் 3, 
7ஆம் வ ப்  , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்8 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்9 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்10 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்12 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ரா  நகர ் ரதான சாைல , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ரா  நகர ்1 வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ரா  நகர ்2 வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ரா  நகர ்2 வ  க்  ெத  
, 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ரா  நகர ்3 வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்13 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

122 122

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
( ழக்  கட் டம் ேமற்  கப் ) , 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  
ேமட் ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்14 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்16 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்17 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்18 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்19 வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்20 வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்21 வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   என் நகர ்படே்டல் ேரா  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வன்ேகா ல் 1வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் என்  படே்டல் ேரா  ரா வ் 
காந்  நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தாமைர அெவன்  
என்  படே்டல் ேரா  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக்  நகர ்
8வ  ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சக் நகர ்25 வ  
ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் , ,என், நகர ்14வ  

க்  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் , ,என், நகர ்
15வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

123 123

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  
கட் டம் வடக்  கப்  அைற 
எண் 1) , ெப மாள் ேகா ல் ெத  
ேமட் ப்பம் ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தாங்கல் கைர , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வ உ  ெத  6 வ  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பல்லவன் சாைல 4வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வாஞ் நாதன் ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் பல்லவன் சாைல 5 வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ேலாகநாதன்  2வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் பல்லவன் சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
அண்ணல் காந்  7வ  ெத , ேகாவரத்்தன நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

124 124

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கப் ) அைற எண் 6 4வ  
வ ப்  , ேமட் ப்பம் 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வடெவண்ணியம்மன் தல் ெத  
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வடெவண்ணியம்மன் 2வ  ெத  
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம்நகர ் தல் 

ரதானசாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்
தல் ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்2வ  

ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்3வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

125 125

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கப் ) அைற எண்5, 3வ  
வ ப்  , ேகாவரத்ன நகர ்
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்5வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்6வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்17வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்18வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்19வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால நாயகர ்நகர ்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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

126 126

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்  தல் 

ழக்  அைற எண்2, வடக்  
வ ப்  , ேகாவரத்ன நகர ்
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்2வ  ரதான 
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்14வ  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்7வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்8வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்9வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்10வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்11வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்12வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

127 127

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ேமற்  தல் 

ழக்  அைற எண்3 வடக்  
வ ப்  , னாட்  நகர ்
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்13வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயராம் நகர ்16வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேத  க மாரி அம்மன் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கடம்பா  அம்மன் நகர ்ரங்கசா  
நாயக்கர ்ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
கடம்பா யம்மன் நகர ்ெசாக்க ங்க நாயக்கர ்ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசாக்க ங்கநாயக்கர ்ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தனலட் நகர ்கணப  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஈ  ஆர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

128 128

ராணி த்யாலயா 
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி(ெதற்  
கட் டம் வடக்  கப் ) , 

னாட்  நகர ்ெநற் ன்றம் - 600 
107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் க்  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மந்ைதெவளி ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

129 129

ராணி த்யாலயா 
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி(ெதற்  
கட் டம் வடக்  கப்  அைற 
எண் 2) , எம்  ஆர ்ெத  
ேமட் க் ப்பம், ெநற் ன்றம் - 
600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பள்ளிக் டெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஒத்தவாைட ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர ்(ேகாதண்டபாணி ெத ) , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர ் தல் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர ்2வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ரா வ் நகர ்3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

130 130

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  தல் ழக்  அைற எண் 
6 வடக்  கப் ) , எம்  ஆர ்
சாைல ேமட் க் ப்பம், 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால ஷ்ணா நகர ்1 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால ஷ்ணா நகர ்2 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால ஷ்ணா நகர ்3 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால ஷ்ணா நகர ்4 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பால ஷ்ணா நகர ்அெனக்ஸ் , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வேனஸ்வரி நகர ் ரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

131 131

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  கப் ) (அைற எண் 1) , 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வேனஸ்வரி அம்மன் ேகா ல் 
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காமராஜர ்ெந ஞ்சாைல , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஜான ராம் காலனி

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

132 132

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  கப் ) (அைற எண் 2) , 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வேனஸ்வரி நகர ்1 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வேனஸ்வரி நகர ்2 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வேனஸ்வரி நகர ்ெதற்  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வேனஸ்வரி நகர ்அெனக்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

133 133

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(வடக்  கப்  அைற எண் 7) , 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் லட் நகர ் தல் ரதான 
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் லட்  நகர ்2வ  

ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 2வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் லட்  நகர ்3 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் லட்  நகர ்4 வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

134 134M
எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(வடக்  கப்  அைற எண் 8) , 
எம்  ஆர ்சாைல, ெநற் ன்றம்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காமராஜர ்ெந ஞ்சாைல , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தல்ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் லட்  நகர ்1 வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 2வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் 3வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
லட்  நகர ்4வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
த ழ்நா  ட்  வச  வாரிய அ க் மா  ப் கள் வார்  148

ஆண்

135 134A(
W)

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(வடக்  கப்  அைற எண் 8) , 
எம்  ஆர ்சாைல, ெநற் ன்றம்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் காமராஜர ்ெந ஞ்சாைல , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தல்ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் லட்  நகர ்1 வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 2வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் 3வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
லட்  நகர ்4வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
த ழ்நா  ட்  வச  வாரிய அ க் மா  ப் கள் வார்  148

ெபண்

136 135

ராணி த்யாலயா 
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி (வடக்  

கப்  அைற எண் 8) , 
அழகம்மாள் நகர ்2வ  ெம ன் 
ேரா  ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா  நகர ் தல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா நகர ்2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா நகர ்3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னாட் யம்மன் நகர ் மைல 
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னாட்  அம்மன் நகர ்

மைல 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

137 136

ராணி த்யாலயா 
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி (வடக்  

கப்  அைற எண் 9) , 
ெநற் ன்றம் - 600 107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன்  நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன்  நகர ்ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்1வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்2 வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்3 வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்4 வ  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்5 வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்6 வ  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்7 வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்8 வ  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்9 வ  ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்10 வ  ெத  , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன் நகர ்11 வ  ெத  , 14.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன்  நகர ் தல் க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

138 137

ராணி த்யாலயா 
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி (வடக்  

கப்  அைற எண் 8) , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னாட் யம்மன் நகர ்
வள் வர ்ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 

னாட் யம்மன் நகர ்காந்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் னாட் யம்மன் நகர ்அண்ணா ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னாட் யம்மன் நகர ் பாஷ் ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா நகர ்4வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா நகர ்5வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா நகர ்6வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா நகர ்7வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பாலா நகர ்8வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னாட்  அம்மன் நகர ்சன்ன  
ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னாட்  அம்மன் நகர ்
அஞ் கம் ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

139 138
எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(வடக்  கப் ) (அைற எண் 9) , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் நாயக ரம் 1 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் நாயக ரம் 2 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் நாயக ரம் 3 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேத  க மாரியம்மன் 1 வ  ெத  
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேத  க மாரியம்மன் 2 வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேத  க மாரியம்மன் 3 
வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேத  க மாரியம்மன் 
நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேநசம்மாள் நகர ்அெனக்ஸ் , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேநசம்மாள் மாதவன் ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ேநசம்மாள் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

140 139
எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப் ) , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கடம்பா நகர ்கடம்பா  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கடம்பா  நகர ்ேஜா லட்  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கடம்பா  நகர ்கஜலட்  
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கடம்பா  நகர ்ஐயப்பன் 
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கடம்பா  நகர ்
அங்காளபரேமஸ்வரி ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
கடம்பா  நகர ்ராம ங்க நாயக்கர ்ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் னாட்  அம்மன் நகர ்ேக  ேக சா  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னாட் யம்மன் நகர ் மரன் ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் என் எஸ் ேக ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

141 140

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப் )அைற எண் 4 , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்   ரி ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன்ைன சத்யா ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ஔைவ ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் ெபரியதாங்கல் பேடல் ேரா  ேமட் ப்பம் , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அஷ்டலட்  கடம்பா யம்மன் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

142 141M

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண் 10) , எம்  ஆர ்
சாைல, ெநற் ன்றம்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்  சரஸ்வ  நகர ்ெம ன்ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்1 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ் 2  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்3 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்4 வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்4 வ  ெத  (1 2 3 
சந் ) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்5 வ   ெத  
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ் க்  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வ உ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கண்ணதாசன் ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ள்ைளயார ்ேகா ல்  க்  ெத

ஆண்

143 141A(
W)

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண் 10) , எம்  ஆர ்
சாைல, ெநற் ன்றம்.

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம்  சரஸ்வ  நகர ்ெம ன்ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்1 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ் 2  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்3 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்4 வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்4 வ  ெத  (1 2 3 
சந் ) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ்5 வ   ெத  
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  நகர ் க்  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வ உ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கண்ணதாசன் ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ள்ைளயார ்ேகா ல்  க்  ெத

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

144 142
ெஜயா நாச்ாி ப்ைராி பள்ளி 
(வடக்  கப் ) , ெநற் ன்றம்-
600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ரா வ் காந்  சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வா சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் காந்  சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

145 143
ெஜயா நாச்ாி ப்ைராி பள்ளி 
(வடக்  கட் டம் ெதற்  கப் ) , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் கண்ண  ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பழனிேவல் ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் பால நாயகம் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் அங்க த்  சாைல , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 

வா சாைல க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
வள்ளியம்ைம சாைல , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
எம். .ஆர.்சாைல ெபரியார ்நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

146 144

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
( ழக்  கப் ), அைற எண் 
4,2ஆம் வ ப்  , ெநற் ன்றம்-
600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பார யார ்சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் பார யார ் க் ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சாஸ் ரி சாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் காமராஜர ்சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

147 145

எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
( ழக்  கப் ), அைற எண் 
3,1ஆம் வ ப்  , ெநற் ன்றம்-
600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகரி சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அண்ணாசாைல , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அண்ணாசாைல 4வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அண்ணாசாைல 5வ  க்  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

148 146
நாதன் மகளிர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப் ) , 
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் நி  காலனி , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மாதா ேகா ல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

149 147
நாதன் ப்ைரமரி நாசரி பள்ளி 
2ஆம் வ ப்  , ெநற் ன்றம்-
600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெப மாள் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

150 148
நாதன் ப்ைரமரி நாசரி பள்ளி 
3ஆம் வ ப்  , ெநற் ன்றம்-
600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  கத  
எண் 16 தல்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

151 149
நாதன் ப்ைரமரி நாசரி பள்ளி 
5ஆம் வ ப்  ஏ ரி  , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ள்  னாட்  நகர ் ரதான 
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ள்  னாட்  நகர ்

தல் ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அ ள்  னாட்  
நகர ்2வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெசல் யம்மன் 
நகர ்ெம ன் ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
ெசல் யம்மன் நகர ் ரிவாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 

 எஸ் ஆர ்ேபான் ல்   என் காலனி , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் னியப்பா நகர ் ரதான சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் சண் கா நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
அன்னம்மாள் நகர ் ரதான சாைல , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் அன்னம்மாள் நகர ் தல் ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் அன்னம்மாள் நகர ் தல் க்  ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன்னம்மாள் நகர ்2 வ ெத  , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன்னம்மாள் நகர ்2வ  க்  ெத  , 
14.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அன்னம்மாள் நகர ்3வ  ெத  , 
15.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  காலனி தல் ெத  , 
16.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் சரஸ்வ  காலனி 2வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

152 150

நாதன் மகளிர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
அைற எண் 7) , ெநற் ன்றம்-
600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ர னா நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மல் ைக அெவன்  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ் தல் ரதான சாைல , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ்1வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ்2வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ்3வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ்4வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ்5வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் அழகம்மாள் நகர ்6வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மைலநகர ் ரதான சாைல , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் மைலநகர ்2வ  க்  
ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னியப்பாநகர ்7வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

153 151
பால் ன் ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி 
( ழக்  கப் ) , ெநற் ன்றம்-
600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் க்மணி கல்யாண மண்டபம் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெஜயலட்  நகர ்அண்ணாசாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

154 152
பால் ன் ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி 
( ழக்  கப் ) அைற எண் 2 , 
ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள் வர ்காலனி , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் தனலட்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

155 153
நாதன் மகளிர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
10) , ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னியப்பா நகர ் தல் க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னியப்பா நகர ்2வ  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னியப்பாநகர ்3 வ  
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னியப்பாநகர ்4வ  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னியப்பாநகர ்5வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் னியப்பாநகர ்6வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

156 154
நாதன் மகளிர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கட் டம் வடக்  கப்  
11) , ெநற் ன்றம்-600107

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்1 வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்2 வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்3 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்4 வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்5 வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்6 வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்7 வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் ெநற் ன்றம் சாைல 
வள்ளியம்ைம நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ெநற் ன்றம் 
வள்ளியம்ைம நகர ் க்  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
ெநற் ன்றம் வள்ளியம்ைம நகர ்ெம ன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

157 155

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி ( 
ழக்  கட் டம் ேமற்  கப் ) , 

ராயல் நகர ்இராம ரம் ஊராட்  - 
600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ளக்கைர வடக்  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ளக்கைர ெதற் த் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ளக்கைர ழக்  கம்பர ்சாைல , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ளக்கைர ேமற்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ் தல் ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ்2வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஔைவயார ்ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ்4வ   ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ்5வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ் னாட்   ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ்அம்ேபத்கர ்
ெத  , 12.அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள் -

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

158 156

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கப் ) அைற எண் 5 
(7ஆம் வ ப் ) , ராம் நகர ்
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேச ராமய்யர ்ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் லட் ம நர ம்ம ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் லட் ம நர ம்ம ெப மாள் 
ேகா ல் தல் க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
லட் ம நர ம்ம ெப மாள் ேகா ல் 2வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் நா  தல் க்  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ் ரதான சாைல , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பாலாம் ைக நகர ்3வ  க்  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

159 157

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கப் ) அைற எண் 6 
(8ஆம் வ ப் ) , இராயலா நகர ்
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.இராமா ரம் ஊராட்  நா  ெத அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

160 158

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(9ஆம் வ ப்  கட் டம் ேமற்  

கப் ) , இராயலா நகர ்
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் கண்ணம்மா நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெபரியார ்ெத  அம்பாள் நகர ், 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் அம்பாள் நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் என் எஸ் ேக 1வ  க்  ெத  அம்பாள் நகர ், 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் என் எஸ் ேக 2வ  க்  ெத  அம்பாள் நகர ்
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் கண்ணதாசன் ெத  அம்பாள் 
நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஔைவயார ்ெத  அம்பாள் 
நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பார  ெத  அம்பாள் நகர ், 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் கக்கன் ெத  அம்பாள் நகர ், 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேவ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

161 159
உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கட் டம்) , இராயலா நகர ்
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மந்ைதெவளி அம்மன் ேகா ல் 
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் சன்ன  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் உமரை்ஹயாம் ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ந்தரம் ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் காளிதாசன் ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 

வள் வர ்ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அகத் யர ்
ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காமராஜர ்ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காமராஜர ்1வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காமராஜர ்2வ  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காமராஜர ் க்  ெத  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

162 160

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கப் ) அைற எண் 1 , 

ராம் நகர ்இராம ரம் ஊராட்  -
 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெகங்கைகயம்மன் ேகா ல் ெத அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

163 161

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கப் ) (அைற எண் 2) , 
ராயலா நகர ்இராமா ரம் (ஊ) - 
600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அம்மன் ேகா ல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ன்னதெ்த  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ன்ன தல் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெபத்தானியா நகர ்அெனக்ஸ் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெபத்தானியா நகர ்(காந்  நகர)் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் பார  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

164 162

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கட் டம் அைற எண் 8) , 
ராயலா நகர ்இராமா ரம் (ஊ) - 
600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெச ன்ட ்ஜான் பள்ளி தல் 
க்  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெச ன்ட ்ஜான் 

பள்ளி 2வ  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெச ன்ட ்ஜான் பள்ளி 3வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெச ன்டஜ்ான்பள்ளி 4வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெச ன்ட ்ஜான் பள்ளி 5வ  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெச ன்ட ்ஜான் பள்ளி 6வ  

க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெச ன்ட ்ஜான் 
பள்ளி 7வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 

ஞ்  நகர ் தல் ரதான சாைல பார  சாைல , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஞ்  நகர ் தல் க்  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஞ்  நகர ்2வ  க்  ெத  
, 11.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஞ்  நகர ்3வ  க்  
ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஞ்  நகர ்4வ  

க்  ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஞ்  நகர ்
5வ  க்  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஞ்  
நகர ்6வ  க்  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 

ஞ்  நகர ்8வ  க்  ெத  , 16.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ஞ்  நகர ்2வ  ெம ன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

165 163

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப் ) அைற எண் 7 
(8ஆம் வ ப் ) , ராம் நகர ்
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்1வ  
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 

ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்2வ  ரதான 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

166 164

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப் ) அைற எண் 6 
(7ஆம் வ ப் ) , ராம் நகர ்
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்1வ  
க்  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா 

நகர ்2வ  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்3வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்4வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்5வ  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்6வ  

க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்7வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

167 165

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கட் டம் அைற எண் 7) , 
இராயலா நகர ்இராம ரம் 
ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்8வ  
க்  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா 

நகர ்9வ  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்10வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்11வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்12வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

168 166

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கட் டம் அைற எண் 8) , 
இராயலா நகர ்இராம ரம் 
ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்13வ  
க்  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா 

நகர ்14வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்15வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்16வ  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

169 167

உைசனி ேமல் நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கட் டம் 4ஆம் வ ப்  
அைற) , இராம ரம் ஊராட்  - 
600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்3வ  
ெம ன் ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்17வ   க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்18வ  க் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்19வ  க் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்20வ  க் ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்21வ  

க் ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்22வ  க் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்23வ  க் ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்24வ  க் ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்25வ  க் ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்26வ  

க் ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்கடட்ெபாம்மன் ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெவங்கேடாஸ்வரா 4வ  ெம ன்ேரா  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெவங்கேடஸ்வராநகர ்19வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

170 168
 ெமடர்ிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

(ேமற்  கட் டம் ெதற்  கப் ) , 
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் தாங்கல் ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பாரக்் கார ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

171 169
அ  ெமடர்ிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப்  ப்ரிேக  அைற) , 
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஆனந்தம் நகர ்ெம ன் ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஆனந்தம் நகர ் தல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஆனந்தம் நகர ்2வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஆனந்தம் நகர ்3வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஆனந்தம் நகர ்4வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெஜகநாதன் ெத  சாந்  நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் நடராஜன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

172 170
அ  ெமடர்ிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப்  எல்ேக  அைற) , 
இராம ரம் ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் கைலஞர ்ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் கண்ணப்பன் ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அண்ணா ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
நடச்த் ர ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

173 171

அ  ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கப்  
11-ஏ-அைற) , இராம ரம் 
ஊராட்  - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அப்பா ைர ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் இராமசா  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ெசங்கல்வராயன்  ெத  சாந்   நகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெபான் சா  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் கன்னியப்பன் ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
இராமசா  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ள்ைளயார ்
ேகா ல் மநாயக்கர ்ேதாடட்ம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 

ள்ைளயார ்ேகா ல் எஸ் ஆர ்பசை்ச பாரக்் மநாயக்கர ்ேதாடட்ம் , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஈஸ்வரன் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

174 172

அ  ெமடர்ிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப்  11ஆம் வ ப்  
அைற , இராம ரம் ஊராட்  - 600 
089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பார  சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர ் தல் ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர ்2வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர ்3வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஈஸ்வரன் நகர ்4வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் உைடயார ் ளம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் சாந்  நகர ்நடராஜன் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம்  என் நகர ் தல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

175 173
அ  ெமடர்ிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப்  12ஆம் வ ப்  
அைற) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இ   சந்ேதாஷ் நகர ்1வ  
ெம ன் ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இ   சந்ேதாஷ் 
நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இ   
சந்ேதாஷ் நகர ்3வ  ெம ன் ேரா  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் இ   சந்ேதாஷ் நகர ்3வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் இ   சந்ேதாஷ் நகர ்4வ  ெம ன் ேரா  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இ   சந்ேதாஷ் நகர ்7வ  ெத  
, 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ரி நகர ்ெம ன் ேரா  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ரி நகர ்2வ  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ரி நகர ்4வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ரி நகர ் க்  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ரி நகர ்அெனக்ஸ் , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் த ழ் நகர ், 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் த ழ் நகர ்1வ  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் த ழ் நகர ்2வ  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் த ழ் நகர ்3வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

176 174
அ  ெமடர்ிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப்  12ஆம் ஏ ரி  
அைற) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ் தல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ் தல் ெத  
அ ணசலேசஷாத் ரி அபாரட்ெ்மண , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ல்ைல நகர ் தல் ெம ன் ேரா  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ்இரணடாவ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ்3வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ்4வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ்5வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல நகர ்6வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெபான் சா  நாயக்கர ்ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மாதவன் ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பார  நகர ்ெம ன் ெத  , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பார  நகர ் தல் க்  ெத  , 14.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பார  நகர ்2வ  க்  ெத  , 15.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஆண்டவர ்நகர ் தல் ெத  , 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஆண்டவர ்நகர ்2வ  ெத  , 17.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஆண்டவர ்நகர ்3வ  ெத  , 18.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஆண்டவர ்நகர ்ெம ன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

177 175
அ  ெமடர்ிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கப்  ) , ராமா ரம்-
600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ம தம் நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் பஜைனேகா ல் ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன காமாட் யம்மன் ேகா ல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மகாராஜா ேதாடட்ம் பஜைன 
ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

178 176

ேகா ல் ள்ைள 
ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கப்  ேமற்  கட் டம்) , 
ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் நேடசன் நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் நேடசன் நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் நேடசன் நகர ்
2வ  ெம ன் ேரா  வான ல் அபாரட்ெ்மண்ட ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் நேடசன் நகர ் தல் ெம ன் ேரா  க்  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் நேடசன் நகர ் தல்  
இரண்டாம் ெம ன் ேரா  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
நேடசன் நகர ்(த ழ் நகர ்ெம ன் ேரா ) , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் நேடசன் நகர ்2வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் நேடசன் நகர ்சத் ய வன் ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் மகாலட்  நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் மகாலட்  நகர ் அெனக்ஸ் , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ராம்நகர ்ெம ன்ேரா

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

179 177
வந்  ெமடர்ிக் ேலாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  
கப் ) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ராம் நகர ் தல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ராம்நகர ்2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ராம்நகர ்3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ராம்நகர ்4வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ைமக்ேகல் காரட்ன் , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ைமக்ேகல் காரட்ன் ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ைமக்ேகல் காரட்ன் 2வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ைமக்ேகல் காரட்ன் ளாட ், 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ங்காரேவலன் ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன ெதரஸா ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் அழகா ரி நகர ், 12.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அழகா ரிநகர ் தல் ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அழகா ரிநகர ்2வ  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அழகா ரிநகர ்3வ  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அழகா ரிநகர ்4வ  ெத  , 16.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அழகா ரிநகர ்5வ  ெத  , 17.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அழகா ரிநகர ்6வ  ெத  , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அழகா ரிநகர ்6வ  அெவன்  , 19.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் பாலா  ெத  , 20.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
வாஞ் நாதன் ைமக்ேகல் காரட்ன் வள் வர ்ெத  , 21.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் வாஞ் நாதன் ெத  , 22.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ெவற்  ல்டரஸ்் , 23.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் எஸ்.ஆர.் ன்ேகட ்காரட்ன்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

180 178

ேகா ல் ள்ைள 
ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கப்  ேமற்  கட் டம்) , 
ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஓம்ஸ்வரரெ்த  மைல நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெபரியார ்சாைல தல் க்  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெபரியார ்சாைல 

ேவந்தர ்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேவந்தர ்1வ  
ெத  மைல நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேவந்தர ்
2வ  ெத  மைல நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
லட்  நகர ் தல் க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
பத்மாவ  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மகா ஷ்  
ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ராம ரத்்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

181 179

ேகா ல் ள்ைள 
ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கப்  ேமற்  கட் டம் அைற 
எண் 3) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 7 ல்ஸ் ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஓம்ஈஸ்வரன் ெத  மைல நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மைல நகர ் தல் க்  
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மைல நகர ்2வ  

க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மைல நகர ்
3வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மைல 
நகர ்4வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
நடராஜன் சாைல மைல நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

182 180

ேகா ல் ள்ைள 
ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கப்  ேமற்  கட் டம் அைற 
எண் 5) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மைல ெத  மைல நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் எஞ்சல் ெத  மைல நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஷ்ணேவணி ெத  நடராஜன் 
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பார  சாைல , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் வ உ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் வ உ  தல் க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் வ உ  2வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ேநதா  நகர்

அைனத்  
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

183 181
வந்  ெமடர்ிக் ேலாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  
கப் ) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் வள் வர ்சாைல அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

184 182

ேகா ல் ள்ைள 
ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கப் ) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் சக்  நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாதத்ாரி நகர ்ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்7வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்8வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்9வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்1வ  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்11வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்5வ  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்4வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்2வ  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்3வ  ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ் த் ெத  கல்யாணி 
ெபான்னப்பன் அெவன்  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
அன்ைனசத் யா நகர ் தல் ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அன்ைனசத் யா நகர ்2வ  ெத  , 15.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்10வ  ெத  , 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்ப ப  ெத  , 17.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேக ேக  சாைல , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ேக ேக  சாைல அனிஸ் நகர ்( ரி )

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

185 183
வந்  ெமடர்ிக் ேலாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  
கப் ) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ராேஜஸ்வரி ெத  அனிஸ் நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ராகேவந் ரா நகர ் தல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காம் ைக நகர ் தல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காம் ைக நகர ்2வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காம் ைக நகர ்3வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காம் ைகநகர ்4வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காம் ைக நகர ்(ேக ேக  
சாைல) , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெபான் சா  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அனிஸ் நகர ் தல் ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அனிஸ் நகர ்2வ  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேகாத்தாரி நகர ்1வ  க்  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

186 184

வந்  ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப்  அைற எண் 7) , ராமா ரம்-
600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன சத்யாநகர ்ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர ்1வ  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர ்2வ  
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர ்3வ  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன சத்யா நகர ்4வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைன சத் யா நகர ் 
5வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

187 185

வந்  ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப்  அைற எண் 9) , ராமா ரம்-
600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்ைனசத் யா நகர ் க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் க ஞர ்கண்ணதாசன் நகர ்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் க ஞர ்கண்ணதாசன் நகர ்
ெம ன் ேரா  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் க ஞர ்
கண்ணதாசன் நகர ்1வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
க ஞர ்கண்ணதாசன் நகர ்2வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் க ஞர ்கண்ணதாசன் நகர ்3வ  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் க ஞர ்கண்ணதாசன் நகர ்4வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் க ஞர ்கண்ணதாசன் நகர ்5வ  
ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் க ஞர ்கண்ணதாசன் நகர ்
6வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் னாட்  ெத  
(ெசந்த ழ் நகர)்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

188 186

வந்  ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப்  அைற எண் 10) , 
ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசந்த ழ் நகர ்இைணப்  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேவம்  ெத  ெசந்த ழ் நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ல்ைல ெத  ெசந்த ழ் நகர ், 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஷ்ண  ெசந்த ழ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

189 187

ேகா ல் ள்ைள 
ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கப் ) அைற எண் 3, 5ஆம் 
வ ப்  , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மாரி  ெசந்த ழ் நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசந்த ழ் நகர ்ெம ன் ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெகங்ைகயா அெவன்  
கைலசெ்சல்வம் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ெகங்ைகயா அெவன்  3வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் சண் கம் ெத  ெசந்த ழ் நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அ ணாசலம் ெத  ெசந்த ழ் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

190 188

ேகா ல் ள்ைள 
ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேகா ல் 

ள்ைள ெமடர்ிக் ேலாசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கப் ) அைற எண் 6, 7ஆம் 
வ ப்  , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் வள் வர ்சாைல ெசந்த ழ் நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் சாய்ராம்  ெசந்த ழ் நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசங்ைகயா அெவன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

191 189
அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கப்  ெதற்  கட் டம்) , 
ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் க்மணி ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் னாட்  ெத  ேந  நகர ், 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ஏ மைலயான் அெவன்   ேந  நகர ், 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காளியப்ப நாயக்கர ்ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் எம் ஏ தம்பரம் நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 6வ  க்  ெத  ராயலா நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேந  நகர ், 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம்  ஆர ்நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் கற்பகாம்பாள் நகர ்1வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் கற்பகாம்பாள் நகர ்2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

192 190

அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கப்  ( ய 
கட் டம்)ெதற்  கட் டம்) , 
ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காமராஜர ்சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ப் சா  பத்மாவ நகர ், 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் மாந்  நாயக்கர ்ேதாடட்ம் , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ராகேவந் ரா நகர ்2வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ராகேவந் ராநகர ்3வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் காத்தா  அம்மன் ெத  மைலநகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஆண்டாளம்மாள் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

193 191
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  கப்  ழக்  கட் டம்) , 
ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இராயலா நகர ்1வ  ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இராயலா நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இராயலா நகர ்
3வ  ெம ன் ேரா  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இராயலா 
நகர ்1வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
இராயலா நகர ்2வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

194 192
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(ேமற்  கப்  ழக்  கட் டம் 
அைற எண் 6) , ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இராயலா நகர ்3வ  க்  ெத  
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இராயலா நகர ்4வ  க்  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் இராயலா நகர ்5வ  

க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பாக் யலஷ்  
1வ  க்  ெத  இராயலா நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் பாக் யலஷ்  2வ  க்  ெத  இராயலா நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பாக் யலஷ்  3வ  ெம ன் 
ேரா  இராயலா நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காந்  நகர ்
1வ  ெத  இராயலா நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் காந்  
நகர ்2வ  ெத  இராயலா நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
காந்  நகர ்3வ  ெத  இராயலா நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் காந்  நகர ்4வ  ெத  இராயலா நகர ், 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் மகாலட்  நகர ்1வ  ெத  காந்  நகர ்
அெனக்ஸ் , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மகாலட்  நகர ்
2வ  ெத  காந்  நகர ்அெனக்ஸ் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் மகாலட்  நகர ்3வ  ெத  காந்  நகர ்அெனக்ஸ் , 
14.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பக்த ேவதாந்த அெவன்  1வ  
ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பக்த ேவதாந்த அெவன்  
2வ  க்  ெத  , 16.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் பக்த 
ேவதாந்த அெவன்  3வ  ெம ன் ேரா

அைனத்  
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

195 193
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
(வடக்  கப்  1 அைற எண் ) , 
ராமா ரம்-600089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெஜய்பாலா  நகர ் காம் ைக 
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெஜய்பாலா  நகர ் தல் 
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் அன்னம்மா ெத  ெஜய் 
பாலா  நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஹரிசங்கர ்ெத  

ேவகானந்தா நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ச்  ெத  
ேவகானந்தா நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் மரன் 

ெத  ேவகானந்தா நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
இராஜாராம் ெத  ேவகானந்தா நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அன்னாசா  ெத  ேவகானந்தா நகர ், 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் ேவகானந்தா நகர ்ெம ன் ேரா  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேவகானந்தா நகர ்ராஜன் ெத  
, 11.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேவகானந்தா நகர ் ந்தரம் 
ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ேவகானந்தா நகர ்

ஷ்ணா ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் 
ேவகானந்தா நகர ் ங்காரம் ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  

இராமா ரம் அம்மன் நகர ்ெம ன் ேரா  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் அம்மன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

196 194M
ேகா ல் ள்ைள ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராயலா நகர,் 
ராமா ரம் - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் கலசத்தம்மன் ேகா ல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசல்லம்மாள் நகர ்ெம ன் ேரா  
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசல்லம்மாள் நகர ் தல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசல்லம்மாள் நகர ்2வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஏகாம்பர நாயக்கர ்ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ப்ப  நகர ், 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் காம் ைக நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ேஹாம்ைபன்டரஸ்் எஸ்ேடட ் வள் வர ்சாைல

ஆண்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

197 194A(
W)

ேகா ல் ள்ைள ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராயலா நகர,் 
ராமா ரம் - 600 089

1.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் கலசத்தம்மன் ேகா ல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசல்லம்மாள் நகர ்ெம ன் ேரா  
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசல்லம்மாள் நகர ் தல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ெசல்லம்மாள் நகர ்2வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ஏகாம்பர நாயக்கர ்ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  இராமா ரம் ப்ப  நகர ், 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  இராமா ரம் காம் ைக நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
இராமா ரம் ேஹாம்ைபன்டரஸ்் எஸ்ேடட ் வள் வர ்சாைல

ெபண்

198 195
ல் வாக்கம் ஊராட்  
வக்கப்பள்ளி (வடக்  கப் ) , 

ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் சத் ய ரத்்  நகர ் தல் க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் சத் ய ரத்்  நகர ்2வ  

க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் நாகாத்தம்மன் 
ேகா ல் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் சன்ன  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் சன்ன   தல் க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
நாகாத்தம்மன்ேகா ல்ெத எம் ஆரக்ாேலஜ் ள்ைளயாரே்கா ல் , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் சத் ய ரத்்  நகர ் ரதான 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

199 196

ல் வாக்கம் ஊராட்  
வக்கப்பள்ளி (வடக்  கப்  

அைற எண் 5) , ம ரவாயல் - 600 
095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

200 197

ல் வாக்கம் ஊராட்  
வக்கப்பள்ளி (வடக்  கப்  

அைற எண் 6) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத  கத  
என் 126 தல்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

201 198

ல் வாக்கம் ஊராட்  
வக்கப்பள்ளி (வடக்  கப்  

அைற எண் 8) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல தல் 

ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தமல்  
ெந ஞ்சாைல தல் க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ந்தவல்  ெந ஞ்சாைல 2வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எஸ் எம் எச ்ேஷக் கம  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அம்மன் ேகா ல் ெத  மன்னர ்
ேசரெப மான் நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ஷ்ண ரத்்  ெத  மன்னர ்ேசரெப மான் நகர ், 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் அண்ணா ெத  மன்னர ்ேசர ெப மான் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

202 199

அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி(ேமற்  கப்  
அைற எண் 3) , ம ரவாயல் - 600 
095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ் காந்  ெத  மன்னர ்ேசர 
ெப மான் நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அம்ேபத்கார ்
ெத  மன்னர ்ேசர ெப மான் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் கன்னியப்ப த  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஓம் சக்  நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ரா வ்காந்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தமல்  
ெந ஞ்சாைல

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

203 200

அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி(ேமற்  கப் ) 
அைற எண் 3, 2ஆம் வ ப்  , 
ம ரவாயல்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்    அ தா நகர ்1வ  
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  அ தா 

நகர ்2வ  ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்   
 அ தா நகர ்1வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  

ம ரவாயல்    அ தா நகர ்2வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல்    அ தா நகர ்3வ  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வரலஷ்  நகர ், 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க்டரி ெத  கா  மாரிநகர ், 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  1வ  ரதான 
சாைல , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  2வ  ரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

204 201

அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி(ேமற்  கப் ) 
அைற எண் 1, 1ஆம் வ ப்  , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  3வ  
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்

ேகா ல் ெத  4வ  ரதான சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் 1வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் 2வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் 3வ  

க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்
ேகா ல்  4வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ள்ைளயார ்ேகா ல் 5வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல்  6வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் 7வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

205 202
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப் ) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார யார ்ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஐந்தாவ  ளாக் தல் ரதான 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

206 203

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப் ) 
6ஆம் வ ப் , ஏ ரி  , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 2வ  சாைல , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 16வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 17வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 18வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 22வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 25வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேபா ஸ் ைலன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

207 204
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  கப் ) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
1வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர2்வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்3வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்4 வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ 
காலனி 4வ  ளாக் 1வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

208 205

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ேமற்  கப் ) 
7ஆம் வ ப் , ஏ ரி  , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 2 
வ  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 
4வ  ளாக் 3வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம் 

 ஏ காலனி 4வ  ளாக் 4வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 5வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 6வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 
7வ  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 
4வ  ளாக் 8வ  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம் 

 ஏ காலனி 5வ  ளாக் 8வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 2வ  ெம ன் ேரா  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஈ  ஆ ஸ் ேரா  4வ  ளாக்

அைனத்  
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

209 206
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (ெதற்  கப் ) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  என் எச ்  அ க் மா  
ப்  1வ  ெசக்டார ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  என் 

எச ்  அ க் மா  ப்  1வ  ெசக்டார ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல்  என் எச ்  அ க் மா  ப்  1வ  ெசக்டார ், 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  என் எச ்  அ க் மா  

ப்  4வ  ெசக்டார ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  என் 
எச ்  அ க் மா  ப்  5வ  ெசக்டார ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல்  என் எச ்  அ க் மா  ப்  1வ  ெசக்டார ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  என் எச ்  அ க் மா  

ப்  1வ  ெசக்டார ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் 
எம்  ஏ காலனி 10 வ  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் 
எம்  ஏ காலனி 11வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் 
எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 12வ  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 13வ  ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 15வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

210 207
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப் ) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 4வ  ளாக் 
ஸ் ல் ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 
4வ  ளாக் தல் ெம ன்ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ேபா ஸ் ைலன் ம ரவாயல் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ேமட் ப்பம் சாைல ம ரவாயல் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

 என் எச ்  ெசக்டார ்2   4வ  ளாக் தல் ெம ன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

211 208

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப் ) 
8ஆம் வ ப்   ரி  , 
ம ரவாயல்-600095

 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேபா ஸ்ைலன் த ழ்நா  
காவலர ் ப்  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ 
7வ  ளாக் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம்  ஏ காலனி 
4வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

212 209

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப்  
அைற எண் 8) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 15வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 19வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 20வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 21வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 23வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 5வ  ளாக் 24வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

213 210

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப்  
அைற எண் 10) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 4வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 26வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

214 211

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி (வடக்  கப்  
அைற எண் 11) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6 வ  ளாக் 28 ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 29வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 30 வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 31வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 33வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 35வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 36வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 37வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6வ  ளாக் 38வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6 வ  ளாக் காவல் ப்  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 6 வ  ளாக் 36வ  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

215 212
பார  ெமடர்ிக் ேமல்நிைல பள்ளி 
(வடக்  கப் ) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மரன் நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்1 வ  க்  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்3 வ  க்  ெத  
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்4 வ  க்  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்5 வ   ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்6வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்7 வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்8 வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்9 வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்10 வ  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்10 வ  க்  
ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அ ரா  நகர ்11 வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

216 213
பார  ெமடர்ிக் ேமல்நிைல பள்ளி 
(வடக்  கப்  அைற எண் 3) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வடெவண்ணியம்மன் நகர ்1வ  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வடெவண்ணியம்மன் நகர ்
2வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வடெவண்ணியம்மன் 
நகர ்3வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
வடெவண்ணியம்மன் நகர ்4வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்1வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்1வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்2வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்2வ  க்  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்3வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்4வ   க்  
ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்5வ   

க்  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமாட்  நகர ்
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

217 214

பார  ெமடர்ிக் ேமல்நிைல பள்ளி 
(ேமற்  கப்  அைற எண் 8) 
(9ஆம் வ ப் ) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஐய்யா  நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஐய்யா  நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஐய்யா  நகர ்
3வ  ெம ன் ேரா  2வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐய்யா  நகர ்3வ  ெம ன் ேரா  தல் க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஐய்யா  நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  2வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர 
நாய்க்கன் ெம ன் ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர 
நாய்க்கன் 1வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ம ைர நாய்க்கன் 2வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ம ைர நாய்க்கன் 3வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

218 215

பார  ெமடர்ிக் ேமல்நிைல பள்ளி 
(ேமற்  கப் ) அைற எண் 6 
(7ஆம் வ ப் ) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர நாய்க்கன் 4வ  க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர நாய்க்கன் 5வ  

க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர நாய்க்கன் 
6வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர 
நாய்க்கன் 7வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ம ைர நாய்க்கன் 8வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ம ைர நாய்க்கன் 9வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர நாய்க்கன் 10வ  க்  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ம ைர நாய்க்கன் ந த் ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ், 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல் நகர ், 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல் நகர ்2வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

219 216
பார  ெமடர்ிக் ேமல்நிைல பள்ளி 
(வடக்  கப்  அைற எண் 6) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல் நகர ்2வ  க்  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல் நகர ் க்  ெத க்கள் , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல் நகர ்இைணப்  சாைல , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கண்ணன் நகர ்1வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கண்ணன் நகர ்இைணப்  சாைல 

தல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

220 217
பார  ெமடர்ிக் ேமல்நிைல பள்ளி 
(வடக்  கப்  அைற எண் 7) , 
ம ரவாயல்-600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கண்ணன் நகர ்2வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கண்ணன் நகர ்3வ  க்  ெத  
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கண்ணன் நகர ்4வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கண்ணன் நகர ்5வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல்நகர ்4வ  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல்நகர5்வ க் ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல்நகர6்வ க் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல்நகர7்வ க் ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவல்நகர ்8வ  க் ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கண்ணன்நகர ்

தல் க் தெ்த

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

221 218
ல் வாக்கம் ஊராட்  

ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  கப் ) 
, ம ரவாயல் 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்காநகர ்3வ ெம ன்ேரா  
மற் ம் 1,5வ  ெத க்கள் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம் எம் 

 ஏ காலனி 2வ  க் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

222 219

ல் வாக்கம் ஊராட்  
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  கப்  
அைற எண் 7) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்காநகர ்6,10,11வ  ெத க்கள் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்காநகர ்3வ ெம ன்ேரா  
2 ளாக் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காந் ெத  12,17வ  
ெத க்கள் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காந் ெத  
கங்காநகர்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

223 220

ல் வாக்கம் ஊராட்  
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  கப்  
அைற எண் 9) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்காநகர ்1வ  ெம ன் ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்காநகர ்2வ  ெம ன் ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேமட் க் ப்பம் சாைல , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் த ழ் நா  ட்  வச  வாரியம் 

ரி  3

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

224 221

ல் வாக்கம் ஊராட்  
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  கப் ) 
(அைற எண் 1) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

225 222

ல் வாக்கம் ஊராட்  
ந நிைலப்பள்ளி ( ழக்  கப் ) 
(அைற எண் 2) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்5வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்6வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்7வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்8வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்9வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தசா  நகர ்10வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

226 223M
மாதா பப்ளிக் பள்ளி எல்ேக  
அைற எண் 1 , ம ரவாயல் -600 
095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ர ்நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ர ்நகர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தாசரி பத்மநாபநகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க்மணி நகர ்1வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க்மணி நகர ்2வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க்மணி நகர ்3வ  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஓம் சக்  நகர ்1வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஓம் சக்  நகர ்2வ  ெத  ரி  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பார  நகர ்1வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பார  நகர ்2வ  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பார  நகர ்3வ  ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ், 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ்9வ  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ்14வ  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ்15வ  ெத  , 16.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல்  ேக நகர்

ஆண்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

227 223A(
W)

மாதா பப்ளிக் பள்ளி எல்ேக  
அைற எண் 1 , ம ரவாயல் -600 
095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ர ்நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ர ்நகர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தாசரி பத்மநாபநகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க்மணி நகர ்1வ  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க்மணி நகர ்2வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க்மணி நகர ்3வ  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஓம் சக்  நகர ்1வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஓம் சக்  நகர ்2வ  ெத  ரி  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பார  நகர ்1வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பார  நகர ்2வ  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பார  நகர ்3வ  ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ், 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ்9வ  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ்14வ  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் சக்கரபாணி நகர ்15வ  ெத  , 16.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல்  ேக நகர்

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

228 224
மாதா பப்ளிக் பள்ளி எல்ேக  
அைற எண் 2 , ம ரவாயல் - 600 
095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணாநகர ்6வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்7வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்8வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்9வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்10வ   ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்11வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்12வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா  நகர ்13வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்14வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்15வ  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்16வ  ெத  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்17வ  ெத  , 
13.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்18வ  ெத  , 
14.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்19வ  ெத  , 
15.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்20வ  ெத  , 
16.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்21வ  ெத  , 
17.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்22வ  ெத  , 
18.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்23வ  ெத  , 
19.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்24வ  ெத  , 
20.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்26வ  ெத  , 
21.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்3வ  ெம ன் 
ேரா  , 22.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்27வ  
ெத  , 23.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்28வ  
ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

229 225
மாதா பப்ளிக் பள்ளி ேக  
அைற எண் 3 , ம ரவாயல் -600 
095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ண நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வரதராஜாசா  நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ண நகர ்1வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் றஷ்ண நகர ்2வ  ெம ன் 
ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்2வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்3வ  ெத  
, 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணாநகர ்4வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

230 226 மாதா பப்ளிக் பள்ளி 1ஆம் வ ப்  
ஏ ரி  , ம ரவாயல் -600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணாநகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  1வ  க்  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ஷ்ணா நகர ் தல் ெம ன்ேரா  2வ  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ் தல் ெம ன்ேரா  3வ  

க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்
தல் ெம ன் ேரா  4வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

ம ரவாயல் ஷ்ணாநகர ் தல் ெம ன்ேரா  5வ  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ் னிவாச நகர ்

தல் ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்
னிவாசநகர ் தல் க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  

ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ் னிவாச நகர ்2வ  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ் தல் ெத  ரிவாக்கம் , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வள் வர ்நகர ், 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்ெபரியார ்ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்சரஐ்சக் நி டட்ன் சாைல 
ஆலப்பாக்கம் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்
அெனக்ஸ் , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணா நகர ்
25வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

231 227
ேவளாங்கன்னி ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப் ) , ம ரவாயல்- 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவளாங்கன்னி பள்ளி ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்ெம ன் 
ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்2வ  

க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்
3வ  ெம ன் ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
அஷ்டலட்  நகர ்3வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
அஷ்டலட்  நகர ்3வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் அஷ்டலட்  நகர ்4வ  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் அஷ்டலட்  நகர ்5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

232 228

ேவளாங்கன்னி ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப் ) அைற எண் 5 , 
ம ரவாயல்-600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலட்  நகர ்6வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலட்  நகர ்7வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்8வ  ெத  
சக்கரபாணி நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  
நகர ்9வ  ெத  சக்கரபாணி நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்10வ  ெத  சக்கரபாணி நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்11வ  ெத  
சக்கரபாணி நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  
நகர ்12வ  ெத  சக்கரபாணி நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்13வ  ெத  சக்கரபாணி நகர ், 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்2வ  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

233 229

ேவளாங்கன்னி ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப்  அைற எண் 1) , 
ம ரவாயல் 600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்2வ  ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலட்  நகர ்4வ  
ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்
14வ  ெத  சக்கரபாணி நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
அஷ்டலஷ்  நகர ்15வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
அஷ்டலஷ்  நகர ்16வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
அஷ்டலஷ்  நகர ்17வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

234 230

ேவளாங்கன்னி ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (ெதற்  

கப்  அைற எண் 2) , 
ம ரவாயல்-600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்18வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்19வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்20வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்21வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்22வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்23வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்24வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்25வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்26வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அஷ்டலஷ்  நகர ்27வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

235 231

ேவளாங்கன்னி ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிெதற்  

கவாசல் (அைற எண்-4) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத  
ஆலப்பாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  ஆலப்பாக்கம் க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ஆலப்பாக்கம் ரதான சாைல

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

236 232
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கவாசல் (அைற எண்-1) , 
ம ரவாயல்-600 095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணம ஆசச்ாரி நகர ் தல் 
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்
2வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி 
நகர ்3வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்4வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்5வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்6வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்7வ  
ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்
8வ  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி 
நகர ்9வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்10வ  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ் ரதான சாைல , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ்ெம ன் ேரா  
மகாராணி ளாடஸ்்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

237 233
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கவாசல் (அைற எண்-2) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கடாசலப  நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாலா  அ ன்  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்கா அ ன்  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் மகாலஷ்  அ ன்  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
கற்பக நாயகர ்ேகா ல் காலனி , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் கற்பக நாயகர ்ேகா ல் காலனி மகாக  பார  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கற்பக நாயகர ்காலனி 

ேவகானந்தா  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
கற்பக நாயகர ்காலனி ேநதா  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் கேணஷ் நகர ்1வ  ெத  22 வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல்  ேக இன்டஸ் ரியல் எஸ்ேடட ், 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஆற்கா  ேரா  மான்சேராவர ்ராஜா 
காம்ப்ளக்ஸ் , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஏகாம்பரநாயக்கர ்
எஸ்ேடட ், 13.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ைசத்தன்யா 

ப்  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஆக்காஷ் 
ப்  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் 

ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

238 234
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
(வடக்  கவாசல்) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  கன் நகர ்1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தர ்நகர ்4வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தர ்நகர ்5வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தர ்நகர ்6வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ந்தர ்நகர ்7வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேகா ந்தப்பா நாய்க்கர ்ெம ன் 
ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேகா ந்தப்ப நாயக்கர ்

தல் க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேகா ந்தப்ப 
நாயக்கர ்2வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ேகா ந்தப்ப நாயக்கர ்3வ  க்  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ேநத்தா  நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ேநத்தா  நகர ்1வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

239 235
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேநத்தா  நகர ்2வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலஷ்  நகர ் ரதான 
சாைல ஆலபாக்கம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
பாக் யலஷ்  நகர ்3வ  ெத  ஆலபாக்கம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

240 236
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் (அைற எண்-5) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்1வ  ெத  
ஆலபாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்2வ  
ெத  ஆலபாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்
3வ  ெத  ஆலபாக்கம் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  
நகர ்5வ  ெத  ஆலபாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ேத  நகர ்6வ  க்  ெத  ஆலப்பாக்கம் , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்7வ  ெத  ஆலப்பாக்கம் , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்8வ  ெத  
ஆலப்பாக்கம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்9வ  
ெத  ஆலப்பாக்கம்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

241 237
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் (அைற எண்-6) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்10வ  ெத  
ஆலபாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேத  நகர ்

ரதான சாைல ஆலபாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ெபான்னியம்மன் ேகா ல் தல் ெம ன் ெத  ஆலபாக்கம் , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெபான்னியம்மன் ேகா ல் 1வ  

க்  ெத  ஆலபாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ெபான்னியம்மன் ேகா ல் 2வ  க்  ெத  ஆலபாக்கம் , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ெபான்னியம்மன் ேகா ல் 3வ  க்  ெத  
ஆலபாக்கம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

242 238M

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(வடக்  கவாசல்) 

, ெப மாள் ேகா ல் ெத , 
ஆலப்பாக்கம், ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்எம்  ஆர ்
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வா ெத  

ரா வ்காந்  நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ் காந்  
நகர ்மகாத்மா காந்  சாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ரா வ் காந்  நகர ்ெபரியசா  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்பாரி ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ரா வ் காந்  நகர ்பாரி ெத  இைணப்  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காமராஜர ்ெத  ஆலப்பாக்கம் , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல்   க ெத  ஆலபாக்கம்

ஆண்

243 238A(
W)

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(வடக்  கவாசல்) 

, ெப மாள் ேகா ல் ெத , 
ஆலப்பாக்கம், ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்எம்  ஆர ்
ரதான சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வா ெத  

ரா வ்காந்  நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ் காந்  
நகர ்மகாத்மா காந்  சாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ரா வ் காந்  நகர ்ெபரியசா  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்பாரி ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ரா வ் காந்  நகர ்பாரி ெத  இைணப்  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காமராஜர ்ெத  ஆலப்பாக்கம் , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல்   க ெத  ஆலபாக்கம்

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

244 239

ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளிவடக்  கவாசல் 

(அைற எண்-5) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லஷ்   நகர ் தல் ரதான 
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லஷ்  நகர ்2வ  

ரதானசாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லஷ்  நகர ்
3வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லஷ்  நகர ்
4வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லஷ் நகர ்5வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லஷ்  நகர ்10வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லஷ்  நகர ்11வ  க்  ெத  
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்ெம ன் ேரா  
, 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் 1வ  க்  ெத  
, 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் த் க்பாய் சாைல 1வ  

க்  ெத  பார தாசன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

245 240

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளிவடக்  கவாசல் 

(அைற எண்-6) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்12வ  ெத  
ஆலபாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வள் வர ்
ெம ன் ேரா  ஆலப்பாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

லஷ் நகர ் தல் க் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
என் எஸ் ேக நகர ்ஆலபாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
என் எஸ் ேக நகர ்1வ  ெத  ஆலப்பாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் என் எஸ் ேக நகர ்2வ  ெத  ஆலப்பாக்கம் , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் அன்ைன சத் ய ெத  ஆலப்பாக்கம் , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் இந் ராகாந்  ெத  ஆலப்பாக்கம் 
, 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அண்ணா ெத  ஆலப்பாக்கம்

அைனத்  
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

246 241

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி ழக்  கவாசல் 

(அைற எண்- 11) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தாள த்  நடராஜன் ெத  
ரா வ்காந்  நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ரா காந்  நகர ்கைலஞர ் தல் க்  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ் காந்  நகர ் த்  மாரியம்மன் ேகா ல் 
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ைவ ேசா  சாைல 1வ  

க்  ெத  பார தாசன் நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ைவ ேசா  சாைல 2வ  க்  ெத  பார தாசன் நகர ், 6.ெசன்ைன 

மாநகராட்  ம ரவாயல் ைவ ேசா   சாைல 3வ  க்  ெத  
பார தாசன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

247 242
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் (அைற எண்- 
13) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்கண்ணதாசன் 
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஆ த்தனார ்ெத  
ரா வ்காந்  நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ராமதாஸ் ெத  ரா வ்காந்  நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ் காந்  நகர ்பலராமன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

248 243

ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி ழக்  கவாசல் 

(அைற எண்- 14) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வள் வர ்சாைல 1வ  
க்  ெத  பார தாசன் நக , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
வள் வர ்சாைல 2வ  க்  ெத  பார தாசன் நகர ், 

3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வள் வர ்சாைல 4வ  
க்  ெத  பார தாசன் நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
வள் வர ்சாைல 5வ  க்  ெத  பார தாசன் நகர ், 

5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்ெபரியார ்
சாைல க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ரா வ்காந்  நகர ்ெபரியார ்சாைல ஷ்ணன் ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ெபரியார ்சாைல ரா வ்காந்  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

249 244

ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளிவடக்  கவாசல் 

(அைற எண்-6) 5ஆம் வ ப்  , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெகௗரி ெத  கணப  நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெகௗரி ெத  கணப  நகர ்2வ  

க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கணப  நகர ்
தல் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கணப  நகர ்2வ  

ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கணப  நகர ்3வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கைலஞர ்ெம ன் ேரா  
பார தாசன்  நகர ்2வ  ெம ன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

250 245

ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளிவடக்  கவாசல் 

(அைற எண்-7) 6ஆம் வ ப்  , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கைலஞர ்சாைல 2வ  க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்ம ரவாயல் ன்றாம் 
நிைல நகராட்  கைலஞர ்சாைல 3வ  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ெசல்வ நாயகர ்ேகா ல் 1வ  க்  ெத  
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெசல்வ நாயகர ்ேகா ல் 2வ  

க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெசல்வ நாயகர ்
ேகா ல் 3வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ெசல்வ  நாயகர ்ேகா ல் 4வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்அம்மன் ேகா ல் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெசல்வ 

நாயகர ்ேகா ல் ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
இந் ராகாந்  ெத  ரா வ்காந்  நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ெசல்வ நாயகரே்கா ல் 5வ  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

251 246
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் (அைற எண்-1) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்5வ  க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்7வ  

க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்
8வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் 
நகர ்9வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
பார தாசன் நகர ் ப் ரமணிய சாைல 9வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்1வ  ெம ன் ப் ரமணிய 
சாைல 8வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் 
நகர ்கம்பர ்1வ  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
பார தாசன் நகர ்கம்பர ்1வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் பார தாசன் கம்பர ்2வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

252 247
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் (அைற எண்-2) 
, ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்கம்பர ்3வ  
க்  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்ம ரவாயல் 

ன்றாம் நிைல நகராட்  அய்யா  நாய்க்கன் ெத  பார தாசன் நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ் த் க் பாய் 
சாைல 6வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
பார தாசன் நகர ்கைலஞர ்நகர ்1வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்4வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் பார தாசன் நகர ்12 வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ெப மாள்ேகா ல் ெத  ேமற்  ஆலப்பாக்கம்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

253 248
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்ெசல்வ 
னாயகர ்ேகா ல் ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ் 

காந்  நகர ்ெசல்வ னாயகர ்ேகா ல் 1வ  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ்காந்  நகர ்ெசல்வ னாயகர ்ேகா ல் 
5வ  க் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பால கன் நகர ்

ரடட்ா  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பால கன் நகர ்
ஐப்ப  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பால கன் நகர ்
காரத்் ைக ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பால கன் 
நகர ்வானகரம் ெம ன் ேரா  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
கணப  நகர ்பால ப் ரமணியம் ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்1வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்2வ  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்3வ  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்4வ  ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்5வ  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்6வ  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்7வ  ெத  , 16.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் ஐயப்பா நகர ்8வ  ெத  , 17.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் நி  ப் ரமணியம் நகர ், 18.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் நி  ப் ரமணியம் நகர ்1வ  க்  ெத  , 19.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் நி  ப் ரமணியம் நகர ்2வ  ெத  , 
20.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் நி  ப் ரமணியம் நகர ்3வ  

க்  ெத  , 21.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ப் ரமணியம் 
நகர ்ெம ண் ேரா  , 22.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஆவணி 
ெத  பால கன் நகர ்ஆலப்பாக்கம்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

254 249
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-2) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஆணி ெத  பால கன் நகர ்
ஆலப்பாக்கம் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ைத ெத  
பால கன் நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

த் ைர ெத  பால கன் நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ைவகா  ெத  பால கன் நகர ்
ஆலப்பாக்கம் , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தல் அெவன்  
ெமடே்ரா நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
3வ  அெவன்  ெமடே்ரா நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் 4வ  அெவன்  ெமடே்ரா நகர ்ஆலப்பாக்கம் , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் 7வ  ெத  ெமடே்ரா நகர ், 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ெமடே்ரா நகர ்இைணப்  6வ  ெத  
ஆலப்பாக்கம் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தல் க்  
ெத  ெமடே்ரா நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெமடே்ரா 
நகர ்3வ  க்  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 2வ  
அெவன்  ெமடே்ரா நகர ், 13.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ெமடே்ரா நகர ்5வ  அெவன்  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
2வ  க்  ெத  ெமடே்ரா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

255 250
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-6) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தல் க்  ெத  7வ  ரதான 
சாைல ெமடே்ரா நகர ்இைணப்  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
தனலட்  நகர ்1வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
தனலட்  நகர ்1வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்2வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்3வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்4வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

256 251
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-7) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்5வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்6வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்7வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்7வ  ெத ல் 
1வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  
நகர ்7வ  ெத ல் 2வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்7வ  ெத ல் 3வ  க்  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்7வ  
ெத ல்4வ  க் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
தனலடச்  நகர ்7வ  ெத ல் 5வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்7வ  ெத ல் 6வ  க்  
ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்8வ  
ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்8வ  
ெத ல் 1வ  க்  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
தனலட்  நகர ்8வ  ெத ல் 2வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

257 252
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-9) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்9வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்9வ  க்  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்10வ  
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலடச்  நகர ்11வ  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்12வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்12வ  
ெத ல் 1வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
தனலட்  நகர ்13 வ  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
தனலட்  நகர ்13வ  ெத ல் 1வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்14வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்15வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

258 253

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கவாசல் (அைற எண்-11 
,9ஆம் வ ப்  , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஆ த்தனார ்ெத  லட்  நகர ்
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவ ேகாபால் ெத   லட்  
நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் எம்  ஆர ்ெத    லட்  
நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமராஜர ்  லட்  நகர ்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பார யார ்ெத  லட்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

259 254
அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (வடக்  

கவாசல் அைற எண்-12 (11 ஆம் 
வ ப் ) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் னாயகர ்ேகா ல் ெத  லட்  
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெபரியார ்ெத  லட்  நகர ்
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாஷ்சந் ரேபாஸ் ெத  லட்  
நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் சமய ரம் மாரியம்மாள் 
ேகா ல் லட்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

260 255 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கந்தன் ெத  லட்  நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேவகானந்தர ்ெத  ேசாழன் 
நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்

ரதான சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

261 256 அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி ( ழக்  
கவாசல்) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்8வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்9வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்10வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்10வ  

க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் 
நகர ்10வ  ெத ல் 1வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
கங்ைகயம்மன் நகர ்10 வ  ெத ல் 2வ  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்10வ  ெத ல் 3வ  
ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்10வ  
ெத ல் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

262 257
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல் அைற எண்-5 (6ஆம் 
வ ப் ) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்4வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

263 258
அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி (வடக்  

கவாசல் அைற எண்-6 (7ஆம் 
வ ப் ) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்5வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்6வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்7வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் தனலட்  நகர ்ெம ன் சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

264 259
அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி ( ழக்  

கவாசல் அைற எண்-9) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட் நகர ்கண்ண  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காந் ெத  லட் நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட் நகர ் வா ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட் நகர ் ரி ெத  
ஏரிக்கைர , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

லட் நகரெ்வங்கேடஸ்வராெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் லட்  நகர ்காளிகாம்பாள் ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ேரஸ் ெத  லட்  நகர ், 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்அண்ணா ெத  ஏரிக்கைர , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்ெபாம் யம்மன் 
ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்காமராஜர ்
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

265 260
அர  ேமல்நிைலப் பள்ளி ( ழக்  

கவாசல் அைற எண்-6) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்ரா வ்காந்  ெத  
ஏரிக்கைர , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்
ரா வ்காந்  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
லட்  நகர ்லால்பக ர ்சாஸ் ரி ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

266 261
நாராயணா ஈ ெடக்ேனா 
பள்ளிவடக்  கவாசல் (4 ஆம் 
வ ப் ) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்ெபரியார ்ெத  
ஏரிக்கைர , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்  லட்  நகர ்
இந் ராகாந்  ெத  ஏரிக்கைர , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

லட்  நகர ் த் நாயகர ்ெத  ஏரிக்கைர , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்ேந  ெத  ஏரிக்கைர , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்அன்ைன 
இந் ராகாந்  ெத  ஏரிக்கைர , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

லட்  நகர ்இந் ராகாந்  க்  ெத  ஏரிக்கைர , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்அண்ணா ெத  ஏரிக்கைர , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்சரச் ்ெத  ஏரிக்கைர

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

267 262
நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள்ளி 
(வடக்  கவாசல் அைற எண்7) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்சத்யா ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் ேகா ல் க்  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் ேகா ல் 
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ் தல் 
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்2வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்3வ  
ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்4வ  
ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்5வ  
ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

268 263
நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள்ளி 
வடக்  கவாசல் (அைற எண்-8) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அம்ேபத்கார ்ெத  மாத்தம்மன் 
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்ேந  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்எம்  
ஆர ்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்
க ணாநி ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அண்ணா ெத  

மாத்தம்மன் நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் 
நகர ்காமராஜர ்ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

மாத்தம்மன் நகர ்ெபரியார ்ெத  வகா  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் மாத்தம்மன் நகர ்காந்  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் இந் ராகாந்  ெத  மாத்தம்மன் நகர ், 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ரா வ் காந்  சாைல 

மாத்தம்மன் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

269 264M
நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்வள்ளி ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ் லாயம் ங் 
யாதவ் ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்அகஸ் யர ்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
காரத்் ேகயன் நகர ்அகஸ்த் யர ்ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்ஐயப்பன் ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்ெவற்  னாயகர ்ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேகா ல் பட்  
ேகாபால ஷ்ணன் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
காரத்் ேகயன் நகர ்ேத  க மாரியம்மன் ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பானந்தவாரியார ்ெத  காரத்் ேகயன் 
நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ், 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்3வ  

க்  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்    
வாடட்ரஸ்் பல்லவ நகர ், 15.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

பல்லவ நகர ்    வாரட்ட்ரஸ்் 1வ  க்  ெத , 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்  வாடட்ரஸ்் 2வ  

க்  ெத  , 17.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்
4வ  க்  ெத  , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ங்காரேவலன் நகர ்2வ  ெத  , 19.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ங்காரன்ேவலன் 1வ  ெத  , 20.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

பல்லவ நகர ் ழக்  தல் ெத  , 21.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
பல்லவன் நகர ்3வ  ெத

ஆண்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

270 264A(
W)

நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்வள்ளி ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ் லாயம் ங் 
யாதவ் ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ்அகஸ் யர ்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
காரத்் ேகயன் நகர ்அகஸ்த் யர ்ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்ஐயப்பன் ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்ெவற்  னாயகர ்ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேகா ல் பட்  
ேகாபால ஷ்ணன் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
காரத்் ேகயன் நகர ்ேத  க மாரியம்மன் ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பானந்தவாரியார ்ெத  காரத்் ேகயன் 
நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ், 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்3வ  

க்  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல்    
வாடட்ரஸ்் பல்லவ நகர ், 15.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

பல்லவ நகர ்    வாரட்ட்ரஸ்் 1வ  க்  ெத , 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்  வாடட்ரஸ்் 2வ  

க்  ெத  , 17.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்
4வ  க்  ெத  , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

ங்காரேவலன் நகர ்2வ  ெத  , 19.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ங்காரன்ேவலன் 1வ  ெத  , 20.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 

பல்லவ நகர ் ழக்  தல் ெத  , 21.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
பல்லவன் நகர ்3வ  ெத

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

271 265
நாராயணா ஈ ெடக்ேனா 
பள்ளி(ேமற்  கவாசல் அைற 
எண்-1) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்ெதய்வாைண 
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கைல மணி ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ் ரதான சாைல , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் பல்லவன் நகர ்2வ  க்  ெத   தல் 

ரி  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஆஞ்சேனயர ்ெத  
காரத்் கேகயன் நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 3வ  ெத  
ஜான  நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஜான  நகர ்1வ  
ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஜான  நகர ்1வ  க்  
ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ஜான  நகர ்2வ  க்  
ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் நாேகந் ரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

272 266
நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல் அைற எண்-2) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அரங்கண்ணல் ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஜான  நகர ்5வ  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஜான  நகர ்4வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ஜான  நகர ்4வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ் ரியா ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் கைலமணி க்  ெத  காரத்் ேகயன் நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வள்ளலார ்நகர ்காரத்் ேகயன் 
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

273 267
நாராயணா ஈ ெடக்ேனா பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்
ெசாக்கநாதன் ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
காரத்் ேகயன் நகர ்சந் ரன் ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்அ ண ரி ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் னாட்  ெத  காரத்் ேகயன் நகர ், 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ் ரபா  ெத  
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெசாக்கநாதர ்நகர ் தல் ெத  
காரத்் ேகயன் நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
காரத்் ேகயன் நகர ்ெசாக்கநாதர ்நகர ்2வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ெசாக்கநாதர ்நகர ்2வ  ெத ல் 1வ  

க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெசாக்கநாதர ்நகர ்
3வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் நகர ்
அப்பர ்ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காரத்் ேகயன் 
நகர ்எ எஸ் எ ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ேமட் க் ப்பம் சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

274 268

பாக் யலஷ்  ெமெமாரியல் 
ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல்) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அம்ேபத்கார ்நகர ் தல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அம்ேபத்கார ்நகர ் ந்தவல்  
ெந ஞ்சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் அம்ேபத்கார ்நகர ்
5வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெதற்  மாட  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ெதற்  மாட  தல் க்  
ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

275 269

பாக் யலஷ்  ெமெமாரியல் 
ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல் அைற எண்-2) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலட்  நகர ்எம்  ஆர ்
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலட்  நகர ்
அண்ணா ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலட்  
நகர ்அன்ைன இந் ரா 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

276 270

பாக் யலஷ்  ெமெமாரியல் 
ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல் அைற எண்-3) , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலட்  நகர ்மகாக  
பார யார ்ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலட்  
நகர ்கன்னியம்மன் நகர ்ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
ம ரவாயல் பாக் யலட்  நகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலட்  நகர ்ெபரியார ்
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் பாக் யலஷ்  நகர ்
ேநதா  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

277 271

பாக் யலஷ்  ெமெமாரியல் 
ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்  

கவாசல்) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்6வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்7வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்7வ  க்  ெத  
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்8வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்8வ  க்  ெத  
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் லட்  நகர ்9வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்11வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்11வ  ெத  
1வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
கங்ைகயம்மன் நகர ்11வ  ெத  2வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

278 272

பாக் யலஷ்  ெமெமாரியல் 
ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்  

கவாசல்) அைற எண் 4 , 
ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர ்12வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் கங்ைகயம்மன் நகர1்3வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமராஜர ்நகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் காமராஜர ்நகர ்அெனக்ஸ் 1வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமராஜர ்நகர ்அெனக்ஸ் 2வ  

க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் காமராஜர ்
அெனக்ஸ் 3வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் 
ஆலப்பாக்கம் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

279 273
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் ேமற்  மாட  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் ேமற்  மாட  க்  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் கம்பர ்நகர ் தல் ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் கம்பர ்நகர ் ரதான சாைல , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் கம்பர ்நகர ்2வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் கம்பர ்நகர ்3வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  ம ரவாயல் க ணாகர ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் க ணாகரன் ெப மாள் ேகா ல் 

க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

280 274

ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல் 

அைற எண்-3) , ம ரவாயல்-
600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வடக்  மாட  2வ  ரதான 
சாைல , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வடக்  மாட  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வடக்  மாட  1வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  ம ரவாயல் வடக்  மாட  1வ  ரதான 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

281 275

ேத  அகாட  னியா ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்  
கட் டம், ழக்  கவாசல்) , 
வளசரவாக்கம் ேப ராட்  - 600 
087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அகத் யர ்ெத  
ஷ்ணமாசச்ாரி நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

அ ண ரி ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கன் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவல் கன் ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வேனஸ்வரி நகர ் தல் ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வேனஸ்வரி நகர ்2வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேமற்  காமேகா  நகர ்ெம ன் 
ேரா  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமாட்  நகர ்4வ  
ெத  பேரன் ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 4வ  
ெத  காமாட்  நகர ் னாயகர ்ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் காமாட்  நகர ்2வ  ெத  க் றள் ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் னாயகர ்ேகா ல் ெத  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமேகா நகர ்இைணப்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

282 276

ேத  அகாட  னியா ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்  
கட் டம், ழக்  கவாசல்) , 
வளசரவாக்கம் ேப ராட்  - 600 
087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மணிவாசகம் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அப்பர ்ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜயா நகர ்ேத  காரட்ன் , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜயா நகர ் தல் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜயா நகர ்2வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமாட்  நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் வல்ல கணப  ெத  ெவங்கேடச ெப மாள் நகர ், 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஷ்ணா ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மணிவாசகம் ெத  ப்ப  நகர ்5வ  
ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 4வ  ெத  ந்தரர ்
ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 3வ  ெத  சம்மந்தர ்
ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜகத்  ெத  தல் 

க்  ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமேகா  
ரதான சாைல , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ழக்  

காமாேகா  ெம ன் ேரா  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
ழக்  காமாேகா  நகர ் தல் க்  ெத  , 16.ெசன்ைன 

மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ழக்  காமேகா  2வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

283 277

ேத  அகாட  னியா ்
ேமல்நிைலப்பள்ளிெதற்  

கவாசல் (அைற எண்-8, 9 ஆம் 
வ ப் ) , ம ரவாயல்-600095

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேத  ப்பம் 
ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத (ேகாபால் அ ன் ) , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கடம்பா  அம்மன் 3வ  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆற்கா  ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

284 278

ேத  அகாட  னியா ்
ேமல்நிைலப்பள்ளிெதற்  

கவாசல் (அைற எண்-9, 10 ஆம் 
வ ப் ) , வளசரவாக்கம் 
ேப ராட்  - 600 087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவலவன் ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்காரட்ன் ெஜய்நகர ்1வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்காரட்ன் ெஜய்நகர ்2வ  
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்3வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்4வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்5வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்6வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்7வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்8வ  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்9வ  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெஜய்நகர ்10வ  ெத  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சாய்ராம் அ ன்  1வ  ெத  , 
13.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சாய்ராம் அ ன்  2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

285 279

ேத  அகாட  னியா ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-1) , 
வளசரவாக்கம் ேப ராட்  - 600 
087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேசனா ப  ெத  காமாட்  
நகர ்சன்ன  ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆண்டாள் 
ெத  காமாட்  நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

க் றள் ெத  காமாட்  நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் காமாட்  நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
அ ண ரி ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் யாசர ்
ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நக் ரன் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கடம்பா  அம்மன் ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ப்ப  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

286 280

ேத  அகாட  னியா ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-2) , 
வளசரவாக்கம் ேப ராட்  - 600 
087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கேடச ெப மாள் நகர ்
ராமர ்ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கனகதாரா நகர ்
ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கனகதாரா 
நகர ் தல் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஷ்ணன் 
ெத  கனகதாரா நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேத  

ப்பம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் எம் . . ஆர.் ேகடர்ிங் 
காெலஜ் , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் தல் க் த் ெத  

ப்ப நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் லஷ்  நகர ்
2வ  ெத  2வ  ெம ன் ேரா  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் லட்  நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் லட்  நகர ்5வ  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

287 281

ேஹா  ராஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்  

கவாசல், ேமற்  கட் டம்) , 
வளசரவாக்கம் ேப ராட்  - 600 
087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சன்ன  ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேகா ந்தா ளாடஸ்் , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சரச் ்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் வள் வர ்ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ம ைர ெப மாள் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

288 282

ேஹா  ராஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்  

கவாசல், ேமற்  கட் டம்) 7ஆம் 
வ ப்   ரி  , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்  ெம ன் ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன் 2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்  3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்  4வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்  5வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்  6வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்  7வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா அ ன்  ேத  காரட்ன் 
ெம ன் ேரா  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கன் 
ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கேடச ெப மாள் 
நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வன் ெத  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாலா  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்
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ேஹா  ராஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  
கட் டம், வடேமற்  கவாசல் 
(அைற எண்-3) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கேடசா ளாடஸ்் ெசௗத்ரி 
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெசௗத்ரி நகர ் தல் ெத  
, 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 2வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 3வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 4வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 5வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 6வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 7வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 8வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 9வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 10வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ இ அப்பாரெ்மண்டஸ்் , 
13.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 11வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 
14.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 12வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 
15.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 13வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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ேஹா  ராஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிவடக்  ேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-5) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆற்கா  ேரா  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெசௗத்ரி நகர ்ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 14வ  ெத  ெசௗத்ரி நகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 15வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 16வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 17வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 18வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ், 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 19வ  ெத  ெசௗத்ரிநகர ்நி ெசௗத்ரி 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்
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ேத  அகாட  
னியாே்மல்நிைலப்பள்ளி ழக்  
கவாசல், வடக்  கட் டம் , 

வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவளாங்கன்னி ரதான சாைல 
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆலப்பாக்கம் ெம ன் ேரா  
ஆலபாக்கம் ேத  ளாடஸ்் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
கடம்பா  அம்மன் 5வ  க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் வள் ர ்சாைல , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஆற்கா  ேரா  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

ண் ேகட ்காலனி , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா 
அ ன்  தல் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

வானந்தம் ெத  ெமஜஸ் க் காலனி , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் வானந்தம் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

292 286

அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-1) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நி  ெபத்தானியாநகர ்3வ  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நி  ெபத்தானியாநகர ்
4வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நி  
ெபத்தானியாநகர ்5வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
நி  ெபத்தானியாநகர ்6வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் நி  ெபத்தானியாநகர ்7வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-2) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அ ஞர ்அண்ணா அ ன்  
ழக்  ேமற்  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நி  

ெபத்தானிய நகர ்ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் நி ெபத்தானியா நகர ் தல் ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நி ெபத்தானியா நகர ்2வ  ெத  
நி காந்  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்
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அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல்) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பார தாசன் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆற்கா  ேரா  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வாணி நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ப்ரமணியசா  நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ப்ரமணியசா  நகர ்7வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ப் ரமணிசா  12வ  க்  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ப் ரமணி நகர ் தல் க்  
ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராஜா  அ ன்  
இைணப்  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராஜா  அ ன்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-7) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்சாைல அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-8) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆற்கா  சாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் டாக்டர ்அம்ேபத்கர ்சாைல ஸ்தரிப்  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-8) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெபரியார ்ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கைலஞர ்ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்
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அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-10) 
, வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ். நகர ்6வ  க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 2வ  ெம ன் ேரா  ெவ 

 நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ். நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  12வ  க் த் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் .எஸ்.நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  13வ  க் த் ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 14வ  க் த் ெத  2வ  
ெம ன் ேரா  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 2வ  க் த் 
ெத  ெவ  நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ். நகர ்
3வ  க் த் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 4வ  

க் த் ெத  ப் ரமணி வா  நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் 5வ  க் த் ெத  ப் ரமணி வா  நகர ், 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 6வ  க் த் ெத  

ப் ரமணி வா  நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
8வ  க்  ெத  ப் ரமணி வா  நகர ், 12.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் 9வ  க்  ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் 11வ  க் தெ்த  ப் ரமணி வா  நகர ், 
14.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 12வ  க் த் ெத  

ப் ரமணி வா  நகர ், 15.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
13வ  க் த் ெத  ப் ரமணி வா  நகர ், 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேகாபால் அ ன்  , 17.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராம் நகர ்கண்ணதாசன் சாைல , 
18.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவ  நகர ்அெனக்ஸ் தல் 
ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

299 293M

அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-13) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்அெனக்ஸ் 2வ  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 3வ  ெத  ெவ  நகர ்
அெனக்ஸ் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 4வ  ெத  ெவ  
நகர ்அெனக்ஸ் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்

தல் ெம ன்ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் 
நகர ்2வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

.எஸ். நகர ்3வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்4வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்5வ  க்  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்6வ  க்  ெத  
, 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்7வ  க் த் 
ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கட ப் ரமணி 
நகர ்10வ  க்  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

.எஸ் நகர ்11வ  க் த் ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்8வ  க் த் ெத  , 14.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்9வ  க்  ெத  , 
15.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 15வ  க் த் ெத  ெவ  
நகர ், 16.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கட ப் ரமணி 
நகர ்ேகா ல் ெத  , 17.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் 
நகர ்அெனக்ஸ் 5வ  ெத  , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
10வ  க் ெத ப் ரமணி வா நகர்

ஆண்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

300 293A(
W)

அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-13) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்அெனக்ஸ் 2வ  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 3வ  ெத  ெவ  நகர ்
அெனக்ஸ் , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 4வ  ெத  ெவ  
நகர ்அெனக்ஸ் , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்

தல் ெம ன்ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் 
நகர ்2வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

.எஸ். நகர ்3வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்4வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்5வ  க்  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்6வ  க்  ெத  
, 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்7வ  க் த் 
ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கட ப் ரமணி 
நகர ்10வ  க்  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

.எஸ் நகர ்11வ  க் த் ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்8வ  க் த் ெத  , 14.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் நகர ்9வ  க்  ெத  , 
15.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 15வ  க் த் ெத  ெவ  
நகர ், 16.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கட ப் ரமணி 
நகர ்ேகா ல் ெத  , 17.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் .எஸ் 
நகர ்அெனக்ஸ் 5வ  ெத  , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
10வ  க் ெத ப் ரமணி வா நகர்

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

301 294

ேஹா  ராஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல்) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அழ ரி ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வள் வர ்ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெசௗந்தரி நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் கந்தன் ெத  ம ைர னாட்  நகர ், 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெசய்ேயான் ெத  ம ைர னாட்  நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கடம்பன்ெத  
ம ைர னாட் நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
ராம ங்க வள்ளலார ்ெத  ம ைர னாட் நகர ், 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆ க நாவலர ்ெத  ம ைர னாட்  
நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் க ரே்வலன் ெத  
ம ைர னாட்  நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

த் மரன் ெத  னாட் நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ெசல்வா ெத  ம ைர னாட்  நகர ், 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கன் ெத  ம ைர னாட்  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

302 295

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல் எல் ேக  ரி ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெமஜஸ் க் காலனி , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெமஜஸ் க் ெம ன் ேரா  
லட்  ஸ்ெகாயர ்அப்பாரெ்மண்ட , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ெமஜஸ் க் காலனி , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ங்காரேவலன் ெத  ெமஜஸ் க் காலனி , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ப் ர ் மரன் ெத  ெமஜஸ் க் காலனி , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கண்ணம்மாள் நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மரன் அ ன்  கண்ணம்மாள் 
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

303 296

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல் எல் ேக  ரி - ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பல்லவன் ெத  ஆழ்வார ்
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காந்  ேரா  

ஆழ்வார ் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாரக்் ெத  
ஆழ்வார ் நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜவகரல்ால் 
ேந  ெத  ஆழ்வார் நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
தா ரபரணி ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் பாத் மாநகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
ேகா லம் காலனி , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பார நகர ், 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராமா ரம் ேரா  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாண் யன் ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ம தம் ெத , பாத் மா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

304 297

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல் எல் ேக  ரி -ஏ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர ்ெம ன் ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர ் தல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர ்2வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர ்3வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ ேக ஆர ்நகர ்4வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராமசா  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் லஷ்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் தாண்டவ ரத்்  நகர ் க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

305 298

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல்  ேக  ரி - ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ரளி ஷ்ணா நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இராஜேகாபாலன் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் தல் 
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
2வ  க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்ெம ன் ேரா  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ராம ரத்்   ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

306 299

லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-12) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நாராயணசா ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ  நகர ்அெனக்ஸ் 2வ  

ரதான சாைல ஆழ்வாரத்் ந , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஏ  நகர ்அெனக்ஸ் ஆழ்வார் நகர ்3வ  
ெம ன்ேரா  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவன் 
நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் நகர ்2வ  
ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராம ஜம் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

307 300

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல் 

 ேக  ரி - ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மகாலட்  ெத  ேவலவன் 
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நாராயணி 
அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் ேவவவன் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ரளி ஷ்ணா நகர ் தல் ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ரளி ஷ்ணாநகர ்2வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வள்ளியம்ைம நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வள்ளியம்ைம தல் ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வள்ளியம்ைம 2வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமராஜர ்அ ன்  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாத் மா நகர ் ல்ைலதெ்த  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாத் மா நகர ்ெநய்தல் ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நா ெரட்  சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

308 301

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல் 
எல் ேக  ரி - ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவலவன் நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவலவன் நகர ்2 4 3 6 7 8 ெத க்கள் , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவலவன் நகர ் தல் ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேள ரா ண்  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

309 302

லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-12) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சாஸ்தா நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சாஸ்தாநகர ் தல் ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சாஸ்தாநகர ்2வ  க்  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சாஸ்தாநகர ்3வ  க்  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவலன் நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கடட்ெபாம்மன் ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேகா ந்தராஜன் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெசல்லம்மாள் ெத  ேத  
க மாரியம்மன் நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் க்மணி 
ெத  ேத  க மாரி அம்மன் நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஷ்ணமாசச்ாரி ெத  ேத  க மாரியம்மன் நகர ், 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் லாெமக் ஜான   நகர ், 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மகாலஷ்  ெத  , 
13.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜானி ராதா ெத  ஜான  நகர ்
, 14.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் என் என் லஷ்  ெத  
ஜான  நகர ், 15.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மணிராஜம் 
ெத  ஜான  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

310 303

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
5ஆம் வ ப்  ஏ ரி ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இந் ரா ெத  ஆழ்வார ்
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சர ்   ராமன் ெத  

ஆழ்வார ் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இராஜா  
ெத  ஆழ்வார் நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
வாஞ் நாதன் ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஆற்கா  சாைல ஆழ்வார ் நகர ், 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாரக்் ெத  இராம ஷ்ணா நகர ்ஆழ்வார ்

நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆற்கா  சாைல , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆற்கா  சாைல அல்சா 
ட ன்ஸ் ல்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

311 304

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல் 
6ஆம் வ ப்  ரி - ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இளங்ேகா ெத  ஆழ்வார ்
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அகஸ் யர ்ெத  

ஆழ்வார ் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நக் ரன் 
ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

ந்தாமணி நாயகர ்ேகா ல் ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாண் யன் ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ேசாழன் ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
பல்லவ் கமலம் ப்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

312 305

லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-12) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இந் ராகாந்  சாைல 
ராம ஷ்ணா நகர ்ஆழ்வார ் நக , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் தம்பரம் ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் தா ர ்ெத  இராம ஷ்ணாநகர ், 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காேவரி ெத  பழனியப்பா நகர ்
, 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பழனியப்பா நகர ்ெம ன் 
ேரா  ஆழ்வார ் நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
பார யார ்ெத  இராம ஷ்ணாநகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஜான  நகர ்அெனக்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

313 306

லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-13) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமராஜர ்சாைல 
ராம ஷ்ணாநகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேந  
ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேசரன் 
ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

ரப்பா நகர ்ஆழ்வார ் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

314 307

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிெதற்  

கவாசல் (அைற எண்-1 -ஏ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆற்கா  சாைல ஜான  நகர ், 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராேஜந் ரன் நகர் நகர ், 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ைரராஜ் ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நகர ்இைணப்  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நகர ்அெனக்ஸ் ஆழ்வார ் நகர ், 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ரகாசம் சாைல  ஜான நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கற்பகம் அ ன்  ஜான நகர ், 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பார  காலனி ஆழ்வார் நகர ்
, 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் லட்  அப்பாரெ்மண்டஸ்் 
காந் நகர ்ஆழ்வார் நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
ஆ க ெத  நகர ் ஷ்ணன் ேகா ல் ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அன் நகர ் தல் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

315 308

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற-எல் ேக  - ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அன்  நகர ்2வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அங்காளபரேமஸ்வரி ெத   

 ஆர ்நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேவகானந்தர ்
ெத    ஆர ்நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாலா  
நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பாலா நகர ்சம்பந்தம் 
நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ  எஸ் காலனி , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அம்ேபத்கர ்சாைல   ஆர ்
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

316 309
லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல்) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜயசாந்  ல்டரஸ்் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ரம்ம த் ரா ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ைவைக ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேகாதாவரி ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் பாரக்் நி  ெத  ஆழ்வார ் நகர ், 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காந்  சாைல ஆழ்வார் நகர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ல்ைல ெத  பாத் மா நகர ், 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் சம்பந்தம் நகர ்
ஆழ்வார் நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
ராதா ஷ்ணன் சாைல பழனியப்பா நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் மைலநகர ்ஆழ்வார் நகர ், 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அகத் யர ்ெத  காமேகா  நகர ் , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் தனலட்  நகர ்ஜான  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

317 310

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-1 ஏ) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் தாய் காம் ைக ெத  ஜான  
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆ கநாயனார ்ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஒம்சக்  நகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வ உ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் கங்ைகயம்மன் ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ப்பன் ெம ன் ேரா  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஆற்கா  சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ராேஜந் ரன் ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஷ்ணன் ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் காந்  நகர ், 11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
பார  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நகர ்
அனக்ஸ் , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா ஷ்ணன் 
சாைல மைலநகர ்ஆழ்வார் நகர ், 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் வ.உ.  ெத  கா  ஆற்கா

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

318 311

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-2 ஏ) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அன்ைன ெதரஸா ெத  
இந் ரா நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இந் ரா நகர ்
ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் த் லட்  
ெத  இந் ரா நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காைரகால் 
அம்ைமயார ்ெத   இந் ரா நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் காைரகால் அம்ைமயார ் தல் க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காைரகால் அம்ைமயார ்2வ  

க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காைரகால் 
அம்ைமயார ் தல் க்  ெத காமராஜர ்ெத  இந் ரா நகர ், 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேரஷ் நகர ்ெம ன் ேரா  
ஜான  நகர ், 9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர ் தல் 
ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர ்2வ  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர ்3வ  ெத  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேரஷ்நகர ்4வ  ெத  , 
13.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆ க நாவலர ்ெத   
ெமஜஸ் க் காலனி , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

ங்காரேவலன் ெத  ெமஜஸ் க் காலணி , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ப் ர ் மரன் ெத  ெமஜஸ் க் காலனி , 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வரத் னம் ெத  ெமஜஸ் க் காலனி , 
17.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் அழ ரி ெத  ெமஜஸ் க் 
காலனி , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காந்  நகர ், 
19.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காந்  நகர ் தல் ெத  , 
20.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காந்  நகர ்2வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

319 312

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-1 ) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காந்  நகர ்3வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வள் வர ்சாைல , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம்  எல் என் ரசாத் நகர ், 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பார  காலனி , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பார  அனக்ஸ் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஏ ஆர ்ெத  ஜான  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

320 313

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-3 ஏ) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெசல்லம்மாள் ெத  ஜான  
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நாகெரத் னம்மாள் ெத  
ஜான  நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
ேசாைல ஷ்ணன் ெத  ஜான  நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் சரஸ்வ  ராம ஷ்ணன் ெத  ஜான  நகர ், 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஜான  நகர ்6வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கா  ஆரக்ாட ்வ உ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பார யார ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

321 314

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-4 ) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நாகரத் னம்மாள் ெத  ஜான  
நகர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ெந மாறன் ெத  
ஜான  நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கேணசன் ெத  
ஜான நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பா  ெத  ஜான  
நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஷ்ணசா  ெத  
ஜான  நகர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஓம் சக்  நகர ்
5வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வள் வர ்
சாைல ைகக்கான் ப்பம் , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
பார  காலனி வ உ  ெத  ைகக்கான் ப்பம் , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ரங்கா ளாட ்ராதா ளாட ்வ உ  ெத  
ைகக்கான் ப்பம் , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஏ மைல 
கா  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

322 315

அவர ்ஏஞ்சல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்  கவாசல் 
(அைற எண்-5) , வளசரவாக்கம்-
600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் வ உ  ெத  ைகக்கான் ப்பம் அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

323 316M
லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல்) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ரேமஷ் நகர ்1 தல் 4 
ெத க்கள் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஸ்ேடடே்பங்க் 
காலனி , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இராம ஷ்ணாநகர ்
இைணப்  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மைல நகர ், 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா ஷ்ணன் சாைல , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமேகாட்  நகர ்2வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேசாைல ஷ்ணன் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஞ்  ெத  பாத் மா நகர்

ஆண்

324 316A(
W)

லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல்) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ரேமஷ் நகர ்1 தல் 4 
ெத க்கள் , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஸ்ேடடே்பங்க் 
காலனி , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் இராம ஷ்ணாநகர ்
இைணப்  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் மைல நகர ், 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராதா ஷ்ணன் சாைல , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் காமேகாட்  நகர ்2வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ேசாைல ஷ்ணன் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஞ்  ெத  பாத் மா நகர்

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

325 317
லாெமக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி(ெதற்  கவாசல்) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஆழ்வார் நகர ்இைணப்  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ராம ஷ்ணா நகர ்
ராதா ஷ்ணன் சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 
தா ரபரணி ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ய னா 
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் நரம்தா ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ஷ்ணா ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் பழனியப்பா நகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஆ கநாயணார ்ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ைவைக ெத  பழனியப்பா நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

326 318

டெ்சப்பர்  (நல்ல 
ேமய்ப்பர)்ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளிெதற்  கவாசல் 
(அைற-எல் ேக - ) , 
வளசரவாக்கம்-600087

1.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் நகர ்ெம ன் 
ேரா  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் நகர ்1 
வ  ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் நகர ்
2வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் நகர ்
3 வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் 
நகர ்4 வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

ந்தாவனம் நகர ்5 வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் நகர ்6 வ  ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் ந்தாவனம் நகர ்7 வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் கம்பர ்ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  வளசரவாக்கம் படே்டல் ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம்   ரி ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஷ்ணன் ேகா ல் ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  
வளசரவாக்கம் ஏ ஆர ்ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  வளசரவாக்கம் 

வள் வர ்ெத  இராம ஷ்ணாநகர்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

327 319

அர னர ்மகளிர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளிவடக்  

கவாசல் (அைற எண்-4) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் வா  ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ேவ  நாயக்கர ்ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்ைவத் ய ங்க நாயக்கர ்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ் ப் சா  நாயக்கர ்ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
காளப்ப நாயக்கர ்ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேச  ராம 
ஐயர ்ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

328 320

அர னர ்மகளிர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளிவடக்  

கவாசல் (அைற எண்-3) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஏ மைல நாயக்கர ்ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்1வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்2வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்3வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்4வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

329 321

அர னர ்மகளிர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளிவடக்  

கவாசல் (அைற எண்-5) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்6வ  ெத  , 
2.ேபா ர ்( .ஊ) அன்ைன சத்யா நகர ்7வ  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்8வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ்8வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கா  அப்பாரட்ெ்மன்ட ்8வ  ெத  
அன்ைன சத்யாநகர்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

330 322
அர னர ்மகளிர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல்) , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அண்ணாசாைல , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ஆ கம் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கணப  
நாயக்கர ்ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்என் எஸ்  ேபாஸ் 
நகர ்இலட்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்என் எஸ்  
ேபாஸ் நகர ் னாட்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்என் எஸ் 

 ேபாஸ் நகர ்காமாட்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்என் 
எஸ்  ேபாஸ் நகர ் ல்வர ்ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்என் 
எஸ்  ேபாஸ் நகர ்ேகால்டன் ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
என் எஸ்  ேபாஸ் நகர ்ைடமண்  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்என் எஸ்  ேபாஸ் நகர ் ட் வச  வாரிய ப்  , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ேரஷ்நகர ்1வ  ெத  , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ேரஷ் நகர ்2வ  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  
 ேபா ர ்அன்ைன சத்யா நகர ் த்தேப  ெம ன் ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

331 323

அர னர ்மகளிர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-5) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கணப  நகர ், 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ர யம் நகர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
லட்  நகர ்அண்ணாசாைல , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
அண்ணாசாைல தல் க்  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ஆரம்ப காதார நிைலய ப்  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
பள்ளி டெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல்நகர ் தல் 
ெம ன்ேரா  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல் நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல் நகர ் தல் 

க்  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல்நகர ்2வ  
க்  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல்நகர ்3வ  
க்  ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல்நகர ்4வ  
க்  ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல்நகர ்5வ  
க்  ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசந் ல்நகர ்

ம த் வமைண சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

332 324

அர னர ்மகளிர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-6) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  ன்ன 
ேபா ர ், 2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பஜைன ேகா ல் ெத  

ன்ன ேபா ர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்வள் வர ்ெத  
ன்னேபா ர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேந  ெத  ன்ன 

ேபா ர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்நவமணி ெத  ன்ன 
ேபா ர ், 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்காந்  ெத  ன்ன ேபா ர ், 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் நாயகர ்ேகா ல் ெத  லட்  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

333 325

அர னர ்மகளிர ்
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-7) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் யப்ேபடை்ட த  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் யப்ேபடை்ட த  2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் கன் நகர ், 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் கன் நகர ் தல் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் கன் நகர ்2வ  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்கமலா நகர ், 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
நி  காலனி தல் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்நி காலனி  

தல் க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்நி காலனி 
2வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்நி காலனி ரதான 
சாைல , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அஷ்டலட்  நகர ் தல் 

ரதான சாைல , 12.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அஷ்டலட் நகர ்
2வ  ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அஷ்டலட் நகர ்3வ  
ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேவளாங்கன்னி ளாடஸ்்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

334 326

ஃெபய்த்ேஹாம் 
ந நிைலப்பள்ளிெதற்  

கவாசல் (அைற எண்-1) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ண்ணாம்  கால்வாய் , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ஆற்கா  ெந ஞ்சாைல , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்கணப  நகர ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
கல்யாணகணப  நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்நி  காலனி 
ெம ன்ேரா  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்நி  காலனி 3வ  
ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்நி  காலனி 4வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இராம ஷ்ணன் தல் ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

335 327
ஃெபய்த்ேஹாம் 
ந நிைலப்பள்ளி(ெதற்  

கவாசல்) , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மண்ட ளம் ஆஞ்சேநயர ்ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆ சர ்காலனி 1வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆ சர ்காலனி 2வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆ ஸர ்காலனி 2வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆ ஸர ்காலனி 3வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேநத்தா நகர ் தல் ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேநத்தா நகர ்2வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் வள் வர ்ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் னாட்  நகர ், 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்

னாட் நகர ்சரவணா ளாடஸ்் , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
னாட் நகர ்2வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

336 328

ஃெபய்த்ேஹாம் 
ந நிைலப்பள்ளிெதற்  

கவாசல் (அைற எண்-4) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராஜேகாபால் த  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பத்தராஜ த  தல் ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பத்தராஜ த  2வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பத்தராஜ த  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பத்தராஜ த  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்இ ளர ்காலனி , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ேநதா நகர ்3வ  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேநதா நகர ்
4வ  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட் நகர ்10வ   

க் ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ரங்  ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

337 329
ஃெபய்த்ேஹாம் ந நிைலப்பள்ளி 

ழ்க்  கவாசல் (அைற எண்-2) 
, ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் க்ேனஷ்வராநகர ்கடட்ெபாம்மன் 
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் க்ேனஸ்வரா நகர ்பல்லவன் 
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் க்ேனஸ்வரா நகர ்பார யார ் 
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் க்ேனஸ்வரா நகர ்வ உ  
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ன்றத் ர ்ேரா  எம் எஸ் நகர ்
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ரா  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்ஆ கம் ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ரங்கநாதன் 
ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்உதயா நகர ் தல் ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்உதயா நகர ்2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

338 330
ஃெபய்த்ேஹாம் ந நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் (அைற எண்-4) 
, ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராம ஷ்ணாநகர ் ஸ்தரிப்  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அ வரசன் ெத  ராம ஷ்ணா நகர ்

ரி  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்காந்  ெத  
ராம ஷ்ணாநகர ் ரி  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேந  
ெத  ராம ஷ்ணாநகர ் ரி  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
மல் ைக ெத  ராம ஷ்ணாநகர ் ரி  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்அ வரசன் ெத  ஞ்  நகர ்ராம ஷ்ணாநகர ் ரி  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேராஜா ெத  ஞ்  நகர ்
ராம ஷ்ணாநகர ் ரி  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்

க்ேனஷ்வரா நகர ் ன்றத் ர ்ேரா  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்ேமல்பள்ளி ப்பம்ஏ மைலெத ஆர ்ஈ நகர ்9வ க்  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ரங்கநாதன் நகர ்அ வரசன் ெத  
ராம ஷ்ணா நகர ் ரி  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்

வசக்  நகர ்ேமல்பள்ளி ப்பம் ள்ைளயார ்ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

339 331
ஃெபய்த்ேஹாம் ந நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கவாசல் (அைற எண்-5) 
, ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பால கன் ேகா ல் 1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பால கன் ேகா ல் 2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆர ்ஈ நகர ்
ெத ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ஈஸ்லரன் ேகா ல் தல் ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ராம ஷ்ணாநகர ்1 வ  அெவன்  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ராம ஷ்ணாநகர ்2 வ  அெவன்  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ராம ஷ்ணாநகர ்களத் ேம

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

340 332

ஃெபய்த்ேஹாம் 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-6) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராம ஷ்ணாநகர ்3வ  அெவன்  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராம ஷ்ணாநகர ்4 வ  அெவன்  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராம ஷ்ணாநகர ்4 வ  அெவன்  

வாரிஅபாரட்ெ்மன்ட ், 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ராம ஷ்ணாநகர ்5 வ  அெவன்  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ராம ஷ்ணாநகர ்6 வ  அெவன்  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ராம ஷ்ணாநகர ்7 வ  அெவன்  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
உதயநகர ், 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேகா ந்தராஜ் நகர ்1 வ  
ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேகா ந்தராஜ்நகர ் க்  
ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேகா ந்தராஜ் நகர ்2வ  ெத  
, 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராமசா  நகர ், 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ராம ஷ்ணாநகர ்ெம ன்ேரா  , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ரா சாைல ரங்கநாதன் நகர ், 14.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ரா  சாைல ரங்கநாதன் நகர ், 15.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ஷ்பம்மாள் ெத  ரங்கநாதன் நகர ் ரி

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

341 333

ஃெபய்த்ேஹாம் 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-5) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ரங்க் ேரா  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்இராம ஷ்ணன் ேரா  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் க்ேனஷ்வராநகர ்ேசாழன் ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ெவங்கேடஸ்வரா நகர ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்வன்னியர ்ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்  எஸ் ஐ 
ேரா  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் க்ேனஸ்வரா நகர ்ேசரன் 
சாைல , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேமல்பள்ளி ப்பம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

342 334

ஃெபய்த்ேஹாம் 
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-7) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ைவைக ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்பாண் யன் ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ் தகா  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்வள்ளல் பாரி 
ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கங்கா காேவரி ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கங்கா காேவரி ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ைரசா  நகர ் தல் ெத  , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ைரசா  நகர ்2வ  ெத  , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ைரசா  நகர ்3வ  ெத  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ைரசா  நகர ்4வ  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்இராம ஷ்ண தல்ெத

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

343 335
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  ழக்  கவாசல் , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இராம ஷ்ணா தல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இராம ஷ்ணா 2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்2வ  க்  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்3வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்6வ  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்7வ  க்  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்8வ  க்  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்9வ  க்  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்11வ  க்  ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்13வ  க்  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்இலட்  நகர ்40 அ  ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

344 336
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கவாசல் , ேபா ர-்
600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெத யம்மன் ேகா ல் தல் ெத  
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெத யம்மன் ேகா ல் 2 
வ ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்யாதவாள் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

345 337
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கவாசல் -1 ஆம் வ ப்  , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பாைலயக்கார ெத  ரிவாக்கம் , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெமய்யம்ைம ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்நாராயணன் ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ெப மாள் ேகா ல் க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ெப மாள் ேகா ல் தல் ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
ெமய்யம்ைம ெத  ரிவாக்கம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

346 338

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-6, 7 ஆம் 
வ ப்  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஜவகரந்கர ்ேகா ல் ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட் நகர ் ஸ்தரிப்  தல் ெம ன் 
ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர் ஸ்தரிப்   தல் 

க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட் நகர ்
ஸ்தரிப்  2வ  ெம ன் ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்

லட் நகர ் ஸ்தரிப்  3வ  ெம ன்ேரா

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

347 339

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-8, 8 ஆம் 
வ ப்  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட் நகர ் ஸ்தரிப்  3வ  க்  
ெத  , 2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட் நகர ் ஸ்தரிப்   4வ  
ெம ன் ேரா  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட் நகர ்

ஸ்தரிப்  5வ ெம ன் ேரா  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
லட் நகர் ஸ்தரிப்   6வ  ெம ன் ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்லட் நகர ் ஸ்தரிப்  6வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்லட் நகர ் ஸ்தரிப்  7வ  க்  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லஷ்  நகர ் ஸ்தரிப்  2வ  

க் ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

348 340

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிவடக்  

கவாசல் (அைற எண்-4) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெசட்  ெத  , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ெத யம்மன் ேகா ல் 3வ  ெத  , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ெத யம்மன் ேகா ல் 4வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் னாயகர ்ேகா ல் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ்1 ெம ன் ேரா  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ்1 க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

349 341

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-2) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ்2 ெம ன் ேரா  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ்3 ெம ன் ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ்12 க்  ெத  , 
4.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  லட்  நகர ்13வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ரத்்  அ ன்   லட்  நகர ்

ரிவாக்கம் , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ்5வ  
க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ் ரி  

5வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்லட்  நகர ்
ஸ்தரிப்  4வ  க்  ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்

லட்  நகர ் ஸ்தரிப் 1 ெம ன் ேரா  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்லட்  நகர ் ஸ்தரிப்  7வ  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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

350 342
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-1) , 
ேபா ர-்600116

1.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  ஆர ்இ நகர ்1வ  ெத  ேமற்  ேபா ர ், 
2.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  ஆர ்இ நகர ்2வ  ெத  ேமற்  ேபா ர ், 
3.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  ஆர ்இ நகர ்2வ  ழக்  ேபா ர ், 4.ேபா ர ்

றப்  ஊராட்  ஆர ்இ நகர ்4வ  ெத  ேமற்  ேபா ர ், 5.ேபா ர ்
றப்  ஊராட்  ஆர ்இ நகர ்7வ  ெத  ேபா ர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

351 343
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-2) , 
ேபா ர-்600116

1.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  ஆர ்இ நகர ்7வ  க்  ெத  , 2.ேபா ர ்
றப்  ஊராட்  பார  நகர ், 3.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  பார  நகர ்

2வ  ெத  , 4.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  , 
5.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  ஈஸ்வரன் ேகா ல் க்  ெத  , 6.ேபா ர ்

றப்  ஊராட்  ஈஸ்வரன் ேகா ல் ன் றம்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

352 344

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்-4) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்காளியம்மன் ேகா ல் 1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்காளியம்மன் ேகா ல் 2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்காளியம்மன் ேகா ல் 2வ  க்  
ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ங் மம் நகர ், 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ெஜயபார  நகர ்2வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ெஜயபார  நகர்

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

353 345

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-5, 6 ஆம் 
வ ப் ) , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆர ்ஈ நகர ்3வ  ெத  ழக்  ேபா ர ்
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆர ்ஈ நகர ்5வ  ெத  ழக்  
ேபா ர ், 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ன்றத் ர ்ேரா

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

354 346

அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் ழக்  கவாசல் 
(அைற எண்-7, 9 ஆம் வ ப் ) , 
ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆர ்ஈ நகர ்6வ  ெத  ழக்  ேபா ர ்
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆர ்ஈ நகர ்7வ  ெத  ழக்  
ேபா ர்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

355 347
ஜான்சன் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 6ஆம் வ ப்  ஏ 

ரி  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அக்  பாரக்் (எ) அபாரட்ெ்மன்ட ்
ம ண்ட ் ந்தமல்   , 2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அக்  பாரக்் ( ) 
அபாரட்ெ்மன்ட ்ம ண்ட ் ந்தமல்  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
அக்  பாரக்் ( ) அபாரட்ெ்மண்ட ்ம ண்ட ் ந்தமல்  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ம ண்ட ் ந்தமல்  ேரா  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் எஸ் ப  அபாரட்ெ்மண்ட ்எ (ம)  ம ண்ட ்

ந்தமல்  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் யல் காரட்ன் ம ண்ட ்
ந்தமல்  ேரா  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெவங்கேடஸ்வரா 

அெவன்  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்சபரி நகர ் தல் ரதான 
சாைல , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்சபரி நகர ்2வ  ரதான 
சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

356 348
ஜான்சன் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 6ஆம் வ ப்   

ரி  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பாரவ்  அெவன்  1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பாரவ்  அெவன்  2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பாரவ்  அெவன்  3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பாரவ்  அெவன்  4வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்பாரவ்  அெவன்  5வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்சத்  நகர ் தல் ெம ன் ேரா  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராம ரத்்  அெவன்  தல் ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ராம ரத்்  அெவன்  ஆர ் ன் 

ளாடஸ்் , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ெவல்கம் நகர ், 
10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்சபரி நகர ்2வ  க்  ெத  , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ராம் நகர ் தல் ரதானசாைல , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ராம் நகர ் தல் க்  ெத  , 
13.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ராம் நகர ்2வ  ெத  , 
14.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ராம் நகர ்3வ  ெத  , 
15.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ராம் நகர ் க வாக்கம் ெம ன் 
ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

357 349
ஜான்சன் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 7ஆம் வ ப்  ஏ 

ரி  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அ ணாசச்லம் ரதான சாைல , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அம்மாள் நகர ்தாமைர ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்அம்மாள் நகர ்மல் ைக ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ல்ைலத் ெத  , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்3வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்4வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் தம் ெத  அம்பாள் நகர ், 8.ேபா ர ் றப்  
ஊராட்  அம்பாள் நகர ்ேராஜா ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
அம்பாள் நகர ்தாழம்  தல் ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
அம்பாள் நகர ் ஞ்  ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
அம்பாள் நகர ் ரியகாந்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

358 350
ஜான்சன் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 7ஆம் வ ப்   

ரி  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்7வ  க்  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்8வ  க்  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்9வ  க்  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்11வ  க்  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்12வ  க்  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஸ்ெடரல்் ங் அெவன்  , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்கா யா காரட்ன்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

359 351
ஜான்சன் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 8ஆம் வ ப்  ஏ 

ரி  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேசாம ந்தரம் அ ன்  1வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேசாம ந்தரம் அ ன்  2வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேசாம ந்தரம் அ ன்  3வ  ெத  , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேசாம ந்தரம் அ ன்  4வ  ெத  , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேசாம ந்தரம் அெவன்  5வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேசாம ந்தரம் அெவன்  6வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  1வ  ெம ன் 
ேரா  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேனஷ் அெவன்  2வ  
ெம ன் ேரா  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  
4வ  ெத  , 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  5வ  
ெத  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  6வ  
ெத  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  7வ  
ெத  , 13.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  8வ  
ெத  , 14.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  8வ  

க்  ெத  , 15.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  
9வ  ெத  , 16.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  
10வ  ெத  , 17.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ைவைக ெத  , 
18.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ஷ்ணா ெத  , 19.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்கங்ைக ெத  , 20.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்
கமலா 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

360 352
ஜான்சன் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 8ஆம் வ ப்   

ரி  , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப நகர ் ரி  3வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப நகர ் ரி  ெம ன் ேரா  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  ெம ன் 1வ  

க்  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் க வாக்கம் ெம ன் 
ேரா  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  1வ  ெத  , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  2வ  ெத  , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  4வ  ெத  , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  5வ  ெத  , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  1வ  ெம ன் ேரா  
, 10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  2வ  ெம ன் 
ேரா  , 11.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ் ரி  3வ  
ெம ன் ேரா  , 12.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ், 
13.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ்1வ   க்  ெத  , 
14.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ்2வ   க்  ெத  , 
15.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ப  நகர ்3வ   க்  ெத  , 
16.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்1ெம ன் ேரா  , 
17.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  , 
18.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்சரச் ்ெத  , 19.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்ேகா ல் காரட்ன் , 20.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்இராம ரத்்  அெவன்  2வ  ெத  , 21.ேபா ர ் றப்  
ஊராட்  இராம ரத்்  அெவன்  3வ  ெத  , 22.ேபா ர ் றப்  
ஊராட்  ேசாம ந்தர ரத்்  அெவன்  , 23.ேபா ர ் றப்  ஊராட்  
ம ண்ட ் ந்தவல்  ெந ஞ்சாைல

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

361 353
ஆ ஷா ராசாக் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆர ்ஈ நகர ் தல் ெத  ( ழக் ) , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஆர ்ஈ நகர ்2வ  ெத ( ழக் ) , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ேவாயரெ்லஸ் ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்பாைளயக்கார ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்மங்களா நகர ்5வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்மங்களா நகர ்6வ  க்  ெத

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

362 354
ஆ ஷா ராசாக் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , ேபா ர-்600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்10வ  க்  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்10வ  க்  1வ  
ெத  , 3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்10வ  க்  
2வ  ெத  , 4.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்10வ  

க்  3வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்
12வ  க்  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்மங்களா நகர ்
13வ  க்  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்உதயா நகர ், 
8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கா யா காரட்ன் , 9.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ஷ்ணா நகர ்ெம ன் ேரா  , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ஷ்ணா நகர ்1வ  க்  ெத  , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ஷ்ணா நகர ்2வ  க்  ெத  , 12.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ஷ்ணா நகர ்3வ  ெத  , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  2வ  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

363 355

ஆ ஷா ராசாக் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல் அைற எண் 6) , ேபா ர-்
600116

1.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  3வ  ெத  , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கேணஷ் அெவன்  1வ  ெத  , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ேரஷ் நகர ்2வ  ெத  , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேபா ர ் ேரஷ் நகர ்3வ  ெத  , 5.ெசன்ைன மாநகராட்   
ேபா ர ்சபரி நகர ்1வ  ெத  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்சபரி 
நகர ்4வ  ெத  , 7.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்சபரி நகர ்5வ  
ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்ஸ்ெடரல்் ங் அெவன்  தல் 
ெத  , 9.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ் ேரஷ் நகர ் தல் ெத  , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்   ேபா ர ்கன்னியப்பன் சாைல

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

364 356
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி( ழக்  கப் ) , 
கப்ேபர-்600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  1வ  அ ன்  ளாக் 1 
வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  2வ  அ ன்  

ளாக் 1வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  3வ  
அ ன்  ளாக் 1 வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
3வ  க்  ெத  ளாக் 1 வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  4வ  அ ன்  ளாக் 1 வார்  91 , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  4வ  க்  ெத  ளாக் 1 வார்  91 , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  5வ  க்  ெத  ளாக் 1 
வார் 91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  5வ  அ ன்  

ளாக் 1 வார்  91

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

365 357
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி (ெதற்  கப் ) , 
கப்ேபர-்600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  7வ  அ ன்  ளாக் 1 
வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  6வ  அ ன்  

ளாக் 1 வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  7வ  
க்  ெத  ளாக் 1 வார் 91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ேமற்  8வ  க்  ெத  ளாக் 1 வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ்ேமற்  காளேமகம்சாைல ளாக் 2 வார்  91 , 6.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  6வ  ெத  ளாக் 2 வார்  91 , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  7வ  ெத  ளாக் 2 வார்  
91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  8வ  ெத  ளாக் 2 
வார்  91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  9வ  ெத  ளாக் 
2 வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

366 358
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(ெதற்  கப்  

அைற எண் 3) , கப்ேபர-்600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எ.ஐ. .இ.எ. நகர ்வார்  91 , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஜஸ்வந்த் நகர ்வார்  91 , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஜஸ்வந்த் நகர ்ேபஸ் 2 வார்  
91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஜஸ்வந்த் நகர ்
அண்ணாமைல அ ன்   ரசாத் ளாட ், 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  எ ேனசர ்அ ன்  வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

367 359
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(ெதற்  கப்  

அைற எண் 4) , கப்ேபர-்600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 1 8வ  அவன்  
வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  1வ  ெத  ளாக் 
2 வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  வள்ளியம்ைம 
ெத  ளாக் 1மற் ம் ளாக் 2 வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

368 360
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(ெதற்  கப்  

அைற எண் 5) , கப்ேபர-்600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  காளேமகம் சாைல ளாக் 1 
மற் ம் ளாக் 2 வார்  91

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

369 361
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி(ெதற்  கப்  

அைற எண் 9) , கப்ேபர-்600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 1 9வ  க்  ெத  
வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  வ்யம் 
அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ெரட் பாைளயம் வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  கம்பர ்சாைல ளாக் 1 வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ெரட் பாைளயம் ெம ன் ேரா  வார் 91 , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ேமரிேகால்ட ்என் ைளவ் 
ெரட் பாைளயம் ெம ன் ேரா  வார்  91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ம  அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் ெரட் பாைளயம் ெம ன் 
ேரா  வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

370 362

அ தா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்  

கப் ) , கப்ேபர ்ேமற்  - 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 2வ  ெத  வார்  
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 3வ  ெத  
வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 4வ  
ெத  வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

371 363

அ தா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( ழக்  

கப் ) , கப்ேபர ்ேமற்  - 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 5வ  ெத  வார்  
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 11வ  ெத  
வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 12வ  
ெத  வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 
13வ  ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக் 2 14வ  ெத  வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ளாக் 2  15வ  ெத  வார்  91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2  16வ  ெத  வார்  91 , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2 17வ  ெத  வார்  91 , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 2   18வ  ெத  வார்  
91

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

372 364M

அ தா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( ழக்  

கப் ) , கப்ேபர ்ேமற்  - 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 5 2வ  ெம ன் ேரா  
வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 2வ  
ெத  வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 
3வ  ெத  வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 
3  4வ  ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக் 3 4வ  க்  ெத  வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3  2வ  க்  ெத  வார்  91 , 7.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 3வ  க்  ெத  வார்  91

ஆண்

373 364A(
W)

அ தா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( ழக்  

கப் ) , கப்ேபர ்ேமற்  - 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 5 2வ  ெம ன் ேரா  
வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 2வ  
ெத  வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 
3வ  ெத  வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 
3  4வ  ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக் 3 4வ  க்  ெத  வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3  2வ  க்  ெத  வார்  91 , 7.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 3வ  க்  ெத  வார்  91

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

374 365
ல் வாக்கம்ஊராட் ஓன் யப

ள்ளி( ழக்  கப் ) , கப்ேபர-்
600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 5வ  ெத  வார்  
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  6வ  ெத  ளாக் 3 
வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  6வ  ெத  1வ  

க்  ெத  ளாக் 3 வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  7வ  ெத  ளாக் 3 வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  8வ  ெத  ளாக் 3 வார்  91 , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  8வ  ெத  1வ  க்  ெத  ளாக் 3 
வார் 91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 2வ  

க்  ெத  வார்  91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
ளாக் 3 3வ  க்  ெத  வார்  91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ்ேமற்  9வ  ெத  3வ  க்  ெத  ளாக் 3 (வார்  91) , 

10.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ெஜ  ளாடஸ்் ளாக் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

375 366

ல் வாக்கம் ஊராட்  ஓன் ய 
ஆரம்ப பள்ளி( ழக்  கவாசல் 
அைற எண் 7) , கப்ேபர ்ேமற் -
600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  9வ  ெத  3வ  க்  
ெத  ளாக் 3 வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
10வ  ெத  1வ  க்  ெத  ளாக் 3 வார்  91 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  10வ  ெத  2வ  க்  ெத  ளாக் 3 
வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  10வ  ெத  3வ  

க்  ெத  ளாக் 3 வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  10வ  ெத  ளாக் 3 வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 3 12வ  ெத  (வார்  91) , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  1வ  ெத  ளாக் 6 வார்  91 , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6 1வ  ெத  1வ  

க்  ெத  வார் 91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
ளாக் 6 1வ  ெத  2வ  க்  ெத  வார்  91 , 10.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  1வ  ெத  3வ  க்  ெத  6வ  
ளாக் வார்  91 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  1வ  

ெத  4வ  க்  ெத  6வ  ளாக் 6 வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

376 367
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஓன் ய 

ஆரம்ப பள்ளி( ழக்  கவாசல் 
அைற எண் 9) , கப்ேபர ்-600037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  2வ  ெத  1வ  க்  
ெத  ளாக் 6 வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
2வ  ெத  5வ  க்  ெத  6வ  ளாக் வார்  91 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  2வ  ெத  4வ  க்  ெத  ளாக் 6 
வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6 2வ  
ெத  3வ  க்  ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ளாக் 6 2வ  ெத  2வ  க்  ெத  (வார்  91 , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  3வ  ெத  6வ  ளாக் (வார்  91) , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  4வ  ெத  6வ  ளாக் 
வார்  91

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

377 368
ேவளம்மாள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற எண் 3 , 

கப்ேபர ்- 600 037
1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 7 1வ  ெத  வார்  91 அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

378 369
ேவளம்மாள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற எண் 4 , 

கப்ேபர ்-600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 2வ  ெத  தல் 
க்  ெத  வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக் 7 2வ ெத  2வ க் ெத  வார் 91 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 2வ ெத  3வ க் ெத  
வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 
2வ ெத  4வ க் ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 2வ ெத  5வ க் ெத  வார்  91 , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 7 2வ ெத  
6வ க் ெத  வார்  91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக்7 3வ ெத  வார்  91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ளாக்7 3வ ெத  தல் க் ெத  வார்  91

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

379 370
ேவளம்மாள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற எண் 5 , 

கப்ேபர-்600037

1.ெசனைன மாநகராட கபேபர ேமற  ளாக7 3வ ெத
2வ க் ெத  வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக்7 3வ ெத  3வ க் ெத  வார்  91 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 3வ ெத  4வ க் ெத  
வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 
3வ ெத  5வ க் ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 4வ ெத  வார்  91 , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 5வ ெத  வார்  91 , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 6வ ெத  வார்  91 
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 7வ ெத  வார்  
91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 8வ ெத  
வார்  91 , 10.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 
9வ ெத  வார்  91 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக்7 10வ ெத  வார்  91 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ளாக்7 10வ ெத  1வ க் ெத  வார்  91 , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 10வ ெத  4வ க் ெத  
வார்  91 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 
11வ ெத  வார்  91 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

ளாக்7 11வ ெத  1வ க் ெத  வார்  91 , 16.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 11வ ெத  2வ க் ெத  
வார்  91 , 17.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 
11வ ெத  3வ க் ெத  வார்  91 , 18.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 11வ ெத  4வ க் ெத  வார்  91 , 
19.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 11வ ெத  
5வ க் ெத  வார்  91 , 20.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ளாக்7 11வ ெத  6வ க் ெத  வார்  91 , 21.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 11வ ெத  7வ க் ெத  
வார்  91 , 22.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக்7 
11வ ெத  8வ க் ெத  வார்  91 , 23.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ைடமன்ட ் ளாக் ெஜம்ஸ் பாரக்் அெவன்  (வார்  -91) 
, 24.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்   ளாக் ெஜம்ஸ் பாரக்் 
அெவன் (வார் -91  25 ெசன்ைன மாநகராட் கப்ேபர் ேமற்

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

380 371
ேவளம்மாள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற எண் 6 , 

கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 1வ  ரதான 
சாைல வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
ஏரித் டட்ம் 2வ  ரதான சாைல வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 1வ  க்  ெத  வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

381 372
ேவளம்மாள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற எண் 7 , 

கப்ேபர ்-600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 2வ  ெத  
வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 2வ  

க்  ெத  வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
ஏரித் டட்ம் 5வ  க்  ெத  வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 6வ  க்  ெத  வார்  91 , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 10வ  க்  
ெத  வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 
4வ  க்  ெத  வார்  91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ஏரித் டட்ம் 5வ   ெத    வார்  91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 7வ  க்  ெத  வார்  91 , 
9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 5வ  

ரதானசாைல வார்  91

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

382 373M

எஸ். .ஐ.ஒ ஏ மாடல் 
ெமடர்ிக்ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்

 கப்  எல்ேக -  அைற எண் 
7) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 1வ  
ெம ன் ேரா  வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எம்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 2வ  க்  ெத  வார்  91 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எச.்ஐ.  ஏரித் டட்ம் 3வ  ெத  வார்  91 
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 3வ  
ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எச.்ஐ. . 
ஏரித் டட்ம் 4வ  ெம ன்ேரா  வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 7வ  ெத  வார்  91 , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 7வ  
ெத  3வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 8வ  ெத  வார்  91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 9வ  ெத  வார்  91 , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 12வ  ெத  வார்  91 , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 10வ  ெத  
வார்  91 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . 
ஏரித் டட்ம் 13வ  க்  ெத  வார்  - 91 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 14வ  க்  ெத  வார்  - 91 
, 14.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 11வ  க்  
ெத  வார்  91 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எரித் டட்ம் 9வ  க்  ெத  வார்  91

ஆண்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

383 373A(
W)

எஸ். .ஐ.ஒ ஏ மாடல் 
ெமடர்ிக்ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்

 கப்  எல்ேக -  அைற எண் 
7) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 1வ  
ெம ன் ேரா  வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எம்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 2வ  க்  ெத  வார்  91 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எச.்ஐ.  ஏரித் டட்ம் 3வ  ெத  வார்  91 
, 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 3வ  
ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எச.்ஐ. . 
ஏரித் டட்ம் 4வ  ெம ன்ேரா  வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 7வ  ெத  வார்  91 , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 7வ  
ெத  3வ  க்  ெத  , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 8வ  ெத  வார்  91 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 9வ  ெத  வார்  91 , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 12வ  ெத  வார்  91 , 
11.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 10வ  ெத  
வார்  91 , 12.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . 
ஏரித் டட்ம் 13வ  க்  ெத  வார்  - 91 , 13.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 14வ  க்  ெத  வார்  - 91 
, 14.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ஏரித் டட்ம் 11வ  க்  
ெத  வார்  91 , 15.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எரித் டட்ம் 9வ  க்  ெத  வார்  91

ெபண்



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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

384 374

எஸ். .ஐ.ஒஏ மாடல் 
ெமடர்ிக்ேமல்நிைலப்பள்ளி( ழக்

 கப்  ேக -  அைற எண் 5) 
, கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ைரஸ்டார ்
அப்பாரட்ெ்மண்ட ்வார்  91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 8வ  ெம ன்ேரா  வார்  91 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ட் ல் அப்பாரடெ்மண்ட ்வார்  91 , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 15வ  

க்  ெத  வார் 91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  
எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 16வ  ெத  வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

385 375

எஸ். .ஐ.ஒஏ மாடல் 
ெமடர்ிக்ேமல்நிைலப்பள்ளி( ழக்

 கப்  ேக -  அைற எண் 6) 
, கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 17வ  
க்  ெத  (வார் -91) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  

எல்.ஐ. . ஏரித் டட்ம் 18வ  க்  ெத  (வார் -91) , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ேராஸ் ளாடஸ்் 6வ  ெம ன்ேரா  
(வார்  -91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

386 376
எஸ். .ஐ.ஒஏ மாடல் 
ெமடர்ிக்ேமல்நிைலப்பள்ளி(வடக்

 கப் ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ங்கா ெத  ( கப்ேபர ்
நிலவங்  ஏரித் டட்ம்) (வார் -91) , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  என் அ ன்  ( கப்ேபர ்ஏரித் டட்ம்) (வார் - 91) , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  நிலவங்  ஏரித் டட்ம் வார்  
91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ெசன்டர்ல் எக்ைசஸ் 
கஸ்டமஸ் ப்  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ன் என் ேளவ் வார்  91 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ேமற்  ெஜயபாரதம் அப்பாரட்ெ்மண்ட ்(வார்  -91)

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

387 377
அ தா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி( ழக்  

கப் ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6 4வ  ெத  வார்  
91 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6 5வ  ெத  
வார்  91 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6  6வ  
ெத  வார்  91 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6 
6வ  ெத  2வ  க்  ெத  வார்  91 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6  6வ  ெத  3வ  க்  ெத   வார்  91 , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6  7வ  ெத  வார்  
91 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6  8வ  ெத  
வார்  91 , 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்ேமற்  ளாக் 6    9வ  
ெத  வார்  91

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

388 378
ஸ்பாரட்ன் ெமடர்ிக் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி( ழக்  கப் ) , கப்ேபர ்
- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  சரச் ்ெத  வார்  92 , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  .என்.எச.்  அர  அ வலர ்
வாடைக ப்  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  கா யா ளாடஸ்் சரச் ்ேரா  வார்  92 , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ந் ர ்ேகாரட் ்சரச் ்ேரா  வார்  92 , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ேத  அப்பாரட்ெ்மண்ட ்
சரச் ்ேரா  வார்  92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
சா த்யம் அப்பாரட்ெ்மண்ட ்சரச் ்ேரா  வார்  92 , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  எ.ேக.ஆர.் நகர ்வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

389 379
ஸ்பாரட்ன் ெமடர்ிக் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி( ழக்  கப் ) (அைற 
எண் 1) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பன்னீர ்நகர ்வார்  92 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

390 380
ஸ்பாரட்ன் ெமடர்ிக் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி( ழக்  கப் ) (அைற 
எண் 2) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பார தாசன் நகர ்2வ  
ெத  வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
பார தாசன் நகர ்3வ  ெத  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக்  பார தாசன் நகர ் தல் ெத  வார்  92 , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  வ.உ. . ெத  வார்  92 , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  . . . நகர ்பார யார ்ெத  வார்  92 
, 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ஓ யம் அப்பாரட்ெ்மண்ட ்
வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

391 381

ஸ்பாரட்ன் ெமடர்ிக் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கவாசல் (அைற 
எண்-6 , 8 ஆம் வ ப் ) , கப்ேபர ்

ழக்  - 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ெசந் ல்அ க்கம்ேபாஸ் கப்ேபர ்வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக்  கரண்ன் ெத  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ் ழக்  ெசந்த ழ் நகர ்வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ் ழக்  ெகாங்  நகர ்வார்  92 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ் ழக்  பன்னீர ்நகர ்ஈஸ்ட ்எண்  ேரா  வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

392 382
ஸ்பாரட்ன் ெமடர்ிக் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி ( ழக்  கவாசல்) , 

கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பன்னீர ்நகர ்2 வார்  92 , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பன்னீர ்நகர ்2 நாத் ெத  
வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பன்னீர ்நகர ்2 
சாய்ராம் ெத  வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
பன்னீர ்நகர ்2வ  லக் ெத  வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

393 383
ஸ்பாரட்ன் ெமடர்ிக் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி வடக்  கவாசல் (அைற 
எண்-10) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்   நகர ்வார்  92 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

394 384
ஸ்பாரட்ன் ெமடர்ிக் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி வடக்  கவாசல் (அைற 
எண்-9) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ஜயா ேபங்க் ளாடஸ்் 
வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ேமாகன்ராம் நகர ்
வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ஷ்ணா நாகர ்
அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் வார்  92

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

395 385

ெசன்ைன மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-3 ஆம் 
வ ப் ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  சாத்தாள்வார ்ெத   வார்  
92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ெப மாள் நகர ் வார்  
92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

396 386

ெசன்ைன மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-4 ஆம் 
வ ப் ) , கப்ேபர ்600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ெவள்ளாலர ்ெத  வார்  92 அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

397 387

ெசன்ைன மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி ழக்  

கவாசல் (அைற எண்-4 ஆம் 
வ ப் ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ெவள்ளாலர ்ெத  கத  எண் 
41 தல் வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

398 388
ெசன்ைன மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி ( ழக்  

கவாசல்) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  மண் ரே்படை்ட ேரா  
வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ேரா  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

வள் வர ்ெத  கப்ேபர ்வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ் ழக்  ங்காரம் ள்ைள ெத  பா  வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

399 389
ெசன்ைன மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ேவ ேகாபால் ெத  வார்  
92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

400 390

ெசன்ைன மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல், அைற எண்-2) , 
கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  காந்  ெத  வார்  92 , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  வ.உ. . ெத  கப்ேபர ்
ேரா  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  இந் ரா 
நகர ்வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  கப்ேபர ்
ேரா  ெவள்ளாலர ்ெத  வார்  92

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

401 391
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பஜைன ேகா ல் ெத  
வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

402 392

ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி (ெதற்  

கவாசல்) அைற எண் 4 , 
கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  
வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

403 393
ல் வாக்கம் ஊராட்  ஒன் ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி (ெதற்  
கவாசல்) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ேயான் ெத  வார்  92 , 
2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பாடசாைல ெத  வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

404 394

எம்  ஆர ்ஆதரஷ்் பப்ளிக் 
ெமடர்ிக் ேமல் நிைல பள்ளி 
(ேமற்  கவாசல்) , கப்ேபர ்- 
600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 ரமா னிவர ்
சாைல வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 

தல் க்  ெத  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ழக்  ளாக் 10 1வ  உபசந்  வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ் ழக்  ளாக்10 2வ உபசந்  வார்  92 , 5.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 3வ உப க்  ெத  வார்  
92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 3வ  ெத  
வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

405 395

எம்  ஆர ்ஆதரஷ்் பப்ளிக் 
ெமடர்ிக் ேமல் நிைல பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-8, 

ரி ேக ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 பாரிசாைல வார்  
92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 ஓரி சாைல 
வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  10வ  ளாக் 
ெத  வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் -10 
கண்ணதாசன் சாைல2வ  க்  ெத  உபசந்  வார்  92

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

406 396

எம்  ஆர ்ஆதரஷ்் பப்ளிக் 
ெமடர்ிக் ேமல் நிைல பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-11, 
எல் ேக - ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 இ. . ஆ ஸ்ேரா  
வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 
பட் னத்தாரச்ாைல வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக் 10 பட் னத்தாரச்ாைல 1வ  உபசந்  வார்  92 , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 
பட் னத்தாரச்ாைல 3வ  உபசந்  வார்  92 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 பட் னத்தாரச்ாைல 1வ  க்  ெத  
வார்  , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 
உம ப் லவரச்ாைல வார்  92 , 7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக் 10 பட் னத்தாரச்ாைல 2வ  க்  ெத  வார்  92 , 
8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 

வள் வரச்ாைல வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

407 397

எம்  ஆர ்ஆதரஷ்் பப்ளிக் 
ெமடர்ிக் ேமல் நிைல பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-12, 
எல் ேக - ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 இளங்ேகாசாைல 
வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 
இளங்ேகாசாைல 2வ  க்  ெத  வார்  92 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 இளங்ேகாசாைல 2வ  க்  
ெத  2வ சந்  வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

ளாக் 10 இளங்ேகாசாைல 2வ  க்  ெத  1வ  சந்  வார்  92 , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 10 இளங்ேகாசாைல 
1வ  க்  ெத  வார்  92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக் 10 பார  ெத  வார்  92

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

408 398

ஸ்பாரட்ன்   எஸ் இ பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-8, 
6 ஆம் வ ப் ) , கப்ேபர ்- 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக்11பார தாசன்சாைல3வ க் ெத வார் 92 , 2.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக்11பார தாசன்சாைல4வ க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 பார தாசன்சாைல 
5வ க் ெத  வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக்11 பார தாசன்சாைல 6வ க் ெத  வார்  92 , 
5.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

ளாக்11பார தாசன்சாைல13வ க் ெத வார் 92 , 6.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

ளாக்11பார தாசன்சாைல14வ க் ெத வார் 92 , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

ளாக்11பார தாசன்சாைல14வ க் ெத  1வ உபசந்த வார்  92 
, 8.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

ளாக்11பார தாசன்சாைல14வ க் ெத 2வ உபசந்  வார்  92 
, 9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 
பார தாசன்சாைல 15வ றக் ெத  வார்  92 , 10.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 11 பார தாசன்சாைல 
16வ க் ெத  வார்  92 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக்11பார தாசன்சாைல10வ ெத  வார்  92 , 
12.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 
பார தாசன்சாைல 11வ க் ெத  வார் 92 , 13.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 பார தாசன்சாைல ெம. ன் 
ேரா  வார்  92 , 14.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 
பார தாசன்சாைல வார்  92

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

409 399

ஸ்பாரட்ன்   எஸ் இ பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-7, 
8 ஆம் வ ப் ) , கப்ேபர ்- 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 11 பாரி சாைல 
வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 11 
பார தாசன்சாைல 2வ  க் ெத  வார்  92 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11பார தாசன்சாைல 1வ  

க் ெத வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

410 400

ஸ்பாரட்ன்   எஸ் இ பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-9, 
9 ஆம் வ ப் ) , கப்ேபர ்- 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 
கண்ணதாசன்சாைல 5வ க் ெத  வார்  92 , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 
6வ க் ெத  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 7வ றக் ெத  வார்  92 , 
4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 
கண்ணதாசன்சாைல 8வ க்  ெத  வார்  92 , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 
9வ க் ெத  வார்  92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 10வ க் ெத  வார்  92 , 
7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 
கண்ணதாசன்சாைல 13வ க் ெத  வார்  92 , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 
14வ க் ெத  வார்  92 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக்  ளாக்11 கண்ணதாசன்சாைல 15வ க் ெத  வார்  92 , 
10.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்11 

ரமா னிவரச்ாைல வார்  92 , 11.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ழக்  ெபன் ப ண்ேடஷன் ேவலம்மாள் பள்ளி சாைல வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

411 401

ஸ்பாரட்ன்   எஸ் இ பள்ளி 
ேமற்  கவாசல் (அைற எண்-6, 
10 ஆம் வ ப் ) , கப்ேபர ்- 600 
037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக்11கண்ணதாசன்சாைல வார்  92

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

412 402

D.A.V ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்- எல்ேக - 
) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  .என்.எச.்  எவெரஸ்ட ்
ப்  வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

ளாக்12பார தாசன்சாைல6வ க் ெத வார் 92 , 3.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்12பார தாசன் 
சாைல6வ க்  ெத  1வ ேலன் வார்  92 , 4.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக்12பார தாசன்சாைல 
6வ க்  ெத  2வ  ேலன் வார்  92 , 5.ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 பார தாசன் ெம ன்ேரா  வார்  92 , 
6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 
பார தாசன்சாைல 7வ  க்  ெத  வார்  92 , 7.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  

ளாக்12பார தாசன்சாைல8வ க் ெத  வார் 92 , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 பார தாசன்சாைல 9வ  

க்  ெத  வார்  92 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக்12பார தாசன்சாைல10வ க் ெத வார் 92 , 10.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக்12பார தாசன்சாைல11வ க் ெத  வார் 92 , 11.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக்12பார தாசன்சாைல12வ க் ெத  வார் 92 , 12.ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக்12பார தாசன்சாைல13வ க்  ெத  வார் 92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

413 403

D.A.V ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் (அைற எண்- எல்ேக - 
ஏ) , கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 
கண்ணதாசன்சாைல  வார்  92

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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
7 ம ரவாயல் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

414 404

D.A.V ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல்) எல்ேக   ரி  , 
கப்ேபர ்- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 
கண்ணதாசன்சாைல 1வ  க் ெத  வார் 92 , 2.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 2வ  

க்  ெத  வார்  92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 3வ  க்  ெத  வார்  92 , 

4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 
கண்ணதாசன்சாைல 4வ  க்  ெத  வார்  92 , 5.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 5வ  

க்  ெத  வார்  92 , 6.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 15வ  க்  ெத  வார்  92 , 

7.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 
கண்ணதாசன்சாைல 16வ  க்  ெத  வார்  92 , 8.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 17வ  

க்  ெத  வார்  92 , 9.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  
ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 18வ  க்  ெத  வார்  92 , 

10.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 
கண்ணதாசன்சாைல 19வ  க்  ெத  வார்  92 , 11.ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ளாக் 12 கண்ணதாசன்சாைல 20வ  

க்  ெத  வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

415 405

D.A.V ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் ( ேக - ) , கப்ேபர ்
- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  சந்ேதாஷ் காரட்ன் வார்  92 
, 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ஸ்பாரட்ன் நகர ்வார்  92 , 
3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ரீன்ேலன்ட ்அ க்ககம் 
வார்  92 , 4.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ஸ்பாரட்ன் 
அெவன்  வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

416 406

D.A.V ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளிேமற்  

கவாசல் ( ேக - ஏ) , கப்ேபர ்
- 600 037

1.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  ரீன் ல்  அ க்ககம் 
வார்  92 , 2.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  பா  நகர ்வார்  
92 , 3.ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக்  நவரத்னா அ க்ககம் 
வார்  92

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்


