
வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

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 ந நிைலப் 
பள்ளி வடக்  ரி  ழக்  
கட் டம், ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந க் த்தைக(ஊ), மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  2):, (2)-
ந க் த்தைக(ஊ), ெபரியத் ெத  வார்  2:, (3)-ந க் த்தைக(ஊ), 

டை்டத் ெத  வார் 2:, (4)-ந த்தைக(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  வார்  2:, (5)-ந த்தைக(ஊ), உைடயார ்ெத  வார்  2 :, (6)-
ந த்தைக(ஊ), ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  2:, (7)-
ந த்தைக(ஊ), தாங்கல் ெத  வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

2 2
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி ெதற்  ரி  ழக்  
கட் டம், ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), வள் வர ்ெத  வார்  2:, (2)-ந த்தைக(ஊ), 
அ ஞர ்அண்ணா ெத  வார்  2:, (3)-ந த்தைக(ஊ), னாட்  நகர ்
வார்  2:, (4)-ந த்தைக(ஊ), ெப மாள் ேகா ல் ெத  வார்  2:, (5)-
ந த்தைக(ஊ), னாட்  நகர ்ெம ன் சாைல வார்  2:, (6)-
ந த்தைக (ஊ), னாட்  நகர ்2வ  க்  சாைல வார்  2:, (7)-
ந த்தைக (ஊ), பன் நகர ்ெம ன் சாைல வார்  2:, (8)-
ந த்தைக(ஊ), பன் நகர ்1வ  க் த் ெத  வார்  2:, (9)-
ந த்தைக(ஊ), பன் நகர ்3வ  க் த் ெத  வார்  2:, (10)-
ந த்தைக(ஊ), பன் நகர ்2வ  க் த் ெத :, (11)-
ந த்தைக(ஊ), பன் நகர ்5வ  க் த் ெத :, (12)-ந த்தைக 
(ஊ), அ ந்த யரப்ாைளயம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

3 3
 ேவகானந்தா 

ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி வடக்  
கப் , ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), நாச் யார ்சத் ரம்(வார் -3):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

4 4

 ேவகானந்தா 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி  வடக்  

கப்  ெதற்  பக்கம் கட் டம், 
ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -3):, (2)-
ந த்தைக(ஊ), இராமதாஸ் ரம் வார்  - 4 :, (3)-ந த்தைக(ஊ), 
காயத் ரி நகர(்வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

1 வள் ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
6 ஆவ  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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

5 5

 ேவகானந்தா 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி  வடக்  

கப்   ேக  பா  வ ப்  
அைற, ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக (ஊ), ராகேவந் ரா நகர(்வார் -4):, (2)-ந த்தைக 
(ஊ), ெதன்றல் நகர(்வார் -4):, (3)-ந த்தைக(ஊ), வசந்தா நகர(்வார் -
4):, (4)-ந த்தைக(ஊ), அ ரத்ா நகர(்வார் -4):, (5)-ந த்தைக(ஊ), 
ேகாதண்டராம நகர(்வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

6 6

 ேவகானந்தா 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி  வடக்  

கப்  நரம்தா வ ப்  அைற, 
ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), ேவந்தர ்நகர(்வார் -4):, (2)-ந த்தைக(ஊ), 
தனபால் ெத :, (3)-ந த்தைக(ஊ), ஏரிக்கைர ெத :, (4)-
ந த்தைக(ஊ), ராமசா  ெத :, (5)-ந த்தைக(ஊ), .ேக நகர:், (6)-
ந தத்ைக(ஊ), ேவந்தர ்நகர ் தல் ெத :, (7)-ந த்தைக(ஊ), 
ெபரியகாலனி ேரா  ராமதாஸ் ரம்:, (8)-ந த்தைக(ஊ), 2வ  க்  
ெத  ெதன்றல் நகர:், (9)-ந த்தைக(ஊ), பார  ெத :, (10)-
ந த்தைக(ஊ), ேத  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

7 7

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  கப்  

ழக்  பக்க கட் டம், 
ந க் தத்ைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), பாடசாைல ெத  (வார் -1):, (2)-ந த்தைக(ஊ), 
ேகா லம் ெத  (வார் -1):, (3)-ந த்தைக(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  (வார் 1):, (4)-ந த்தைக(ஊ), யசாைல (வார் -1):, (5)-
ந த்தைக(ஊ), ெபரியார ்ெத  (வார் -1):, (6)-ந த்தைக(ஊ), 
ஏரிதெ்த  (வார் -1):, (7)-ந த்தைக(ஊ), சா  ேகா ல் ெத  
(வார் -1):, (8)-ந த்தைக(ஊ), த்யா நகர ்(வார் -1):, (9)-
ந த்தைக(ஊ), ேநதா  ெத  (வார் -1):, (10)-ந த்தைக(ஊ),  ேக  
ெத  (வார் -1):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

8 8

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  ரி  
ெதற்  பக்க கட் டம், 
ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), 1வ  ெம ன் ெத  (வார் -1):, (2)-
ந த்தைக(ஊ), 1வ  க்  ெத  (வார் -1):, (3)-ந த்தைக(ஊ), 
2வ  க்  ெத  (வார் -1):, (4)-ந த்தைக(ஊ), 4வ  க்  ெத  
(வார் -1):, (5)-ந த்தைக(ஊ), 5வ  க்  ெத  (வார் -1):, (6)-
ந த்தைக(ஊ), 2வ  ெம ன் ெத  (வார் -1):, (7)-ந த்தைக(ஊ), 
ராம ங்கம் ெத  (வார் -1):, (8)-ந த்தைக(ஊ), ேவகானந்தர ்ெத  
வார் -1):, (9)-ந த்தைக(ஊ), 3வ  ெம ன் ெத  (வார் -1):, (10)-
ந த்தைக(ஊ), ப்பாைவ நகர ்(வார் -1):, (11)-ந த்தைக(ஊ), 
வடக்  னிவாச ரம் (வார் -1):, (12)-ந த்தைக(ஊ), ெச ன் ேமரீஸ் 
நகர ்(வார் -1):, (13)-ந த்தைக(ஊ), ேமற்  ரகாஷ் நகர ்(வார் -1):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

9 9
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி வடக்  ரி  ழக்  பக்க 
கட் டம், ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), ைகலாஷ் நகர ்(வார் -1):, (2)-ந த்தைக(ஊ), 
மைல நகர ்(வார் -1):, (3)-ந த்தைக(ஊ), ெபான்னம்மாள் நகர ்

(வார் -1):, (4)-ந த்தைக(ஊ), டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2):, 
(5)-ந த்தைக(ஊ), கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2):, (6)-
ந த்தைக(ஊ), பால்வா  ெத  (வார் -2):, (7)-ந த்தைக(ஊ), 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -2):, (8)-எமரால்ட ்நகர,் ந க் த்தைக:, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

10 10
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி வடக்  ரி  ழக்  பக்க 
கட் டம், ந க் த்தைக - 602 024

 (1)-ந த்தைக(ஊ), சச் ன்பா  சாைல (வார் -2):, (2)-
ந த்தைக(ஊ), வள் வர ்ெத  (வார் -2):, (3)-ந த்தைக(ஊ), 
பார யார ்ெத  (வார் -2):, (4)-ந த்தைக(ஊ), இரா வ சாைல 
(வார் -2):, (5)-ந த்தைக(ஊ), ேநதா  சாைல (வார் -2):, (6)-
ந த்தைக(ஊ), அரிசச்ந் ரா சாைல (வார் -2):, (7)-ந த்தைக(ஊ), 
ஒேமகா சரச் ்சாைல (வார் -2):, (8)-ந த்தைக(ஊ), பாஷா ெத  
(வார் -2):, (9)-ந த்தைக(ஊ), கன்னியப்பன் ெத  (வார் -2):, (10)-
ந த்தைக(ஊ), ப்  எச ்ேரா  (வார் -2):, (11)-ந த்தைக(ஊ), 
கண்ணதாசன் சாைல (வார் -2):, (12)-ந த்தைக(ஊ), பார தாசன் 
ெத  (வார் -2):, (13)-ந த்தைக(ஊ), கைலவாணர ்ெத  (வார் -2):, 
(14)-ந த்தைக(ஊ), எம்  ஆர ்ெத  (வார் -2):, (15)-ந த்தைக(ஊ), 
நி காந்  நகர:், (16)-ந த்தைக(ஊ), ப்பாைவ நகர:், (17)-
ந த்தைக (ஊ), ஓம் சக்  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

11 11

ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்  கப்  
வடக்  பக்க கட் டம், 
ெந சே்சரி - 602 024

 (1)-ெந சே்சரி(ஊ), மாதாேகா ல் ெத  (வார் -2):, (2)-
ெந சே்சரி(ஊ), ரக் டை்ட (வார் -2):, (3)-ெந சே்சரி(ஊ), ரா வ் 
நகர ்(வார் -5):, (4)-ெந சே்சரி(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

12 12
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 

ழக்  கப்  வடக்  கட் டம், 
ெந சே்சரி - 602 024

 (1)-ெந சே்சரி(ஊ), ேத  நகர ்(வார் -1):, (2)-ெந சே்சரி(ஊ),  
நாத் நகர ்(வார் -1,5):, (3)-ெந சே்சரி(ஊ), இந் ரா நகர ்(வார் -5):, (4)-
ெந சே்சரி(ஊ), ெபான்னியம்மன் ெத  (வார் -1):, (5)-
ெந சே்சரி(ஊ), பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1):, (6)-
ெந சே்சரி(ஊ), ரா வ் நகர ்வார்  1:, (7)-ெந சே்சரி(ஊ), 
மகாேதவன் நகர:், (8)-ெந சே்சரி(ஊ), பத்மாவ  நகர:், (9)-
ெந சே்சரி (ஊ), ெசல் அம்மன் ேகா ல் ெத  :, (10)-ேஜா  நகர,் 
ெந சே்சரி:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

13 13

ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்  கப்  
ெதற்  பக்கம் கட் டம், 
ெந சே்சரி - 602 024

 (1)-ெந சே்சரி(ஊ), அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -1):, (2)-
ெந சே்சரி(ஊ), காமராஜர ்ெத  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

14 14

ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி  ெதற்  கப்  
ெதற்  கட் டம் ய கட் டம், 
ெந சே்சரி - 602 024

 (1)-ெந சே்சரி(ஊ), பள்ளி டத் ெத  (வார் -1):, (2)-
ெந சே்சரி(ஊ), எம்  ஆர ் ெத  (வார் -1):, (3)-ெந சே்சரி(ஊ), 
பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1):, (4)-ெந சே்சரி(ஊ), அண்ணா ெத  
(வார் -1):, (5)-ெந சே்சரி(ஊ), அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -1):, (6)-
ெந சே்சரி(ஊ), பாலா  நகர ்(வார் -1):, (7)-ெந சே்சரி(ஊ), தல் 

க்  ெத  (வார் -1):, (8)-ெந சே்சரி(ஊ), 3வ  க்  ெத  
(வார் -1):, (9)-ெந சே்சரி(ஊ), தல் ெத  (வார் -1):, (10)-
ெந சே்சரி (ஊ), எம்  எச ்ேரா  (வார் -1):, (11)-ெந சே்சரி, 
மா லாமணி ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

15 15

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  ெதற்  கட் டம் 

ய கட் டம், ெந சே்சரி - 
602 024

 (1)-ெந சே்சரி(ஊ), ல்ைல நகர ்(வார் -5):, (2)-ெந சே்சரி(ஊ), 
ளக்கைர ெத  (வார் -5):, (3)-ெந சே்சரி(ஊ), எம்  எச ்ேரா  

(வார் -5):, (4)-ெந சே்சரி(ஊ), மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -5):, 
(5)-ெந சே்சரி(ஊ),  எஸ் ஐ  சரச் ்ெத  (வார் -5):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

16 16

அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ழக்  கப்  வடக்  கட் டம் 

10ம் வ ப்   ரி , 
ெந சே்சரி - 602 024

 (1)-ெந சே்சரி(ஊ), நாகாத்தம்மன் நகர ்(வார் -5):, (2)-
ெந சே்சரி(ஊ), ரா வ்காந்  நகர ்(வார் -5):, (3)-ெந சே்சரி(ஊ), 
நாகத்தம்மன் தல் க்  ெத  (வார் -5):, (4)-ெந சே்சரி(ஊ), 
காந்  ெத  (வார் -5):, (5)-ெந சே்சரி (ஊ), ஈ ெவ ரா ெத :, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

17 17
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  ெதற்  பக்க 
கட் டம், ெந சே்சரி - 602 024

 (1)-ெந சே்சரி(ஊ), ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -5):, (2)-
ெந சே்சரி(ஊ), கணப  ெத  (வார் -5):, (3)-ெந சே்சரி(ஊ), 
அம்மன்ெத  (வார் -5):, (4)-ெந சே்சரி(ஊ), அண்ணா நகர ்(வார் -
5):, (5)-ெந சே்சரி(ஊ), வள் வர ்ெத  (வார் -5):, (6)-
ெந சே்சரி(ஊ), ெசல் யம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -5):, (7)-
ெந சே்சரி(ஊ), பார யார ்ெத  (வார் -5):, (8)-ெந சே்சரி(ஊ), 
ேசாழன் நகர ்(வார் -5):, (9)-ெந சே்சரி, நாகாத்தம்மன் நகர ்
இந் ராகாந்  ெத :, (10)-ெந சே்சரி, நாகாத்தம்மன் நகர ்ெம ன் 
ேரா :, (11)-ெந சே்சரி, ல்ைல நகர ் நாயகர ்ேகா ல் ெத :, (12)-
ெந சே்சரி, பாண் யன் நகர ்:, (13)-ெந சே்சரி, பாண் யன்  நகர ்
அண்ணா ெத :, (14)-ெந சே்சரி (ஊ), காந்  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

18 18

ஏஞ்சல் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  வடக்  கப்  

ைணக் கட் டம், நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர ்ேப ராட் , ேந  நகர ்வார் 10:, (2)-
நின்ற ர(்ேப), ந்  ெத  ேத  நகர(்வார் -10):, (3)-
நின்ற ர(்ேப), பவானி ெத  ேத  நகர(்வார் -11):, (4)-
நின்ற ர(்ேப), ய னா ெத  ேத நகர(்வார் -11):, (5)-
நின்ற ர(்ேப), ேவணி ெத  ேத  நகர(்வார் -11):, (6)-
நின்ற ர(்ேப), ஷ்ணா ெத  ேத  நகர(்வார் -11):, (7)-
நின்ற ர(்ேப), தா ரபரணி ெத  ேத நகர(்வார் -10):, (8)-
நின்ற ர(்ேப), கல்லைன ெத  ேத  நகர(்வார் -10):, (9)-
நின்ற ர(்ேப), பாலா  ெத  ேத நகர(்வார் -11):, (10)-
நின்ற ர(்ேப), கன்னிகா ரம் ேத  நகர(்வார் -10):, (11)-
நின்ற ர(்ேப), கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  ேத  நகர(்வார் -11):, 

(12)- நின்ற ர(்ேப), காேவரி ெத  ேத  நகர ்(வார் -11):, (13)-
நின்ற ர(்ேப), ேத  நகர ்கங்ைக ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

19 19

ஏஞ்சல் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  கப்  

ைணக் கட் டம், நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ் 2வ  க்  ெத (வார் -11):, 
(2)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ் 2வ  ெம ன் ெத (வார் -11):, 
(3)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ் 8வ  க்  ெத (வார் -11)  :, 
(4)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ் 9வ  க்  ெத (வார் -11)  :, 
(5)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ் 1வ  ெம ன்  ெத (வார் -11)  
:, (6)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்6வ  க்  ெத (வார் -11):, 
(7)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்7வ  க்  ெத (வார் -11):, 
(8)- நின்ற ர ்(ேப), ேவங்கட நகர ்10 வ  க் த் ெத  (வார் -
11):, (9)- நின்ற ர ்(ேப), ேவங்கட நகர ்வ க்  2வ  ெத  
(வார் -11):, (10)- நின்ற ர ்(ேப), ேவங்கடநகர ்5 வ  க் ெத  
(வார் -11):, (11)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கடநகர ்3 வ  க் ெத  
(வார் -11):, (12)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்4வ  க்  ெத  
(வார் -11):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

20 20

ஏஞ்சல் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  ெதற்  கப்  

றப்  வ ப்பைற, நின்ற ர ்-
 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), ேக  நகர ்ெம ன் ெத  (வார் -15):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), ேக  நகர ் 1வ  க்  ெத  (வார் -15):, (3)-
நின்ற ர(்ேப), ேக  நகர ்2வ  க்  ெத  (வார் -15):, (4)-
நின்ற ர(்ேப), அம் கா ரம் தல் ெம ன் ெத  (வார் -15):, (5)-
நின்ற ர(்ேப), அம் கா ரம் 2வ  ெம ன் ெத  (வார் -15):, (6)-
நின்ற ர(்ேப), அம் கா ரம் தல் க்  ெத  (வார் -15):, (7)-
நின்ற ர(்ேப), அம் கா ரம் 2வ  க்  ெத  (வார் -15):, (8)-
நின்ற ர(்ேப), அம் கா ரம் 3வ  க்  ெத  (வார் -15):, (9)-
நின்ற ர(்ேப), ஞானப்பன் நகர ் தல் ெத  (வார் -15):, (10)-
நின்ற ர(்ேப), ெசல்வராஜ் நகர ்3வ  க்  ெத  (வார் -15):, (11)-
நின்ற ர(்ேப), அந்ேதானி நகர ்2வ  ெம ன் ெத  (வார் -15):, (12)-
நின்ற ர(்ேப), அந்ேதானி நகர ்2வ  க்  ெத  (வார் -15):, (13)-
நின்ற ர ்(ேப), 1வ  ெத  சம்பங்  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

21 21

ஏஞ்சல் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  ெதற்  கப்  
12வ  ஆ வ ப்பைற கட் டம்,  

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), அம்ேபத்கார ்ெத (வார் -12):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர1்வ  ெம ன் ேரா (வார் -11):, (3)-
நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர2்வ  ெம ன் ேரா (வார் -11):, (4)-
நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்4வ  க் த் ெத (வார் -11):, (5)-
நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்7வ  க் த் ெத (வார் -11):, (6)-
நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்3வ  க் த் ெத (வார் -11):, (7)-
நின்ற ர(்ேப), ெபரியார ்ெத (வார் -12):, (8)- நின்ற ர(்ேப), 
ேவங்கட நகர ்5வ  க் த் ெத  (வார் -11):, (9)-
நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்9  க் த் ெத  (வார் -11):, (10)-
நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்11  க் த் ெத  (வார் -11):, 

(11)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்6வ  க் 1வ  ெத  
(வார் -11):, (12)- நின்ற ர(்ேப), ேவங்கட நகர ்6வ  க்  2வ  
ெத  (வார் -11:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

22 22

ஏஞ்சல் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  ெதற்  கப்  
12வ   வ ப்பைற கட் டம், 

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), அ ஞர ்அண்ணா ெத  (வார் -12):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), காமராஜர ்ெத  (வார் -12):, (3)- நின்ற ர(்ேப), 

சரவ் சக்  நாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -12):, (4)- நின்ற ர(்ேப), 
கரிகாலன் ெத  (வார் -12):, (5)- நின்ற ர(்ேப), இராஜராஜ ேசாழன் 
ெத  (வார் -12):, (6)- நின்ற ர(்ேப), பாரி ெத  (வார் -12):, (7)-

நின்ற ர(்ேப), ேசரன் ெத  வார் -12:, (8)- நின்ற ர(்ேப), 
ேசாழன் ெத  (வார் -12):, (9)- நின்ற ர(்ேப), ெசங் ட் வன் ெத  
(வார் -12):, (10)- நின்ற ர(்ேப), ேலாத் ங்கன் ெத  (வார் -12):, 
(11)- நின்ற ர(்ேப), ெசல்வராஜ் நகர ் :, (12)- நின்ற ர(்ேப), 
பாண் யன் நகர ்அண்ணா ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

23 23

ஏஞ்சல் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி தன்ைம 
கட் டம் ழக்  கப்  ைணக் 
கட் டம் 9ம் வ ப்  , 

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), வள் வர ் தல் க் த் ெத (வார் -13):, 
(2)- நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்2வ  க் த் ெத (வார் -13):, (3)-

நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்3வ  க்  ெத (வார் -13):, (4)-
நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்5வ  க்  ெத (வார் -13):, (5)-
நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்6வ  க்  ெத (வார் -13):, (6)-
நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்7வ  க்  ெத (வார் -13):, (7)-
நின்ற ர(்ேப), ஆர ்  நகர ்(வார் -13):, (8)- நின்ற ர(்ேப), கம்பர ்

ெத  (வார் -13):, (9)- நின்ற ர(்ேப), அம் ைக அம்மன் ெத  (வார் -
13):, (10)- நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்4வ   க்  ெத (வார் -
13):, (11)- நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்8வ   க்  ெத (வார் -
13):, (12)- நின்ற ர(்ேப), வள் வர ் தல் ெம ன் ேரா  வார் -
13:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

24 24

ஏஞ்சல் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  ழக்  கப்  

ைணக் கட் டம் , நின்ற ர ்-
 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்2வ  ெம ன் ேரா  (வார் -13):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), வள் வர ்3வ   ெம ன் ேரா  வார் -13):, (3)-
நின்ற ர(்ேப), அம் ைகயம்மன் நகர ்1வ  ெத  (வார் -13):, (4)-
நின்ற ர(்ேப), அம் ைகயம்மன் நகர ்2வ  ெத  (வார் -13):, (5)-
நின்ற ர(்ேப), அம் ைகயம்மன் நகர ்3வ  ெத  (வார் -13):, (6)-
நின்ற ர(்ேப), பார தாசன் ெத  (வார் -13):, (7)- நின்ற ர(்ேப), 

காமராஜர ்ெத  (வார் -13):, (8)- நின்ற ர ்(ேப), ேவங்கடம் நகர:், 
(9)- நின்ற ர ்(ேப), பார யார ்ெத :, (10)- நின்ற ர(்ேப), 
அம் ைகஅம்மன் 2வ  க் த் ெத :, (11)- நின்ற ர(்ேப), 
அம் ைகஅம்மன் 1வ  க் த் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

25 25
தாசர ் வக்கபள்ளி ேமற்  ரி  

ய கட் டம் ழக்  கப் , 
தாசர் ரம் நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப),  ட்  எச ்ேரா  (வார் -14):, (2)- நின்ற ர(்ேப), 
ேந  நகர ்(வார் -14):, (3)- நின்ற ர(்ேப), ன்சாரவாரிய காலனி 
(வார் -14):, (4)- நின்ற ர(்ேப), இர ல்ேவ ப்  (வார் -14):, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

26 26
தாசர ் வக்கபள்ளி ேமற்  பக்க 

ய கட் டம் ழக்  கப் , 
தாசர் ரம் நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), சா நகர ்1வ  ெத  (வார் -18):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), சா  நகர ்2வ  ெத  (வார் -18):, (3)- நின்ற ர ்

(ேப), சா  நகர ்3வ  ெத  (வார் -18):, (4)- நின்ற ர(்ேப), 
ஷ்ணா ரம் 1வ  ரதான சாைல (வார் -17):, (5)- நின்ற ர(்ேப), 
ஷ்ணா ரம் 2வ  ரதான சாைல (வார் -17):, (6)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஷ்ணா ரம் 3வ  ரதான சாைல (வார் -17):, (7)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஷ்ணா ரம் 4வ  ரதான சாைல (வார் -17):, (8)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஷ்ணா ரம் 1வ  க் ெத  (வார் -17):, (9)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஷ்ணா ரம் 2வ  க் ெத  (வார் -17):, (10)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஷ்ணா ரம் 3வ  க் ெத  (வார் -17):, (11)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஷ்ணா ரம் 4வ  க்  ெத  (வார் -17):, (12)- நின்ற ர ்(ேப), 

ெபரியபாைளயம் ேரா  (வார் -18):, (13)- நின்ற ர ்(ேப), 2வ  
க் த் ெத  சா  நகர:், (14)- நின்ற ர(்ேப), ஷ்ணா ரம் 5வ  
க் த் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

27 27
தாசர ் வக்கபள்ளி ேமற்  பக்க 

ய கட் டம் ழக்  கப் , 
தாசர் ரம் நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), அந்ேதாணியர ்நகர ்1வ  ரதான சாைல 
(வார் 15):, (2)- நின்ற ர(்ேப), அந்ேதானிநகர ்2வ  ரதான சாைல 
(வார் -15):, (3)- நின்ற ர(்ேப), அந்ேதானி நகர ்3வ  ரதான சாைல 
(வார் -15):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), அந்ேதானி நகர ்1வ  க்  ெத   
(வார் 15):, (5)- நின்ற ர ்(ேப), அந்ேதானி நகர ்2வ  க்  ெத   
(வார் 15):, (6)- நின்ற ர ்(ேப), அந்ேதானி நகர ்3வ  க்  ெத   
(வார் 15):, (7)- நின்ற ர ்(ேப), அந்ேதானி நகர ்5வ  க்  ெத   
(வார் 15):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

28 28
தாசர ் வக்கபள்ளி ேமற்  பக்க 

ய கட் டம் ழக்  கப் , 
தாசர் ரம் நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), வசச்லா ரம் 4வ  ெத  (வார் -18:, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), வசச்லா ரம் 5வ  ெத  (வார் -18):, (3)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகசன் நகர:், (5)- நின்ற ர ்ேப ராட் , 

ெபரியபாைளயம் ேரா  வசச்லா ரம்:, (6)- நின்ற ர ்(ேப), 
ேகசன் நகர ்1வ  ெம ன்ேரா :, (7)- நின்ற ர ்(ேப), ேகசன் 

நகர ்4வ  க் த் ெத :, (8)- நின்ற ர ்(ேப), ேகசன் நகர ்3வ  
ெத :, (9)- நின்ற ர ்(ேப), ேகசன் நகர ்7வ  க் த் ெத :, (10)-

நின்ற ர,் நின்ற ர ்ேப ராட்  வசச்லா ரம் 6வ  ெத :, (11)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகசன் நகர ்6வ  க் த் ெத :, (12)-
நின்ற ர ்(ேப), 5வ  ெத  ேகச நகர:், (13)- நின்ற ர ்(ேப), 

வசச்லா ரம் 6வ  க் த் ெத :, (14)- நின்ற ர(்ேப), வசச்லா ரம் 
1வ  ெத  (வார் -18):, (15)- நின்ற ர ்(ேப), வசச்லா ரம் 2வ  ெத  
(வார் -18):, (16)- நின்ற ர ்(ேப), வசச்லா ரம் 3வ  ெத  (வார் -18):, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

29 29
தாசர ் வக்கபள்ளி ேமற்  

கப் , தாசர் ரம் நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), லட் ரம் 3வ  ெம ன் ெத  (வார் -16):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), லட் ரம் 4வ  ெம ன் ெத (வார் -16):, (3)-
நின்ற ர(்ேப), லட் ரம் 5வ  ெம ன் ெத (வார் -16):, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 6  ெம ன் ெத (வார் -16):, (5)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 7வ  ெம ன் ெத (வார் -16):, (6)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 8வ  ெம ன் ெத (வார் -16):, (7)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 9வ  ெம ன் ெத (வார் -16):, (8)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 2வ  க்  ெத (வார் -16):, (9)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 4வ  க்  ெத (வார் -16):, (10)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 5வ  க்  ெத (வார் -16):, (11)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 6வ  க்  ெத (வார் -16):, (12)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 7வ  க்  ெத (வார் -16):, (13)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 8வ  க்  ெத (வார் -16):, (14)-
நின்ற ர(்ேப), த்த ழ்நகர ்வார்  16:, (15)- நின்ற ர(்ேப), 

.ஓ. . ெம ன்ெத  வார்  16:, (16)- நின்ற ர ்(ேப) , ெசல்வராஜ் 
நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  லஷ் ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

30 30
தாசர ் வக்கபள்ளி ழக்  பக்க 
ேமற்  கப்  , தாசர் ரம் 

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), ராஜராஜ ேசாழன் ெத  (வார் -12):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), கரிகாலன் ெத  (வார் -12):, (3)- நின்ற ர(்ேப), 

ேசரன் ெத  (வார் -12):, (4)- நின்ற ர(்ேப), பாரி வள்ளல் ெத  
(வார் 12):, (5)- நின்ற ர(்ேப), சரவ் சக்  னாயகர ்ேகா ல் ெத  
(வார் -12):, (6)- நின்ற ர(்ேப), ெசங் ட் வன் ெத  (வார் -12):, (7)-

நின்ற ர(்ேப), த்த ழ் நகர:், (8)- நின்ற ர ்(ேப), பாண் யன் 
ெத  த்த ழ் நகர:், (9)- நின்ற ர ்ேப ராட்  , த்த ழ் நகர ்
ராஜ ம்மன் ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

31 31

தாசர ்ேமல் நிைல பள்ளி ழக்  
ப  ேமற்  கப்  12ம் வ ப்  

 ரி , தாசர் ரம் நின்ற ர ்
- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் தல் ெத (வார் -16):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 9வ  க்  ெத (வார் -16):, (3)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 10வ  க்  ெத  (வார் -16):, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 11வ  க்  ெத (வார் -16):, (5)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 12வ  க்  ெத (வார் -16):, (6)-
நின்ற ர ்(ேப), லட் ரம் 13வ  க்  ெத (வார் -16):, (7)-
நின்ற ர ்(ேப), தாசர் ரம் 1வ  ெம ன் ேரா  (வார் -17):, (8)-
நின்ற ர ்(ேப), தாசர் ரம் 2வ  ெம ன்  ேரா  (வார் -17):, (9)-
நின்ற ர ்(ேப), தாசர் ரம் 3வ  ெம ன் ேரா  வார் -17):, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

32 32

தாசர ்ேமல் நிைலப்பள்ளி ழக்  
ப  ேமற்  கப்  12ம் வ ப்  

 ரி , தாசர் ரம் நின்ற ர ்
- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), தாசர் ரம் 3வ  க்  ெத  (வார் -17):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), ஐ  ஒய் நகர ்(வார் -17):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 

தாேமாதரன் நகர ்(வார் -17):, (4)- நின்ற ர ் (ஊ), லட் ரம் 8வ  
ெம ன் ெத  வார்  18:, (5)- நின்ற ர ்(ேப), 3வ  ெம ன் ெத  
தாேமாதரன் நகர:், (6)- நின்ற ர ்(ேப), 2வ  க் த் ெத  
தாசர் ரம்:, (7)- நின்ற ர ்ேப ராட்  , என்   ஓ நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  :, (8)- நின்ற ர ்ேப ராட் , லஷ் ரம் 1வ  ெம ன் 
ேரா :, (9)- நின்ற ர ்ேப ராட்  , என்   ஓ நகர ்2வ  க் த் 
ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

33 33

தாசர ்ேமல் நிைலப்பள்ளி வடக்  
கட் டம் ழக்  பக்க ேமற்  

கப்  12ம் வ ப்   ரி  , 
தாசர் ரம் நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), தல் ெம ன் ேரா   (வார் -16:, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), தல் க்  ெத  வார் -16:, (3)- நின்ற ர ்

(ேப),  2வ  ெம ன் ேரா  வார் -16:, (4)- நின்ற ர(்ேப), 2வ  
க்  ெத ( வார் -16):, (5)- நின்ற ர(்ேப), 3வ  ெம ன் ேரா  

(வார் -16):, (6)- நின்ற ர(்ேப), 3வ  க்  ெத  (வார் -16):, (7)-
நின்ற ர(்ேப), 4வ  க்  ெத  (வார் -16):, (8)- நின்ற ர(்ேப), 

5வ  ெம ன் ேரா  வார்  16:, (9)- நின்ற ர(்ேப), 6வ  ெம ன் 
ேரா  (வார் -16):, (10)- நின்ற ர(்ேப), 6வ  க்  ெத  (வார் -
16):, (11)- நின்ற ர(்ேப), 8வ  ெம ன் ெத  (வார் -16):, (12)-

நின்ற ர(்ேப), 8வ  க்  ெத  (வார் -16):, (13)- நின்ற ர ்
(ேப), 9வ  ெம ன் ேரா  (வார் -16):, (14)- நின்ற ர ்(ேப), 9வ  

க்  ெத  (வார் -16):, (15)- நின்ற ர ்(ேப), 10வ  ெம ன் ேரா  
(வார் -16):, (16)- நின்ற ர ்(ேப), 10வ  க்  ெத  (வார் -16):, 
(17)- நின்ற ர ்(ேப), 11வ  க்  ெத  (வார் -16):, (18)-

நின்ற ர ்(ேப), 13வ  க்  ெத  (வார் -16):, (19)- நின்ற ர ்
(ஊ), சம்பங்  நகர2்வ  க்  ெத  வார்  16:, (20)- நின்ற ர ்
(ேப), சம்பங்  நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

34 34

ெஜயா ெமடர்ி ேலசன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ழ்க்  கப்    
எச ்சாைல , நின்ற ர ்- 602 
024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), ரகாஷ் நகர ்1-வ க் ெத (வார் -1):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்2வ  ெத  (வார் -1):, (3)- நின்ற ர ்

(ேப), ரகாஷ் நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  வார் -1):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), 
ரகாஷ் நகர ்3வ   ெத  (வார் -1):, (5)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் 

நகர ்3வ  க்  ெத  (வார் -1):, (6)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்
4வ  க்  ெத  (வார் -1):, (7)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்5வ  

க்  ெத  (வார் -1):, (8)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்6வ  
க்  ெத  (வார் -1):, (9)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்7வ  
க்  ெத  (வார் -1):, (10)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்8வ  
க்  ெத  (வார் -1):, (11)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்9வ  
க்  ெத  (வார் -1):, (12)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்10வ  
க்  ெத  (வார் -1):, (13)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்11வ  
க்  ெத  (வார் -1):, (14)- நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்12வ  
க்  ெத  (வார் -1):, (15)- நின்ற ர(்ேப), ரகாஷ் நகர ் (வார் -

1):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

35 35
ெஜயா ெமடர்ி ேலசன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ழ்க்  கப்    
எச ்சாைல, நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), ரகாஷ் நகர ்13-வ  க்  ெத  (வார் -1):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்14வ  க்  ெத  (வார் -1):, (3)-
நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்15வ  க்  ெத  (வார் -1):, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்16வ  க்  ெத  (வார் -1):, (5)-
நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ் ல்ைல ெத  (வார் -1) :, (6)-
நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்டவர ்ெத  (வார் -1):, (7)- நின்ற ர ்

(ேப), ரகாஷ் நகர ்ேநதா  ெத  (வார் -1)  ):, (8)- நின்ற ர ்(ேப), 
ரகாஷ் நகர ்அன்ைன ெதரசா ெத  (வார் -1):, (9)- நின்ற ர ்(ேப), 
ராம் நகர ் தல் ெத  வார் -1):, (10)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்

2வ  ெத  வார் -1:, (11)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்2வ  க்   
ெத  வார் -1:, (12)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ் வள் வர ்ெத  
வார் -1:, (13)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்5வ  ெத  வார் -1):, (14)-

நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ் க்  ெத  வார் -1):, (15)-
நின்ற ர ்(ேப), கணப  நகர ்வார் -1:, (16)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஷ்ணா நகர ்ெஜயா பள்ளி எ ரில் (வார் -1):, (17)- நின்ற ர ்(ேப), 

லட்  நகர,் அஞ்சனா நகர ்எ ரில் (வார் -1):, (18)- நின்ற ர ்(ேப), 
ெஜயராம் நகர ்(வார் -1):, (19)- நின்ற ர,் வ ரகாஷ் நகர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

36 36
ெஜயா ெமடர்ி ேலசன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ழ்க்  கப்    
எச ்சாைல, நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), வ ரகாஷ் நகர ்(வார் -1):, (2)- நின்ற ர ்
(ேப), சாமந்  அெவன்  நகர ்(வார் -1):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 
அஞ்சனா நகர:், (4)- நின்ற ர ்(ேப), அம்மன் நகர:், (5)- நின்ற ர ்
(ேப), ரத்தம்மன் ேகா ல் ெத :, (6)- நின்ற ர ்(ேப), ேத  நகர:், (7)-

நின்ற ர ்(ேப), ல தாஞ்ச  நகர:், (8)- நின்ற ர ்(ேப), 
கவரப்பாைளயம் ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

37 37
ெஜயா ெமடர்ி ேலசன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ழ்க்  கப்    
எச ்சாைல, நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்4வ  க்  ெத  வார் -1:, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), நாராயணசா  அெவன் :, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 

வகா நகர:், (4)- நின்ற ர ்(ேப), ேகா ந்தசா  ெத , ஆண்டாள் 
நகர:், (5)- நின்ற ர(்ேப), ஷ்ணா நகர:், (6)- நின்ற ர ்(ேப), 
இந் ராகாந்  ெத  ேத  நகர:், (7)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்
3வ  ெத :, (8)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்6வ  ெத :, (9)-

நின்ற ர ்ேப ராட்   , அெலக்ஸாண்டர ்ெத :, (10)- நின்ற ர ்
ேப ராட்  , ஷ்ணா காலனி:, (11)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  

ரகாஷ் நகர ்(வார்  1):, (12)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்7வ  
ெத :, (13)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ் வள் வர ்ெத  
(வார்  1):, (14)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்ேநதா  சாைல 
(வார்  1):, (15)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்பாண் யன் 
ெத  (வார்  1):, (16)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்ேசாழன் 
ெத  (வார்  1):, (17)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்ேசரன் 
சாைல(வார்  1):, (18)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்வ ஊ  
ெத (வார்  1):, (19)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்கம்பர ்
ெத  (வார்  1):, (20)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்இளங்ேகா 
ெத  (வார்  1):, (21)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்மகாத்மா 
காந்  சாைல(வார்  1):, (22)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்
ஒளைவ ெத (வார்  1):, (23)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்
பார யார ்ெத (வார்  1):, (24)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்

லகர ்ெத (வார்  1):, (25)- நின்ற ர ்(ேப), வடக்  ரகாஷ் நகர ்
ேந  ெத (வார்  1):, (26)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்3வ  க் த் 
ெத :, (27)- நின்ற ர ்(ேப), ராம் நகர ்4வ  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

38 38
ெஜயா ெமடர்ி ேலசன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ழ்க்  கப்    
எச ்சாைல, நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), சத் யா ெத (வார் -2):, (2)- நின்ற ர ்(ேப), 
ஸ் ல்லா ெத (வார் -2):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), ேந  4வ  

ெத (வார் -2):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), எம்  ஆர ்நகர ் ெகங்  ெரட்  
ப்பம் வார்  - 2:, (5)- நின்ற ர ்(ேப), எம்  ஆர ்நகர ்5வ  ெத  

(வார் -2):, (6)- நின்ற ர ்(ேப), எம்  ஆர ் நகர ் 10வ  ெத  (வார் -
2):, (7)- நின்ற ர ்(ேப), எம்  ஆர ்நகர ் 9வ  ெத  (வார் -2):, (8)-

நின்ற ர ்(ேப), ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -2):, (9)- நின்ற ர ்
(ேப), ெகங்  ெரட் ப்பம் ராஜா  ெத  (வார் -2):, (10)- நின்ற ர ்
(ேப), க்னராஜன் நகர ்(வார் -2):, (11)- நின்ற ர ்(ேப), அம்ேபத்கார ்
ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

39 39

ெஜயா ெமடர்ி ேலசன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ழ்க்  கப்    
எச ்சாைல, நின்ற ர ் - 602 
024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), எம்  ஆர ்நகர ் தல் ெத  (வார் -2):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), இந் ரா ெத  (வார் -2):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 

எம். .ஆர ்நகர ்2 வ  ெத  வார்  2:, (4)- நின்ற ர ்(ேப), எம். .ஆர ் 
நகர ்8வ   ெத  வார்  2:, (5)- நின்ற ர ்(ேப), எம். .ஆர ் நகர ்3 வ   
ெத  வார்  2:, (6)- நின்ற ர ்(ேப), ெஜயராமன் நகர ்(வார் -2):, (7)-

நின்ற ர ்(ேப), ஷ்ணா ரம் 4-வ  ெம ன்ேரா  (வார் -2):, (8)-
நின்ற ர ்(ேப), லட்  நகர ் தல் ெத  ெகங் ெரட் ப்பம் (வார்  

2):, (9)- நின்ற ர ்(ேப), க் றள் சாைல (வார் -2):, (10)-
நின்ற ர ்(ேப), ரகாஷ் நகர ்(வார் -2):, (11)- நின்ற ர ்(ேப), 

ேவந்தர ்ெத  (வார் -2):, (12)- நின்ற ர ்(ேப), நி இந் ராநகர ்
ரதானசாைல வார்  2:, (13)- நின்ற ர ்(ேப), சஞ்  ெரட்  ெத  

வார்  2:, (14)- நின்ற ர ்ேப ராட்  , ட்   எஸ் நகர ்ெகங் ெரட்  
ப்பம்:, (15)- நின்ற ர ்ேப ராட்  , ெஜயராம் நகர ்அெலக்ஸாண்டர ்

ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

40 40

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி வடக்  கட் டம் 

ேமற்  கப் , நின்ற ர ் - 
602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), நின்ற ர ்காலனி பள்ளதெ்த  (வார் -4,5):, 
(2)- நின்ற ர(்ேப), ெபரியகாலனி தல் ேமட் தெ்த  (வார் -4,5):, 
(3)- நின்ற ர ்(ேப), நின்ற ர ்காலனி 2வ  ேமட் த் ெத  (வார் -
4,5:, (4)- நின்ற ர ்(ேப), ெபரிய காலனி 3வ  ேமட்  ெத (வார் -
4,5):, (5)- நின்ற ர ்(ேப), ெபரிய காலனி ேமட்  ெத (வார் -4,5):, (6)-

நின்ற ர ்(ேப), ெபரிய காலனி  ேமட்  ெத (வார் -4,5):, (7)-
நின்ற ர ்(ேப), கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -4,5):, (8)-
நின்ற ர ்(ேப), ெத யம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -4,5):, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

41 41
ஊராட்  ஒன் ய வக்க பள்ளி 
ேமற்  கட் டம், நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் (வார் -3):, (2)- நின்ற ர ்(ேப), 
ேகாம ரம் 2வ  க்  ெத  (வார் -3):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 
ேகாம ரம் 3வ  க்  ெத  (வார் -3):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), 
ேகாம ரம் 4வ  க்  ெத  (வார் -3):, (5)- நின்ற ர ்(ேப), 

வன் ேகா ல் ெத  (வார் 6):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

42 42
ஊராட்  ஒன் ய வக்க பள்ளி  

ய கட் டம் ேமற்  கப் , 
நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), பள்ளத் ெத  (வார் -6):, (2)- நின்ற ர ்(ேப), 
அ ண் நகர ்பள்ளக்கழனி (வார் -6):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), மகாசக்  
நகர ்(வார் -6):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), சரஸ்வ  நகர ்(வார் -6):, (5)-

நின்ற ர ்(ேப), சரஸ்வ  நகர ்1வ  ெத  (வார் -6):, (6)-
நின்ற ர ்(ேப), சரஸ்வ  நகர ்2வ  ெத  (வார் -6):, (7)-
நின்ற ர ்(ேப), சரஸ்வ  நகர ்1வ  ெம ன் ேரா  (வார் -6):, (8)-
நின்ற ர ்(ேப), . .க. நகர ்(வார் -6):, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

43 43

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி  ேமற்  கப்  

ய கட் டம், நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), கேணச ரம் (வார் -6):, (2)- நின்ற ர ்(ேப), 
தரம்ராஜாேகா ல் ெத  (வார் -9):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

44 44
ஊராட்  ஒன் ய வக்க பள்ளி   

ய கட் டம் ேமற்  கப் , 
நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), கன் ேகா ல் ெத  (வார் -9):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), ெபரியார ்ெத  (வார் -9):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 

கன் நகர ்(வார் -9):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), ஏரிக்கைர (வார் -
9):, (5)- நின்ற ர(்ேப), த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -9):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

45 45

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி ய கட் டம் 

ேமற்  கப் , நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), ேகாம ரம் 5வ  க் ெத  (வார் -3):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), க ணீகர ்ெத  (வார் -6):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 

மண்டபத் ெத  (வார் -6):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), வாரி காரட்ன் 
சரஸ்வ  நகர ்வார்  6:, (5)- நின்ற ர ்(ேப), வசந்தம் நகர ்வார்  6:, 
(6)- நின்ற ர ்(ேப), அ ள் நகர ் வார்  6:, (7)- நின்ற ர ்(ேப), 
பாலா  நகர ் வார்  6:, (8)- நின்ற ர ்(ேப), பஜைனேகா ல் ெத :, 
(9)- நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன வசக்  நகர:், (10)- நின்ற ர ்(ேப), 
பஜைனேகா ல்ெத :, (11)- ன்ற ர ்(ேப), ராகேவந் ரா நகர:், (12)-

நின்ற ர ்(ேப), 7வ  ெம ன் ேரா  ேகாம ரம்:, (13)- நின்ற ர ்
ேப ராட்  ,  வ நகர ்நாராயணி அம்மன் ேகா ல் ெத :, (14)-

நின்ற ர ்ேப ராட்  , ேகாம ரம் 6வ  ெம ன்ேரா :, (15)-
நின்ற ர ்(ேப), ஆ பராசக்  நகர:், (16)- நின்ற ர,் பவானி நகர ்

5வ  ெம ன் ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

46 46

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்கப்பள்ளி வடக்  பக்க 

ேமற்  கப்  , நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), 7வ ெம ன்ேரா  பா  நகர ்வார்  3:, (2)-
நின்ற ர(்ேப), ேகாம ரம் 11வ  ெம ன் ேரா  வார்  3:, (3)-
நின்ற ர(்ேப), நகர ்காலனி2வ  ெம ன் ேரா  வார்  3:, (4)-
நின்ற ர(்ேப), நகர ்காலனி தல் க் த் ெத  வார்  3:, (5)-
நின்ற ர(்ேப), பா நகர ் தல் ெத  வார்  3:, (6)-
நின்ற ர(்ேப), ேகாம ரம்1வ  க்  ெத  வார்  3:, (7)-
நின்ற ர(்ேப), பா நகர ்3வ  ெத  வார்  3:, (8)-
நின்ற ர(்ேப), பா நகர ்4வ  ெத  வார்  3:, (9)-
நின்ற ர(்ேப), பா நகர ்5வ  ெத  வார்  3:, (10)-
நின்ற ர(்ேப), பா நகர ்6வ  ெத  வார்  3:, (11)-
நின்ற ர(்ேப), ெபரிய காலனி ேரா  வார்  3:, (12)-
நின்ற ர(்ேப), இந் ரா நகர ் தல் ெத  வார்  3:, (13)-
நின்ற ர(்ேப), காவலர ் ப்  வார்  3:, (14)- நின்ற ர(்ேப), 

பா நகர ்8வ  ெத  வார்  3:, (15)- நின்ற ர(்ேப), ேகாம ரம் 
தல் க் தெ்த  வார்  3:, (16)- நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 

3வ  ெம ன் ேரா  வார்  3:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

47 47
ஊராட் ய ஒன் ய 

வக்கப்பள்ளி ேமற்  கப்  , 
நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 4வ  ெம ன் ேரா   வார்  3:, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 5வ  ெம ன் ேரா  வார்  3:, (3)-
நின்ற ர(்ேப), கேணச ரம் வார்  3:, (4)- நின்ற ர(்ேப), 

மகாலட்  நகர ்வார்  3:, (5)- நின்ற ர(்ேப), தணிைகேவல் நகர ்
2வ  ெத  வார்  3:, (6)- நின்ற ர(்ேப), அ ரா  நகர ்வார்  3:, (7)-

நின்ற ர(்ேப), ஓம்சக்  நகர ்வார்  3:, (8)- நின்ற ர(்ேப), 
அம்பாள் நகர ்வார்  3:, (9)- நின்ற ர(்ேப), கன் நகர ்வார்  
3:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

48 48

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  ரி  ெதற்  கப் ), 
ேகாம ரம் நின்ற ர ்- 602 
024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), 8வ  ெம ன்ேரா  பா  நகர ்வார்  3:, (2)-
நின்ற ர(்ேப), ெபரியகாலனி ேரா  வார்  3:, (3)- நின்ற ர(்ேப), 

7வ  க்  ெத  வார்  3:, (4)- நின்ற ர ்(ேப), இந் ராநகர ்வார்  
3:, (5)- நின்ற ர ்(ேப), சக் ேவல் நகர ்வார்  3:, (6)- நின்ற ர ்
(ேப), கண்ணன் ளம் வார்  3:, (7)- நின்ற ர ்(ேப), ேக எம் அெவன்  
வார்  3:, (8)- நின்ற ர ்(ேப), பால ஷ்ணன் நகர ்2வ  க்  
ெத  வார்  3:, (9)- நின்ற ர ்ேப ராட்  , பா  நகர ்2வ  
ெம ன்ேரா :, (10)- நின்ற ர ்ேப ராட்  , அம்பாள் நகர ்ராம் நகர:், 
(11)- நின்ற ர ்(ேப), நகர ்காலனி 2வ  க் த் ெத :, (12)-

நின்ற ர ்(ேப), வ ேவலன் நகர:், (13)-ேகாம ரம், அன்ைன 
வசக்  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

49 49
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  ரி  ெதற்  கப் ), 

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 2வ  ெம ன் ேரா   வார்  3:, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 9வ  க்  ெத  வார்  3:, (3)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 9வ  ெம ன் ேரா  வார்  3:, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 2வ  க்  ெத  வார்  3:, (5)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம்4வ  க்  ெத  வார்  3:, (6)-
நின்ற ர ்ேப ராட்  , ேகாம ரம் 8வ  ெம ன் ேரா :, (7)-
நின்ற ர ்ேப ராட்  , ேகாம ரம் 1வ  ெம ன் ேரா :, (8)-
நின்ற ர ்ேப ராட் ,  ேகாம ரம் 6வ  ெம ன்ேரா :, (9)-
நின்ற ர ்ேப ராட்  , ேகாம ரம் 7வ  ெம ன்ேரா :, (10)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகாம ரம் 10வ  ெம ன்ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

50 50

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(வடக்  ரி  ெதற்  கப்  10ம் 
வ ப்  அைற), நின்ற ர ் - 
602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), பழனியப்பா நகர(்வார் -3):, (2)- நின்ற ர(்ேப), 
அன்ைன இந் ரா காந்  நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -3):, (3)-

நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ் (வார் -3):, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-1 2வார் -3):, (5)-
நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-1 3வார் -3):, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

51 51

அர னர ்ேமல்நிைலப் பள்ளி 
(வடக்  ரி  ெதற்  கப்  10ம் 
வ ப்  அ வ ப்  அைற), 

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-5 (வார் -3):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-6 (வார் -3):, (3)-
நின்ற ர(்ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-7 (வார் -3):, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-8 (வார் -3):, (5)-
நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-1 9வார் -3):, (6)-
நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ்-11 (வார் -3):, (7)-
நின்ற ர ்(ேப), அன்ைன இந் ரா அெனக்ஸ் 14 வார்  3:, (8)-
நின்ற ர ் (ஊ), ஷ்ண ேகா ல் ெத  வார்  3:, (9)- நின்ற ர ்

(ஊ), ஏரிக்கைர தரம்ராஜ் ேகா ல் ெத    வார்  3:, (10)- நின்ற ர ்
ேப ராட் , அங்காளம்மன்ேகா ல் ெத :, (11)- நின்ற ர ்
ேப ராட் , அன்ைன வசக்  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

52 52
அர னர ்ேமல்நிைலப் ய 
கட் டம் ெதற்  கப் , 

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), ேமட்  ெத  (வார் -7):, (2)- நின்ற ர ்(ேப), 
ரான்ஸ்பாரம்ர ்ெத  (வார் -7):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), பாலா  ெத  

(வார் -7):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), ராமர ்ேகா ல் ெத  (வார் -7):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

53 53

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  ரி  3வ  கட் டம் 
ேமற்  பக்க ெதற்  கப் , 

நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர(்ேப), எல்ைலயம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -7):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), ேதர த் ெத  (வார் -8):, (3)- நின்ற ர ்(ேப), 

வடக்  மாட  (வார் -8):, (4)- நின்ற ர ்(ேப), ெதற்  மாட  
(வார் -8):, (5)- நின்ற ர ்(ேப), னாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -7):, 
(6)- நின்ற ர ்(ேப), கன்னியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -10):, (7)-

நின்ற ர ்(ேப), ராமதாச ரம் 2-வ  ெத  (வார் -10):, (8)-
நின்ற ர ்(ேப), ஷ்ணன் ேகா ல் ெத  (வார்  8):, (9)-
நின்ற ர ்(ேப), ேகாடை்டத் ெத (வார்  8):, (10)- நின்ற ர ்(ேப), 

லஷ்  நகர(்வார்  7):, (11)- நின்ற ர ்(ேப), பாலா  ண  ெத  
(வார் -7):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

54 54

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ய கட் டம் வடக்  ரி  

ெதற்  கப்  , நின்ற ர ்- 
602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), ராமதாஸ் ரம் ெம ன் ேரா (வார் 10):, (2)-
நின்ற ர(்ேப), ராமதாஸ் ரம் 4-வ  ெத  (வார் -10):, (3)-
நின்ற ர ்(ேப), ராமதாஸ் ரம் 5வ  ெத  (வார் -10):, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), ராமதாஸ் ரம் 6வ  ெத  (வார் -10):, (5)-
நின்ற ர ்(ேப), ராமதாஸ் ரம் 7வ  ெத  (வார் -10):, (6)-
நின்ற ர ்(ேப), ராமதாஸ் ரம் 8வ  ெத  (வார் -10):, (7)-
நின்ற ர ்(ேப), ராமதாஸ் ரம் 9வ  ெத  (வார் -10):, (999)-

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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

55 55

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ய கட் டம் வடக்  ரி  

ெதற்  கப்   (9ம் வ ப்  
அைற), நின்ற ர ்- 602 024

 (1)- நின்ற ர ்(ேப), ப்   பள்ளி ெம ன் ேரா (வார் -10):, (2)-
நின்ற ர ்(ேப), இர ல்ேவ ஸ்ேடஷன்  ேரா  வார்  10:, (3)-
நின்ற ர ்(ேப), கன்னிகா ரம் 1வ  ெத  (வார் -10) :, (4)-
நின்ற ர ்(ேப), கன்னிகா ரம் 2வ  ெத  (வார் -10):, (5)-
நின்ற ர(்ேப), கன்னிகா ரம்  வார்  10:, (6)- நின்ற ர(்ேப), 

கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  10:, (7)- நின்ற ர(்ேப), கங்ைக 
ெத  ேத நகர ்வார்  10:, (8)- நின்ற ர(்ேப), ேத  நகர ்வார்  
10:, (9)- நின்ற ர(்ேப), கல்லைன ெத  வார்  10:, (10)-

நின்ற ர(்ேப), தாமைரபரணி ெத  வார்  10:, (11)-
நின்ற ர(்ேப), அங்காளபரேமஷ்வரி வார்  10:, (12)-
நின்ற ர(்ேப), ேத  நகர ் தல் ெத   வார்  10:, (13)-
நின்ற ர(்ேப), ேத நகரத்ா ரபரணிெத  வார்  10:, (14)-
நின்ற ர ்(ேப), க தாநகர ்வார்  10:, (15)- நின்ற ர ்(ேப), 

ராமதாஸ் ரம் வள் வர ்ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

56 56
மகளிர ் ய உத க்  கட் டம் 
ெதற்  கப்  , க ணாகரசே்சரி -
 602 024

 (1)-க ணாகரசே்சரி (வ. ) மற் ம் அன்னம்ேப (ஊ), ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத (வார்  1):, (2)-க ணாகரசே்சரி (வ. ) மற் ம்  
அன்னம்ேப (ஊ), க ணாகரசே்சரி ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார்  1):, 
(3)-க ணாகரசே்சரி (வ. ) மற் ம்  அன்னம்ேப (ஊ), சரச் ்ெத (வார்  
1):, (4)-க ணாகரசே்சரி (வ. ) மற் ம்  அன்னம்ேப (ஊ), சார  
நகர(்வார்  1):, (5)-க ணாகரசே்சரி (வ. ) மற் ம்  அன்னம்ேப  (ஊ), 
இந் யன் வங்  ஊ யரக்ள் ப் (வார்  1):, (6)-க ணாகரசே்சரி 
(வ. ) மற் ம்  அன்னம்ேப (ஊ), தெ்த (வார்  1):, (7)-
க ணாகரசே்சரி (வ. ) மற் ம்  அன்னம்ேப (ஊ), ராமா ரம் ெப மாள் 
ேகா ல் ெத (வார்  1):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

57 57
ஆவ  நகராட்  ெத  
பாடசாைல ந நிைலப்பள்ளி, 

த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, சந்  ெத  (வார் -48):, (2)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, பஜார ்ெத  (வார் -48):, (3)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, ெத ங்கர ்காலனி (வார்  48):, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

58 58
ஆவ  நகராட்  ெத  
பாடசாைல ந நிைலப்பள்ளி , 

த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, ேபா ஸ்ஸ்ேடசன் ெத (வார் -48):, (2)-
ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, பன்ஸ் என் ேலவ்(வார்  48):, (3)-ஆவ  
(ந) த்தா ேபடை்ட, காவல்நிைலயம் ேரா  வார்  48:, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ேயான் நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

59 59
படட்ர் ைள ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ழக்  கப்  , 

த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, ரா வ் நகர(்வார் -48):, (2)-ஆவ  (ந), 
ச  நகர(்வார்  48):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

60 60
படட்ர் ைள ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ழக்  கப் , 

த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, ெவங்கேடஸ்வரா ெத  (வார் -48):, (2)-
ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, ெபரியார ்நகர ்(வார் -48):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

61 61
படட்ர் ைள ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ழக்  கப்  1வ  அைற 
, த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, ெம ன் ேரா -(வார் -48):, (2)-ஆவ  
(ந) த்தா ேபடை்ட, ஐ ஏ எப் ேரா  (வார் -48):, (3)-ஆவ  (ந) 

த்தா ேபடை்ட, காரம்ல் பள்ளி ேரா  (வார் -48):, (4)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, னிவாசா நகர ்(வார் -48):, (5)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, ம  ெத  (வார் -48):, (6)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, எம் ஈ எஸ் ேரா  (வார் -48):, (7)-ஆவ  

(ந) த்தா ேபடை்ட  , எம் இ எஸ் ேரா  பன்ஸ் என்க்ேளவ்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

62 62
படட்ர் ைள ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ழக்  கப்  2வ  அைற 
, த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, கண்ைனயா ப்  வார் -48):, 
(2)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, 4வ  ெத  (வார் -48):, (3)-ஆவ  (ந) 

த்தா ேபடை்ட, பார  நகர ்வார்  48:, (4)-ஆவ  நகராட்  
த்தா ேபடை்ட  , பன்ஸ்  காலனி:, (5)-ஆவ  நகராட்  
த்தா ேபடை்ட  , எல்ைலயம்மன் நகர ்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

63 63

படட்ர் ைள ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ழக்  கப்  3வ  
வ ப்  அைற, 

த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட, பன்ஸ்என் ேலவ்(வார் -48):, (2)-
ஆவ  (ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட,   4 ப் (வார் -48):, (3)-ஆவ  
(ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட, ளக்கைர ெத  (வார் -48):, (4)-ஆவ  
(ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட, ேகந் ைய ஆ ரியர ் ப்  (வார் -48):, 
(5)-ஆவ  (ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட, . .2 ல்ேகாடர்ஸ்(வார் -48):, (6)-
ஆவ  (ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட,   4 ல் ப்  (வார் -48):, (7)-
ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, ச நகர ்எக்ஸ்டன்ஷன் வார்  48:, (8)-
ஆவ  நகராட்  த்தா ப்ேபடை்ட,   4 ெடாமஸ் க்  ப்  
(வார்  48):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

64 64

படட்ர் ைள ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி ழக்  கப்  4வ  
வ ப்  அைற , 

த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட, அண்ணாகாம்ளக்ஸ் வார் -48:, (2)-
ஆவ  (ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட, ஐ.ஏ.எப் ேரா  (வார் -48):, (3)-ஆவ  
நகராட்  த்தா ப்ேபடை்ட, ம  ெத  (வார் -48):, (4)-ஆவ  
(ந) த்தாப் ப்ேபடை்ட, ஐ. .எப்.காலனி(வார் -48):, (5)-ஆவ  (ந) 

த்தா ேபடை்ட, ம ெத  வார்  48:, (6)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, . .எம்.எஸ். ப்  (வார்  48):, (7)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, பாலேவ  ெம ன் ேரா  வார்  48:, (8)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, அங்கப்பன் க்  ெத  வார்  48:, (9)-ஆவ  (ந) 
த்தா ேபடை்ட, 3வ  க் த் ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

65 65
படட்ர் ைள ெமடர்ி ேலசன் 
பள்ளி பைழய கட் டம், 

த்தாப் ப்ேபடை்ட - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, பாஞ்  அம்மன் நகர ்வார்  48:, (2)-
ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, ேதவர ்நகர ் தல் க் த் ெத  வார்  
48:, (3)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, இரண்டாவ  க் த் ெத  ேதவர ்
நகர ்வார்  48:, (4)-ஆவ  நகராட்  த்தா ப்ேபடை்ட, ேமலப்ேப  
ேரா  வார்  48:, (5)-ஆவ  நகராட்  த்தா ப்ேபடை்ட, எம்.ஆர.் 
ராதா நகர ்வார்  48:, (6)-ஆவ  நகராட்  த்தா ப்ேபடை்ட, 
அங்கப்பன் ெத  வார்  48:, (7)-ஆவ  (ந) த்தா ேபடை்ட, சரவணா 
நகர ்பாலேவ :, (8)-ஆவ  நகராட்  , பாலேவ  நா க் நகர ்
ெபரியபாைளயம் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

66 66

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  தன்ைம 
கட் டம் வல  பக்க அைற, 

டட்னமல்  - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) டன்மல் , க் யம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  1:, (2)-
ஆவ  (ந) டன்மல் , பாைளயக்காரர ்ெத  வார்  1:, (3)-ஆவ  (ந) 

டன்மல் , 1வ  க் த் ெத  காந்  ேரா  வார்  1:, (4)-ஆவ  (ந) 
டன்மல் , பள்ளி டத் ெத  வார்  1:, (5)-ஆவ  (ந) டன்மல் , 
ராமணர ்ெத  வார்  1:, (6)-ஆவ  (ந) டன்மல் , உதய ரியன் 

க்  ெத  வார்  1:, (7)-ஆவ  நகராட்  டன்மல் , தம்பரம் நகர ்
வார்  1:, (8)-ஆவ  நகராட்  டன்மல் , உதய ரியன் ெத  வார்  1:, 
(9)-ஆவ  நகராட்  டன்மல் , ெரௗப  அம்மன் ெத  வார்  1:, (10)-
ஆவ  (ந) டன்மல் , ேவ ேகாபால்சா  ெத  வார்  1:, (11)-ஆவ  
(ந) டன்மல் , நகர ் ரிவாக்கம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

67 67

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  தன்ைம 
கட் டம் இட  பக்க அைற, 

டட்னமல்  - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) டன்மல் , கற்பகம்பாள் ெத (வார் -1):, (2)-ஆவ  
நகராட்  டன்மல் , உயரந்ிைலப்பள்ளி ெத  (வார் -1):, (3)-ஆவ  
நகராட்  டன்மல் , பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1):, (4)-ஆவ  (ந) 

டன்மல் , உயரந்ிைலப்பள்ளி ெத  வார்  1:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

68 68

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  தன்ைம 
கட் டம் இட  பக்க அைற 

டட்னமல்  (6-  வ ப்  அைற), 
டட்னமல்  - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) டன்மல் , சா  ெத  (வார் -1):, (2)-ஆவ  (ந) 
டன்மல் , களத் ேமட் த் ெத (வார் -1):, (3)-ஆவ  நகராட்  
டன்மல் , க் யர ்ேகா ல் ெத  (வார் -1):, (4)-ஆவ  நகராட்  
டன்மல் , மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -1):, (5)-ஆவ  நகராட்  
டன்மல் , காந்  ேரா  (வார் -1):, (6)-ஆவ  (ந) ம்னமல் , 

கம்மாளார ்ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

69 69

அர னர ்ஆ  ரா டர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ெதற்  கப்  7வ  
வ ப்  அைற , டட்னமல்  - 
600 055

 (1)-ஆவ  (ந) டன்மல் , டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -2):, (2)-
ஆவ  (ந) டன்மல் , வள் வர ்ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

70 70

அர னர ்ஆ  ரா டர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ெதற்  கப்  வடக்  

ரி  கைட  வ ப்  அைற , 
டட்னமல்  - 600 055

 (1)-ஆவ  (ந) டன்மல் ,  ஆர ்  எப் ப் (வார் -2):, (2)-ஆவ  
(ந) டன்மல் , கண் ைக ெத  (வார் -1):, (3)-ஆவ  (ந) டன்மல் , 
ேமட் க் கண் ைக(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

71 71

அர னர ்ஆ  ரா டர ்
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ெதற்  கப்  வடக்  

ரி  கைட  வ ப்  அைற (ஏ  
எல் வ ப்  அைற), டட்னமல்  - 
600 055

 (1)-ஆவ  (ந) டன்மல் , பாடசாைல ெத  (வார் -2):, (2)-ஆவ  
நகராட்  டன்மல் , டன்மல்  ரதானசாைல (வார் -2):, (3)-ஆவ  
நகராட்  டன்மல் , ஆ ரியர ் ப்  (வார் -2):, (4)-ஆவ  
நகராட்  டன்மல் , டட்னமல்  ேகாடர்ஸ் வார்  2:, (5)-ஆவ  (ந) 

டன்மல் , 3வ  ெத  ெச ன்ட ்ைமேகல்ஸ் நகர:், (6)-ஆவ  (ந) 
டன்மல் , எம்  ராஜா ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

72 72
ேவல்ெடக் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, பஜைன ேகா ல் ெத  (வார்  3):, (2)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, பஜைனேகா ல் 2வ  ெத   (வார்  3):, (3)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, பஜைனேகா ல்3வ  ெத  (வார்  3):, (4)-
ஆவ  நகராட்  ேயான் நகர,் கன்னடபாைளயம்:, (5)-ேகா ல் 
பதாைக, ேயான் நகர ்ராம ஷ்ணா நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

73 73
ேவல்ெடக் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  (8வ  வ ப்  
அைற), ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ெம ன் ேரா  (வார்  3):, (2)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார்  3):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ெசௗத் ரி ெத  (வார்  3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

74 74
ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, கம்மாளர ்ெத   (வார் -3):, (2)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, வடக்  மாட  (வார் -3):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக , சந்  ெத  (வார்  3):, (4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
நண்பர ்காலனி வார்  3:, (5)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, வடக்  க்  
ெத , ந்  ெத  வார்  3:, (6)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
ைவ ண்டநாதர ்ெத  வார்  3:, (7)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
ஏரிக்கைர ெத  வார்  3:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

75 75

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி (ேமற்  

கப் ), ேகா ல்பதாைக - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந)கண்ணடபாைளயம்  , ந்தரெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார்  3):, (2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, வா  நகர ்(வார்  3):, (3)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, பார நகர ்(வார் -3):, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, இந் ராநகர ்(வார் -3):, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ராம ஷ்ணா நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

76 76 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்க பள்ளி , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ஐ.ஏ.எப். ேரா  ரா வ்காந்  தல் ெத  
வார்  3:, (2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ரா வ்காந்  நகர ்6வ  ெத  
(வார் -3):, (3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ரா வ்காந்  நகர ்7வ  

க்  ெத   வார்  3:, (4)-ஆவ   (ந) ேகா ல் பதாைக, ரா வ்காந்  
நகர ்8வ  க்  ெத  (வார்  3):, (5)-ஆவ , ரா வ் காந்  நகர ்  ஆர ்

 எப் ேகம்ப் ேபாஸ்ட:், (6)-  ஆர ்  எப் ேகம்ப், ைடப் 2:, (7)-ேகா ல் 
பதாைக, ைடப் 4  ஆ ர ்  எப் ேகம்ப்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

77 77 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்க பள்ளி , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ரா வ்காந்  நகர ்1வ 2வ  ெத  
(வார்  3):, (2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ரா வ்காந்  நகர ்2வ 3வ  
ெத  (வார் -3):, (3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ரா வ்காந்  நகர ்
3வ 4வ  ெத  (வார் -3):, (4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ரா வ்காந்  
நகர ்4வ  5வ  ெத  (வார்  3):, (5)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 

ந்தாவன் நகர ்1வ  ெத  (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

78 78 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்க பள்ளி , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ந்தாவன் நகர ்2வ  ெத  (வார் -3):, 
(2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ந்தாவன் நகர ்3வ  ெத  (வார் -3):, 
(3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ந்தாவன் நகர ்4வ  ெத  (வார் -3):, 
(4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ந்தாவன் நகர ்5வ  ெத  (வார் -3):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

79 79 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்க பள்ளி , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ெம ன் ேரா  (வார் -3):, (2)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, கம்பர ்ெத  (வார் -3):, (3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
ேமற்  மாட  வார்  3:, (4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக , ழக்  மாட 

 (வார்  3):, (5)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, வசந்தம் நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

80 80 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்க பள்ளி , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ெபான்னியம்மன் ேகா ல் ெத   (வார்  
5):, (2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, யாதவர ்ெத  (வார் -5):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, வன்னிய ெத  (வார் -5):, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, கரண்ன் ெத  (வார் -5):, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ப ண்  ெத   (வார் -5):, (6)-ஆவ  நகராட்  
ேகா ல்பதாைக, ஈஸ்வரி அ ன் :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

81 81
ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, நா தர ்ெத  (வார்  5):, (2)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, சா ள்ைள ெத  வார்  5:, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ளக்கைர ெத  வார்  5:, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, வண்ணார் ளம் வார்  5:, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, அம்மன்ேகா ல் ெத  வார்  5:, (6)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ேடங்க்  ெத  வார்  5:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

82 82

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  எல் ேக  -  , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 4வ  க்  ெத (வார் -6):, (2)-ஆவ  
(ந) ேகா ல்பதாைக, வள் வர ்ெத (வார் -6):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ெசம்ப த்  ெத  (வார்  6):, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, அண்ணா ெத  (வார் -6):, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் தல் ெதற்  ெத  (வார்  6):, (6)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் ெதற்  தல் ெத (வார்  
6):, (7)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் ப்பம்மாள் ெத  
(அேசாக் நகர)் (வார்  6):, (8)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் 
நகர ்ஆனந்த னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார்  6):, (9)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்மல் ைகெத (வார்  6):, (10)-ஆவ  
(ந), ம்ெபா ல் நகர ் ஷ்ணா ெத  (வார்  6):, (11)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் ெதற்  ெத (வார்  6):, (12)-ஆவ  
(ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்பவானி ெத  வார்  6:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

83 83

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  எல் ேக , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அேசாக் நகர ்அரி ஷ்ணா நகர ்(வார்  
6):, (2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அேசாக் நகர ் ஜாஸ் ன் காரட்ன் 
(வார்  6):, (3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அேசாக் நகர ்பாலா  ெத  
(வார்  6):, (4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அேசாக்நகர ்
ெவங்கேடஸ்வரன்ெத  வார்  6:, (5)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
அேசாக்நகர ்இளங்ேகாஅ கள் ெத  வார்  6:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

84 84

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  ரி ேக , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, கற்பகவள்ளி ெத  அேசாக் நகர:், (2)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, கனகாம்பரம் ெத  அேசாக் நகர:், (3)-ஆவ  
(ந) ேகா ல்பதாைக, அன்ைனெதரசாெம ன்ேரா  ஸ்  காலனி:, 
(4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பா நகர:், (5)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், சாய்பாபா ெத :, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேஜாஸ்வா ெத :, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எஸ் ட்  அந்ேதானி 
நகர:், (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், தரச்ன் நகர ்அேசாக் நகர ்

ரிவாக்ககம்:, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசன் டட்ரஸ்் நகர ்
அேசாக் நகர ் ரிவாக்கம்:, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெச ன்ட ்

ரான் ஸ் நகர ்அேசாக் நகர ் ரிவாக்கம்:, (11)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, மகாலட்  நகர ்:, (12)-ேகா ல் பதாைக, மேனாகரன் 
ெத  அேசாக் நகர:், (13)-ேகா ல் பதாைக, ராமர ்ெத  அேசாக் நகர:், 
(14)-ேகா ல் பதாைக, மம்ம  ெத  அேசாக் நகர:், (15)-ேகா ல் 
பதாைக, ெஜனிலா நகர ்அேசாக் நகர:், (16)-ேகா ல் பதாைக, ஆகாஷ் 
ெத  ெஜனி யா நகர ்அேசாக் நகர:், (17)-ேகா ல் பதாைக, 

ைரக்கண்  ெத  வேனஷ் நகர ்அேசாக் நகர:், (18)-ேகா ல் 
பதாைக, ெச ன்ட ்ேஜாசப் நகர ்அேசாக் நகர ் ரி :, (19)-ேகா ல் 
பதாைக, ெச ன்ட ்ஜாரஜ்் நகர ்அேசாக் நகர ் ரி :, (20)-ேகா ல் 
பதாைக, கண்ணப்பன் ெத  அேசாக் நகர:், (21)-ேகா ல் பதாைக, 
ெச ன்ட ்தாமஸ் பள்ளி ெத  அேசாக் நகர:், (22)-ேகா ல் பதாைக, 
இந் ரா ெத  அேசாக் நகர:், (23)-ேகா ல் பதாைக, சா  ெத  அேசாக் 
நகர:், (24)-ேகா ல் பதாைக, ரசார ்பார  நகர ்அேசாக் நகர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

85 85

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம், ேகா ல்பதாைக - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ்( கத  எண் 1 தல் 150 
வைர ) (வார் -4):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

86 86

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம், ேகா ல்பதாைக - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) கைலஞர ்ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ்கத  எண் (151 - 
400:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

87 87

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம், ேகா ல்பதாைக - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ் 2வ  ெத  வார்  4:, (2)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ்3 வ  ெத  வார்  4:, (3)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ்5வ  ெத  வார்  4:, (4)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம  ெத  ன் றம்(வார் -5):, (5)-ஆவ  
(ந) ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ்ெம ன்ேரா  4வ  ெத :, (6)-ஆவ  
(ந) ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ்10வ  ெத :, (7)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, கைலஞர ்நகர ்6வ  ெத :, (8)-ேகா ல் பதாைக, 
20வ  ெத  கைலஞர ்நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

88 88

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  எல் ேக , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அண்ணாெத  (வார்  6):, (2)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ல்ைலவாயல் சாைல 1(வார்  6):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ல்ைலவாயல் சாைல (வார்  6):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

89 89

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  எல் ேக  எப், 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)ேகா ல் பதாைக , அேசாக் நகர ்(வார்  6):, (2)-
ஆவ (ந)ேகா ல்பதாைக , ந்தரரா  ெத  வார்  6:, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, அேசாக் நகர ் ஷ்ண ரத்்  ெத  (வார்  6):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

90 90

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  எல் ேக  எப், 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல் பதாைக , கா   கங்ைக  ெத  வார்  6:, 
(2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அன்ைன ெதரசா 2வ  க் த் ெத  

ைரஸ்ட ்காலனி:, (3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ஸ்ட ்காலனி 
ேநதா  ெத :, (4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அன்ைன ெதரசா 4வ  

க் த் ெத  ஸ்ட ்காலனி:, (5)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
அன்ைன ெதரசா 3வ  க் த் ெத  ைரஸ்ட ்காலனி:, (6)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, வா  ெத  :, (7)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, டாக்டர ்

 வ ெத   ல்ைலவாயல் சாைல:, (8)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
அன்ைன ெதரசா ெம ன் ேரா  ைரஸ்ட ்காலனி:, (9)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, வசந்தம் நகர:், (10)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 

ரான் ஸ் நகர:், (11)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, அன்ைன ெதரசா 
1வ  க் த் ெத  ைரஸ்ட ்காலனி:, (12)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 
ஆர ்ஆர ்நகர ்:, (13)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, வள் வர ்நகர ்:, (14)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, பா நகர ்:, (15)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, சா  ெத  அேசாக் நகர:், (16)-ஆவ  ( ஊ) 
ேகா ல்பதாைக, அன்ைன ேமரி அெவன் :, (17)-ேகா ல் பதாைக 
அேசாக் நகர,் ைநனியப்பா ெத :, (18)-ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர,் 
ெபான்னப் ள்ைள ெத :, (19)-அங்காளம்மன் ேகா ல் ெத , ேகா ல் 
பதாைக அேசாக் நகர:், (20)-ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர,் அப்பர ்
ெத :, (21)-ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர,் இந் ரா  ெத :, (22)-
ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர,் பழனி ெத :, (23)-ேகா ல் பதாைக 
அேசாக் நகர,் எட்  அம்மன் நகர:், (24)-ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர,் 
என் எஸ்  ேபாஸ் ெத :, (25)-ேகா ல் பதாைக அேசாக் நகர,் 
அங்காளம்மன் ேகா ல் ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

1 வள் ர் (SC) நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய 
6 ஆவ  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்
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அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  எல் ேக   அைற 
எண்.10, ேகா ல்பதாைக - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, நாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -6):, (2)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்வடக்  5வ  க்  
ெத (வார்  6):, (3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் 4வ  
ெத  (வார்  6):, (4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்30அ  
ேரா (வார்  6):, (5)-ஆவ  நகராட் , ம்ெபா ல் நகர ் சரச் ்ெத  
(வார்  6):, (6)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ேவப்பங் ளம் வார்  6:, (7)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்ெதற்  ெத  (வார்  6):, (8)-
ஆவ  நகராட் , ம்ெபா ல் நகர ் வடக்  தல் ெத  (வார்  6):, (9)-
ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்ெதற்  4வ  ெத  (வார்  
6):, (10)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்வடக்  3வ  ெத  
(வார்  6):, (11)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்2வ  

க்  ெத  (வார்  6):, (12)-ஆவ  நகராட்  ேகா ல் பதாைக, 
ம்ெபா ல் நகர ்2வ  ெத  (வார்  6):, (13)-ஆவ  நகராட்  ேகா ல் 

பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்1வ   ெத (வார்  6):, (14)-
ஆவ (ந)ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்வடக்  4வ  ெத  (வார்  
6):, (15)-ஆவ (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்3வ  க்  ெத  
(வார்  6):, (16)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்
தாமைரெத  வார்  6:, (17)-ஆவ  நகராட்  ேகா ல் பதாைக, 

ம்ெபா ல் நகர ் வள் வரெ்த  வார்  6:, (18)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் ல்ைலெத  வார்  6:, (19)-ேகா ல் 
பதாைக, ெசவ்வந்  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

92 92

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கட் டம் வடக்  

கப்  எல் ேக  ஐ அைற 
எண்.10, ேகா ல்பதாைக - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்ேராஜா ெத  வார்  6:, 
(2)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்கங்ைக ெத  வார்  6:, 
(3)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்பவானி ெத  வார்  6:, 
(4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்அண்ணாெத  வார்  
6:, (5)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் ஞ்  ெத  
வார்  6:, (6)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் ரய்காந்  
ெத  வார்  6:, (7)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக , தாழம்  ெத :, (8)-ஆவ  
(ந) ேகா ல்பதாைக, ைவைக ெத :, (9)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, 

ம்ெபா ல் நகர ்ய ைன ெத :, (10)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக,  
ம்ெபா ல் நகர ்நரம்ைத ெத :, (11)-ேகா ல் பதாைக, அல்  ெத  
ம்ெபா ல் நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

93 93

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ேமற்  கப்  ழக்  
கட் டம் இட  பக்க அைற, 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்ேகாதாவரிெத  
(வார்  6):, (2)-ஆவ (ந)ேகா ல் பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ் ந்  ெத  
(வார்  6):, (3)-ஆவ  நகராட்  ேகா ல்பதாைக ம்ெபா ல்நகர,் 

ம்ெபா ல் நகர ் ங்காெத  (வார்  6):, (4)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் 
பதாைக, ய ைன ெத  ம்ெபா ல் நகர ்வார்  6:, (5)-ஆவ  (ந)  
ேகா ல் பதாைக, நரம்தா ெத   ம்ெபா ல் நகர ்வார்  6:, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

94 94

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ேமற்  கப்  ழக்  
கட் டம் இட  பக்க அைற, 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்ெசம்ப த்  ெத  
வார்  6:, (2)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, தாழம்  ெத  ம்ெபா ல் 
நகர ்வார்  6:, (3)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, ம ழம்  ெத  

ம்ெபா ல் நகர ்வார்  6:, (4)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக , ம்ெபா ல் 
நகர ்சம்பங்  ெத  வார்  6:, (5)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக , 

ம்ெபா ல் நகர ்மல் ைக ெத  வார்  6:, (6)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக , ம்ெபா ல் நகர ்தாமைர ெத  வார்  6:, (7)-ஆவ  
(ந)  ேகா ல் பதாைக, ெபான்னப் ள்ைள ெத  வார்  6:, (8)-ஆவ  (ந)  
ேகா ல் பதாைக, எக்ஸ்ேமரி கல்லைர ெத  வார்  6:, (9)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, ம்ெபா ல் நகர ்சாமந்  ெத  :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

95 95

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம், ேகா ல்பதாைக - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, ேமட் த் ெத   (வார் -4):, (2)-ஆவ  (ந)  
ேகா ல் பதாைக, ம  ெத  வார்  5:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

96 96

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம்  (வடக்  கப் ), 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, ஸ் ம்ெத  (வார் -4):, (2)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, இந் ராநகர ்(வார் -4):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகா ல்பதாைக, யேமட் தெ்த  (வார்  4):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

97 97
அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கப்   ேக  எப், 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)ேகா ல்பதாைக, ைடப் - 1  (வார் -20):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

98 98
அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கப்   ேக  எப், 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, எச.் .எப். ைடப் 3  (வார் -20):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

99 99

அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி தன்ைம கட் டம் ெதற்  

கப்   ேக  , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, எச.் .எப். பணியாளர ் ப் :, (2)-
ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, எச.் .எப். ேக. .ஸ்டாப் ப் :, (3)-
ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, ய ேயாவான் சரச் ்(வார் -20):, (4)-ஆவ  
(ந)  ேகா ல் பதாைக, ைடப் 4 எச.் .எப். ஸ்ேடட:், (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

100 100
அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி ெதற்  கப்   ேக  , 
ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)  ேகா ல் பதாைக, எச ்  எப் ப்  ைடப் - கத  எண் 
(1 தல் 50 வைர) (வார் -20):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

101 101 அங் ர ் த் யா மந் ர ்நரச்ரி 
பள்ளி, ேகா ல்பதாைக - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ேகா ல்பதாைக, எச ்  எப் வாரட்ட்ரஸ்் ைடப் 2  கத  
எண் 51 தல் 110 வைர:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

102 102
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
, ேசாழம்ேப  ல்ைலவாயல் 
- 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத   (வார்  10):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  
பள்ளிக் ட ெத  (வார்  10):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழம்ேப  ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  10):, (4)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  ெசந் ல் நகர ்ேரா   (வார்  10):, (5)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  பார யார ்ெத   (வார் -
14):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அன் ைடைம ெத  ( னிவாச 
நகர)் (வார்  10):, (7)-ஆவ  (ந), ேசாழம்ேப  சத்யா ெத  யாம் 
நகர(்வார்  10):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கைலஞரெ்த  
ேசாழம்ேப  (வார்  10):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கரிகாலன் 
ெத  ேசாழன் நகர ்வார்  10:, (10)-ஆவ (ந), ேநதா  நகர ்ஹரி 

ளாடஸ்்:, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெப மாள் ேகா ல் ெத :, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

103 103

ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
யகட் டம் ழக்  ரி  

ேமற்  கப்  , ேசாழம்ேப  
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பார  நகர ்3வ  ெத  கைலஞர ்நகர ்
(வார் -10:, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  
ேவ ேகாபால் தல்ெத  (வார் -10):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  பார நகர ்(வார் -10):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  யாம் நகர ்(வார் -10):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  பார நகர ்சத் ய ெத  (வார் -10):, 

(6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  பார  நகர ் ரதான 
சாைல (வார் -10):, (8)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், பார  நகர ்
1வ  ெத  (வார் -10):, (9)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், பார  
நகர ்2வ  ெத  (வார் -10):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பார  
நகர ்8வ  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

104 104

ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
யகட் டம் ழக்  ரி  

ேமற்  கப்  , ேசாழம்ேப  
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  அ ைடைம ெத  
(வார் -10):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  
நன்ன ெத  (வார் -10):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழம்ேப  ேரா  (வார் -10):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழம்ேப  ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -10):, (5)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  னிவாசநகர ்(வார் -10):, (6)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  னிவாச நகர ்வார்  10:, (7)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  வாஞ் நாதன் ெத  வார்  10:, (8)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கைல 2வ  ெத   வார்  10:, (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், னிவாச நகர ்அன் ைடைம ெத  வார்  10:, (10)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ன  ெத  காளிகாம்பாள் நகர:், 
(11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், காேவரி ெத  காளிகாம்பாள் நகர:், 
(12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவைக ெத  காளிகாம்பாள் நகர:், 
(13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  ெம ன் ேரா  இந் ரா 
நகர:், (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , காளிகாம்பாள் நகர ்11வ  
ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

105 105

ரங்கசா  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  

றப்  வ ப்  அைற, ெசந் ல் 
நகர ் ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் வள் வர ்ெத  
(வார் -11):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்க லர ்ெத  
(வார் -11):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்
ெசங் ட் வன்ெத  (வார் -11):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெசந் ல் நகர ் ேவகானந்தரெ்த  (வார் -11):, (5)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்காமராஜர ்சாைல (வார் -11):, (6)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் த்தாத்தர ்ெத  (வார் -
11):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்ேந  ெத  (வார் -
11):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்ேநத்தா  ெத  
(வார் -11):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்
நம்மாழ்வார ்ெத  (வார் -11):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

106 106

ரங்கசா  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  

றப்  வ ப்  அைற (இ ப்  
அைற), ெசந் ல் நகர ்

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் ரபாண் யன் ெத  
(வார் -11):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்படே்டல் 
ெத  (வார் -11):, (3)-ஆவ  (ந), ெசந் ல் நகர ்ராஜா  ெத  (வார்  11):, 
(4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் அப்பர ்ெத  (வார் -
11):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

107 107

ரங்கசா  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  

 ேக  வ ப்  அைற , ெசந் ல் 
நகர ் ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் ரகாசம்ெத  (வார் -
11):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்வாஞ் நாதன் ெத  
(வார் -11):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்மகாத்மா 
காந்  ெத   வார்   11:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்
அண்ணா ெத    வார்  11:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் 
நகர ்கண்ணதாசன் சாைல  வார்  11:, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெசந் ல் நகர ் . .க ெத   வார்  11:, (7)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்மகாத்மா காந்  ெத  வார்  11:, (8)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வஊ  ெத  ெசந் ல் நகர:், (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், அம்ேபத்கர ்ெத  ெசந் ல் நகர:், (10)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், தரம் ங்கம் ெத  ெசந் ல் நகர:், (11)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், மஹா ர ்ெத  ெசந் ல் நகர:், (12)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், பல்லவன் ெத  ெசந் ல் நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

108 108

ரங்கசா   எட ்ப ற்  கல் ரி 
வடக்  கப்  ெந.1வ  அைற , 
ெசந் ல் நகர ் ல்ைலவாயல் -
 600 062

 (1)-ஆவ  (ந)( ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் ப் ர ் மரன் 
ெத (வார் -11):, (2)-ஆவ  (ந), ெசந் ல் நகர ்காலேமகம் ெத (வார் -
11):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் த் ராம ங்கம் 
ெத (வார் -11):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்கம்பர ்
ெத (வார் -11):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்

ந்தாமணி ெத  (வார் -11):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் 
நகர ்பார யார ்ெத  (வார் -11):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெசந் ல் நகர ் வா ெத  (வார் -11):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெசந் ல் நகர ்ராஜராஜன் ெத  (வார் -11):, (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்அகத் யர ்ெத  (வார் -11):, (10)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்கரிகாலன் ெத  (வார் -
11):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்இந் ராகாந்  
ெத  (வார் -11):, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலணி 

கன் ேகா ல் ெத  (வார்  11):, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
 நகர ்காலனி தரம்சாஸ்தா ெத  (வார்  11):, (14)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி டாக்டர ் ேகசன் ெத  (வார்  
11):, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் லகர ்ெத  
(வார் -11):, (16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்
பார தாசனார ்சாைல (வார் -11):, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெசந் ல் நகர ்தா ர ்ெத  (வார் -11):, (18)-ஆவ  (ந), ெசந் ல் நகர ்
ேசக் ழார ்ெத  (வார் -11):, (19)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெசந் ல் நகர ்இளங்ேகாவ கள் ெத  (வார் -11):, (20)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ் த் ைர ெத  (வார் -11):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

109 109

ரங்கசா   எட ்ப ற்  கல் ரி 
வடக்  கப்  ெந.2வ  அைற , 
ெசந் ல் நகர ் ல்ைலவாயல் -
 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, ெச ன்ட ்ேமரிஸ் 
ெத  (வார்  11):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்
வல்லளார ்ெத (வார் -11):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் 
நகர ்ஆசாத் ெத (வார் -11):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் 
நகர ்ராகேவந்தர ்ெத (வார் -11):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெசந் ல் நகர ்பார தாசன் சாைல(வார் -11):, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்ெபரியார ்ெத (வார் -11):, (7)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, ஜான் ராணி ெத  (வார்  11):, 
(8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலணி, அன்னிெபசன்ட ்
ெத  (வார்  11):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, 
ஹரிநிவாஸ் அன்னிெபசன்ட ் தல் க் தெ்த  (வார்  11):, (10)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, ைவைக ெத  (வார்  
11):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, வா  ரபாத 
ெத  (வார்  11):, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலணி, 
ஜான் ராணி ெத  க்  (வார்  11):, (13)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, காேவரி ெத  (வார் -11):, (14)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, ல்ேமாஹர ்ெத  
(வார் -11):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

110 110

ரங்கசா   எட ்ப ற்  கல் ரி 
வடக்  கப்  ெந.3வ  அைற , 
ெசந் ல் நகர ் ல்ைலவாயல் -
 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, ற்றாண்  ெத  
(வார் -11):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, 
ஆ சங்கரர ்ெத  (வார் -11):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்
காலனி, ெதரசா ெத  (வார்  11):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

ரபாண் யன் ெத  ெசந் ல்நகர(்வார் -11):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெசந் ல்நகர ்காமராஜர ்சாைல(வார் -11):, (6)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசந் ல் நகர ்கணப  ெத (வார் -11):, 
(7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, ந்தாவன் அ ன்  
(வார்  11):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, (வார்  
11):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, ெகன்ன  ெத  
(வார்  11):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்காலனி, 
சா பாபா ெத  வார்  11:, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  நகர ்
காலனி, ெநல்சன் மண்ேடலா ெத  வார்  11:, (12)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், இந் ரா நகர ்3வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

111 111
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ஸ்ேடசன் ேரா (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் ேநதா  ெத (வார் -15):, (3)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
ெபரியார ்நகர ்ெவங்கேடசன் ெத (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் ெபரியார ் நகர ்ெவங்கேடசன் ெத (வார் -15):, (5)-ஆவ  
(ந) அண்ண ர,் ய அண்ணாநகர ்ேநதா  ெத  (என்.எஸ்.  ேபாஸ்):, 
(6)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ெவங்கேடசன் ெத (வார் -15):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

112 112

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி, ழக்  

கப்  , ேகாணாம்ேப  
ப த் ப்பட்   - 600 077

 (1)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் காமராஜர ்ெத  (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் ெகன்ன  ெத  (வார் -15) :, (3)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
ெஜயல தா ெத  (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் இந் ரா ெத  
(வார் -15):, (5)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் என்.எஸ்.ேக. ெத  (வார் -15):, 
(6)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் வா ெத  (வார் -15):, (7)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் வ.உ. . ெத  (வார் -15):, (8)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
பார யார ்ெத  (வார் -15):, (9)-ஆவ  (ந) அண்ண ர ், ெவங்கேடசன் 
ெத  (வார் -15):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

113 113

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி, ழக்  

கப்  , ேகாணாம்ேப  
ப த் ப்பட்   - 600 077

 (1)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ேந  ெத (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் தந்ைதெபரியார ்நகர ்இந் ரா ெத   (வார் -15:, (3)-ஆவ  
(ந) அண்ண ர,் யஅண்ணாநகர ்(வார் -15) :, (4)-ஆவ (ந) 
அண்ண ர ், தந்ைதெபரியார ்ேநதா  நகர ்(வார் -15):, (5)-ஆவ (ந) 
அண்ண ர ், ய அண்ணாநகர ்பார யாரெ்த  (வார் -15):, (6)-
ஆவ (ந) அண்ண ர ், ேந ெத  ெபரியாரந்கர ்(வார் -15):, (7)-
ஆவ (ந) அண்ண ர ், என் .எஸ் .ேக .ெத  ய அண்ணாநகர ்(வார் -
15):, (8)-ஆவ (ந)அண்ண ர,் ெஜயல தா ெபரியார ்ெத  (வார் -15):, 
(9)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ேஜா  நகர ் ரம்மநாயகம் நிவாஷ் (வார் -
15) :, (10)-ஆவ (ந)அண்ண ர,் 4வ க் ெத  ேஜா நகர(்வார் -
15):, (11)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் யஅண்ணாநகர ்வ.உ.  நகர ்
(வார் -15):, (12)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் யஅண்ணாநகர ்ேநதா  

பாஷ்சந் ரேபாஸ்ெத :, (13)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் தந்ைத 
ெபரியாரந்கர ்பார க் த் ெத  (வார் -15):, (14)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் வசக்  நகர ்44வ  ெத  ( . ளாக்) (வார் -14):, (15)-
அவ (ந)அண்ண ர ், பாடசாைல ெத   (வார் -15):, (16)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர ், அன்ைன சத் யா நகர ்(வாஞ் நாதன் ெத ) (வார் -15):, 
(17)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் பாலா  நகர ்(வார் -15):, (18)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் கைலஞர ்ெத  (வார் -15):, (19)-ஆவ  (ந), கண்ணதாசன் 
ெத  :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

114 114

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ய கட் டம் வடக்  பக்கம் 

ேமற்  கப்  , அண்ண ர ்
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் இளங்ேகா ெத  (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் ேஜா  நகர ்1வ  2வ  ெம ன் ேரா  (வார் -1):, (3)-
ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ஏரிக்கைர ெத (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந) 
அன்ன ர,் 3வ  ெம ன் ேரா  ேஜா  நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

115 115

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  ரி  ேமற்  கப்  , 
அண்ண ர ் ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ேந  ெத (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -15):, (3)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் ெபான்னியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் பள்ளிக் ட ெத (வார் -15):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

116 116

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
பால்வா  ைமயம் ேமற்  கப்  , 
அண்ண ர ் ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ப் ர ் மரன் ெத  (வார் -15):, (2)-ஆவ  
(ந) அண்ண ர,் பார யார ்ெத  (வார் -15):, (3)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் 2வ  இந் ரா காந்  ெத  (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் 3வ  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -15):, (5)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் ராகேவந் ரா ெத  (வார் -15):, (6)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
மகாத்மா காந் ெத  (வார் -15):, (7)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ேநதா  
ெத  (வார் -15):, (8)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ஸ்டா ன் ெத  (வார் -
15):, (9)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,்    ெத  (வார் -15):, (10)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் 9வ  ெத  (வார் -15):, (11)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
சத் யா நகர ்ெந ஞ்சாைல (வார் -15):, (12)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
சத் யா நகர ்ெம ன்ேரா  (வார் -15):, (13)-ஆவ  (ந) அண்ண ர ், 
ெலனின் 9வ  ெத  (வார் -15):, (14)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 7வ  ெத  
(வார் -15):, (15)-ஆவ  (ந) அண்ண ர ், சக்  நாயகர ்ேகா ல் ெத  
(வார் -15):, (16)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் இந் ராகாந்  2வ ெத  
சத்யாநகர ்(வார்  15):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

117 117

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
பால்வா  ைமயம் ேமற்  கப்  , 
அண்ண ர ் ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ெம ன்ேரா  (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் பகத் ங்ெத  (வார் -15):, (3)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
6வ ெத  (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் காமராஜ் ெத  
(வார் -15):, (5)-ஆவ  நகராட்   அண்ண ர,் சத்யா நகர ்ெம ன் 
ேரா  (வார் -15):, (6)-ஆவ  நகராட்  அண்ண ர ், சத்யா நகர ்
3வ ெத  (வார் -15):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெஜயலஷ்  
நகர ்(வார் -15):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எம். .ஆர.்ெத  
(வார் -15):, (9)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் சத்யாநகர ்4வ ெத  (வார் -
15):, (10)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் ெகன்ன  ெத  (வார் -15):, (11)-ஆவ  
(ந) அண்ண ர,் சத்யா நகர ்ெம ன்ேரா  (வார் -15):, (12)-ஆவ  (ந) 
அண்ண ர,் கைலஞர ்ெத  (வார் -15):, (13)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
ெஜயல தா ெத  (வார் -15):, (14)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் சத்யா நகர ்
ெம ன்ேரா  (வார் -15):, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
கண்ணதாசன் ெத  (வார் -15):, (16)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் 
கண்ணதாசன் ெத  வார்  15:, (17)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் காந்  ெத  
9வ  ெத  வார்  15:, (18)-ஆவ  (ந) அண்ண ர,் சத் யா நகர ்1 வ  
ெத  தல் 9 வ  ெத  வைர வார்  15:, (19)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெஜயலட்  நகர ்2வ  ரதான சாைல (வார்  - 
15):, (20)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெஜயலட்  நகர ்4வ  க்  
ெத  (வார்  - 15):, (21)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெஜயலட்  நகர ்
1வ  ரதான சாைல (வார்  - 15):, (22)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
3வ  ரதான சாைல ெஜயலட்  நகர:், (23)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெஜயலட்  நகர ்4வ  ரதான சாைல (வார்  - 
15):, (24)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெஜயலட்  நகர ்1வ  க்  
ெத  (வார்  - 15):, (25)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெஜயலட்  நகர ்
2வ  க்  ெத  (வார்  - 15):, (26)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெஜயலட்  நகர ்3வ  க்  ெத  (வார்  - 15):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

118 118

.ேக.ெசட் ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழ ரம் இப்ரா ம் ெத  (வார் -
9):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழ ரம் கங்ைகயம்மன் 
ேகா ல் ெத (வார் -9):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழ ரம் 
சரஸ்வ  ெத  (வார் -9):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழ ரம் 
ெம ன் ேரா  (வார் -9):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கைலஞர ்
ெத   (வார் -9):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

119 119
.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கைலஞர ்நகர ்2வ  க்  ெத  
(வார் -9):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கைலஞர ்நகர ்3வ   ெத  
(வார் -9):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கைலஞர ்நகர ்3வ  

க் த் ெத  (வார் -9):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கைலஞர ்
க ணாநி  நகர ்2வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

120 120

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ம  சாந்தா ெசட்  ளாக் 3  

சத் ய ரத்்  நகர,் 
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழ ரம் லட் த் ெத  (வார்  9):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 2வ  ெத  4வ  க் ெத  
இந் ராநகர ்வார்  9:, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், . .க.ெத  
(வார்  9):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் ேக ேக 
நகர ்2வ  ெத  வார்  9:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், தரச்னம் 
ெத  ேக ேக நகர ்வார்  9:, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

. .க.ெத  வார்  9:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவைக 
ெத  காளிகாம்பாள் நகர:், (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வா 

ஷ்  அப்பாரட்ெ்மண்ட:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

121 121

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப்   ேக எஸ் ளாக், 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், தாமைர நகர ் தல் ெத  (வார் -9):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், தாமைர நகர ்2வ  ெத  (வார் -9):, (3)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், தாமைர நகர ்3வ  ெத  (வார் -9):, (4)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ராகேவந் ரா ெத  கணப  நகர ்(வார் -
9):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்டன் ெத  கணப  நகர ்
(வார் -9):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ரசண்ண 
ெவங்கேடஸ்வரா ெத  கணப நகர ்(வார் -9):, (7)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், கணப  ெத  (வார் -9):, (8)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், இந் ரா நகர ்2வ  ெத  5வ  க்  ெத  (வார்  

9):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

122 122

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப்   ேக எஸ் ளாக் 

, ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாபா நகர ்(வார் -9):, (2)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், சாந்  ெத  ேசாழ ரம் (வார் -9):, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், கன்னி ல மகா கணப  ெத  கணப  நகர ்

(வார் -9):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஆஸ் டட்ல் ேரா  
ேசாழ ரம் பரச்் ன் காரட்ன் (வார்  9):, (5)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், இந் ராநகர ்2வ  ெத  2வ  க்  ேசாழ ரம் 
(வார்  9):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

123 123

.ேக.ெசட் ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப்   ேக எஸ் ளாக், 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், இந் ரா நகர ் தல் ெத  
ேசாழ ரம் (வார் -9):, (2)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 
இந் ராநகர ் ல் ெத  ேசாழ ரம் (வார் -9):, (3)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், இந் ரா நகர ்2வ  ெத  ேசாழ ரம் (வார் -9) :, (4)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 3வ ெத  இந் ராகாந்  நகர ்வார்  9:, 
(5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கணப  நகர ்ேசாழம்ேப  (வார்  9):, 
(6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், இந் ரா நகர ்2வ  ெத  4வ  

் த்:, (7)- ேவற்கா  )ேப), சரஸ்வ  நகர:், (8)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , இந் ரா நகர ்2வ  ெத  4வ  க்  ெத :, (9)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , 2வ  ெத  1வ  க்  ெத :, (10)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , இந் ரா நகர ்2வ  க்  ெத :, (11)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , பால னாயகர ்ெத   கணப  நகர:், (12)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , கணப  நகர ்3வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

124 124

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந் ரம் ஸ்தரிப்  
.ஆர.்ஆர.்ெத (வார் -12):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

சாந் ரம் 2வ  ராஸ் ேரா (வார் -12):, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 1வ  ராஸ் ெத  (வார் -12):, (4)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 2வ  ராஸ் ேரா (வார் -
12):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 3வ  ராஸ் 
ேரா (வார் -12):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 3வ  
ெத  (வார் -12):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 4வ  

ராஸ் ேரா (வார் -12):, (8)-ஆவ  (ந)  ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 
4வ  ெத  (வார் -12):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 
இந் ராகாந்  ெத  ழக்  (வார்  12):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

125 125

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஞானஒளி ரம், வார்  12:, (2)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், நரிக் றவர ்காலனி, வார்  12:, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ஞானஒளி ரம், தல் ெத , வார்  12:, (4)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ஞானஒளி ரம், 2வ  ெத , வார்  12:, (5)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், இந் ரா காந்  நகர ்2வ  ெத  சாந் ரம் 
(வார்  12):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஆ ரியர ்அ ணாசச்லம் 
1வ  ெத :, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஆ ரியர ்அ ணாசச்லம் 
2வ  ெத :, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  ஆர ்ஆர ்1வ  ெத :, (9)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந் ரம் 2வ  ெத :, (10)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், இந் ராகாந்  நகர ்எம். .ஆர.்ெத :, (11)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், இந் ராகாந்  நகர ்அண்ணா ெத :, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

126 126

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ம  சாந்தா ெசட்  ளாக் 3  

சத் ய ரத்்  நகர,் 
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 3வ  இட  ெத  
(வார் -9):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 5வ  
இட  ெத  (வார் -9):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
மணிகண்ட ரம் 1வ ெத  (வார் -9):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
மணிகண்ட ரம் 3மற் ம் 4வ  ெத  (வார் -9):, (5)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் மரன்ெத  (வார் -9):, (6)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 3வ  ைள (வார் -9):, (7)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 5வ  இட  1வ  

க் தெ்த  (வார்  9):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

127 127

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப்  (3வ   வ ப்  

அைற), ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 5வ  வல  ெத  
(வார் -9):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 6வ  
வல ரம் (வார் -9):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 6வ  வல  ெத  
சரவணன் நகர ்(வார்  9):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 7வ  
வல ெத  சரவணன் நகர ்(வார்  9):, (5)-ஆவ  (ந)  ல்ைலவாயல், 
9வ  தல் க் தெ்த  சரவணன் நகர ்வார்  9:, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், 9வ  2வ  க் தெ்த  சரவணன் நகர ்(வார்  - 
9):, (7)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், சரவணன் நகர ்(வார்  9):, 
(8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 8வ  வல  ெத  
(வார்  9):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , 8வ  இட  ெத  
மணிகண்ட ரம்:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

128 128

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 9வ  வல  ெத  
(வார்  9):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம்   9வ  
இட ெத  (வார்  9):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஆசனி நகர ்
3வ  ெத  (வார்  9):, (4)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 
மணிகண்ட ரம் 7வ  ெத  (வார்  9):, (5)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 9வ  ெத  (வார்  9):, (6)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 2வ  ெத  (வார்  9):, (7)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ஆ னி நகர ்2வ  ெத  (வார்  9):, 
(8)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ஆ னி நகர ் க் த் ெத  
(வார்  9):, (9)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், சரவண நகர ்ேபதனி 
ேரா  (வார் -9):, (10)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், சரவண நகர ்
9வ  இட  ெத  (வார் -9):, (11)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 
சரவண நகர ்16வ  ெத  (வார் -9):, (12)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 15வ  ெத  (வார் -9):, (13)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம் 1வ  ெத  வார்  9:, (14)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம், 2வ  ெத , வார்  9:, (15)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம், 4வ  ெத , வார்  9:, 
(16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம், 4வ  ெத , வார்  
9:, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகண்ட ரம், 1வ  க்  
ெத , வார்  9:, (18)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணிகன்ட ரம் 10 
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

129 129

.ேக.ெசட் ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ் 
ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேராஜா ெத  ேவகானந்தா நகர ்
(வார்  9):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ல் தெ்த  

ேவகானந்தா நகர ்(வார்  9):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
சாமந் ெத  ேவகானந்தர ்நகர ்(வார்  9):, (4)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேவகானந்தர ்நகர ் ஞ்  ெத  (வார்  9):, (5)-
ஆவ  நாகராட்  ல்ைலவாயல், பாரிஜாதம் ெத  ேவகானந்தர ்
நகர ்(வார்  9):, (6)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ல்ைல ெத  

ேவகானந்தர ்நகர ்(வார்  9):, (7)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 
கனகாம்பரம் ெத  ேவகானந்தர ்நகர ்வார்  9:, (8)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், ேவகானந்தா நகர ்தாமைர ெத  (வார்  9):, (9)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ேவகானந்தா நகர ்மல் ைக 
ெத  (வார்  9):, (10)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 

ேவகானந்தா நகர ் ரியகாந்  ெத  (வார்  9):, (11)-ஆவ  நகராட்  
ல்ைலவாயல், ேவகானந்தா நகர ்மேனாரஞ் தம் ெத   வார்  

9:, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஆஸ்பத் ரி ன் றம், 
ேவகானந்தர ்நகர ்வார்  9:, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மணல் 

ஓைட ைச (ெஜயல தா நகர)் வார்  9:, (14)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், சபரி ஐயப்பன் நகர:், (15)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், சம்பங்  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

130 130

ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
தன்ைம கட் டம் வடக்  
கப் , ேசாழம்ேப  

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேவ ேகாபால் நகர ் தல் 
ெம ன்ேரா  (வார் -10):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேவ ேகாபால் நகர ்1 2 3 வ  க்  ெத  வார்  10:, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  ெம ன்ேரா  வார்  10:, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், கேணஷ் நகர ்வார்  10:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

131 131

ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
தன்ைம கட் டம் வடக்  
கப் , ேசாழம்ேப  

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ் னாயகர ்ேகா ல் 
ெத  (வார்  10):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்
ஆ யபாதம் ெத  (வார்  10):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
14வ க் ெத  வார்  10:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
இந் ராகாந்  ெத  வார்  10:, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
கேணஷ் நகர ் தல் ெத  வார்  10:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
கேணஷ் நகர ்2வ  ெத  வார்  10:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

132 132

.ேக.ெசட்  ேவகானந்தா 
த்யாலயா னியர ்காேலஜ்  

ேக எஸ் ளாக் அைற , 
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்பல்லவன் 6வ  ெத  
(வார்  12):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்கரிகாலன் 
ெத  (வார்  12):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்
வாஞ் நாதன் ெத  (வார்  12):, (4)-ஆவ  (ந), ேசாழன் நகர ்பல்லவன் 
ெத  (வார்  12):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்
பல்லவன் 1வ  க்  ெத  (வார்  12):, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்பல்லவன் 2வ  க்  ெத  (வார்  
12):, (7)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்பல்லவன் 
3வ  க்  ெத  (வார்  12):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழன் நகர ்பல்லவன் 4வ  க்  ெத  (வார்  12):, (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்பல்லவன் 5வ  க்  ெத  (வார்  
12):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்பார யார ்ெத  
(வார்  12):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்வ.உ.  
ெத  (வார்  12):, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்

ேவகானந்தர ்ெத  (வார்  12):, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழன் நகர ்பல்லவன் ெத  (வார்  12):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

133 133

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி வடக்  கப்   ேக  ஏ 
அைற ெந.35, ல்ைலவாயல் -
 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழன்நகர(்மாரியம்மன்ேகா ல்ெத (வார்  12):, (2)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்(தரக்ா ெத )(வார்  12):, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர ் மைலயப்பன் 2வ  ெத  (வார்  

12):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர ் . .க. ெத  
(வார்  12):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்அண்ணா 
ெத  (வார்  12):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர,் 
ர ல்ேவ ஸ்ேடசன் ேரா  வார்  12:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழன் நகர,் ஆ யபாதம் ெத , பல்லவன் ெத  வார்  12:, (8)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ேசாழன் நகர ்தரக்ா ெத  வார்  12:, (9)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  வ.ஊ. . நகர ்ெம ன்ேரா  
(வார்  12):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  
கைலஞரெ்த  (வார் -12):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேசாழம்ேப  வ.ஊ.  நகர ்வார்  12:, (12)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  வ.ஊ.  நகர ் தல் ெத  வார்  12:, 
(13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  வ.ஊ.  நகர ்ெம ன் 
ெத  வார்  12:, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  
வ.ஊ. நகர ்3வ க் ெத  வார்  12:, (15)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  வ.ஊ. நகர2்வ ெத  வார்  12:, (16)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாழம்ேப  வ.ஊ.  நகர4்வ ெத  
வார்  12:, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 10வ  ெத  தரச்னம் 
ெம ன்ேரா  மைலவாசன் நகர:், (18)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேநதா  நகர ்2வ  ெம ன்ேரா :, (19)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேநதா  நகர ்1வ  ெம ன்ேரா :, (20)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

மைலயப்பன் 1வ  ெத  ேநதா  நகர:், (21)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ஸ்ேடசன் ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

134 134

கைலமகள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கப்  ேமற்  கட் டம் 2வ  
அைற, ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ்ெதால்காப் யம் ெத  
வார்  14:, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ் க் றள் 
ெத  (வார்  14):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர,் 
ேதம்பாவனி ெத (வார்  14):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 

ந்ெதாைக ெத   சக்  நகர ்(வார் -14):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர,் றநா  ெத  (வார் -14):, (6)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல்,  சக்  நகர,் நாராயணியம் ெத  
(வார் -14):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல்,  சக்  நகர,் 
மணிேமகைல ெத  (வார் -14):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல்,  
சக்  நகர,் லப்ப காரம் ெத  (வார் -14):, (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவா ல்,  சக்  நகர,் ேதம்பாவாணி ெத  (வார் -14):, (10)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல்,  சக்  நகர,் ெதால்காப் யம் ெத  
(வார் -14):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

135 135

கைலமகள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கப்  ேமற்  கட் டம் 2வ  
அைற, ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல்,  சக்  நகர,் அகநா  ெத  
(வார் -14):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல்,  சக்  நகர,் நன் ல் 
ெத  (வார் -14):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல்,  சக்  நகர,் 
மா லாமணி ெத  (வார் -14):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  
சக்  நகர,் ர ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா  (வார்  14):, (5)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், சக்  நகர,் ராமாயணம் ெத , வார்  14:, (6)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர,் மகாபாரதம் ெத , வார்  
14:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர,் நாலா யார ்ெத , 
வார்  14:, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்   நகர,் ல்பாட்  
ெத , வார்  14:, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்   நகர,் 
நன் ல் தல் ெம ன் ேரா , வார்  14:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

136 136
ஆவ  (ந) ெதாடக்க பள்ளி, வடக்  

கப்  ெதற்  கட் டம்  , 
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வடக்  மாட  (வார் -7):, (2)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், பாப்பார டை்ட (வார் -7):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், வாணி னாயகர ்ெத  (வார் -7):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வாணி னாயகர ்ேமற்  ெத  (வார் -:, (5)-ஆவ  

(ந) ல்ைலவாயல், வாணி னாயகர ் ன் றம் (வார் -7):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

137 137

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ெதற்  பக்கம் 
3வ  கட் டம்  (அ வலர ்அைற), 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேமற்  மாட  (வார் -7):, (2)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ெதற்  மாட  (வார் -7):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், சன்ன  ெத  (வார் -7):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ழக்  மாட  (வார் -7):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், எட் யம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  7:, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

138 138

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  கட் டம் 
ேமற்  பக்கம் 1வ  அைற , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மா லாமணிஸ்வர ்நகர ்வார்  7:, (2)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மா லாமணீஸ்வர ் நகர ் வார்  7:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

139 139

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  கட் டம் 
ேமற்  பக்கம் 1வ  அைற 
(கணினி அைற), 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கமலம் நகர ்வார்  7:, (2)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், 16 வ  ெத  ெவங்கடாஜலம் நகர ்வார்  7:, (999)-

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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

140 140

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  கட் டம் 
ேமற்  பக்கம் 1வ  அைற 4வ  
கட் டம் ேமற்  அைற, 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மதரெ்தேரசா ெத  ேஜக் நகர ்வார்  
7:, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மைலவாசன் நகர ்வார்  7:, (3)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், வடக் மாட  க்  ெத  
வார்  7:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வடக்  மாட  2வ  

க்  ெத  வார்  7:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஜாக் நகர,் 
காமராஜர ்ெத  வார்  7:, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேந  ெத , 
ஜாக் நகர ்வார்  7:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கக்கன் நகர ்ஜாக் 
நகர ்வார்  7:, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வ.உ.  ெத , ஜாக் நகர ்
வார்  7:, (9)-   என் ஸ்ெடப்ேபார் , மைலவாசன் நகர,் 

ல்ைலவாயல்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

141 141

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
அைற எண் 1 வடக்  கப்  
ெதற்  பக்கம் 4வ  கட் டம், 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வசங்கர ரம், 2வ  ெத , வார்  7:, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சத் ய ரத்்  ேர ேயா காலனி, 
வார்  7:, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வசங்கர ரம், 1வ  ெத , 
வார்  7:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எஸ் எஸ் நகர ்வார்  7:, (5)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேசாம ந்தர அ ன் :, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், மாரியம்மன் ேகா ல் ெத :, (7)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், மைலவாசன் நகர ்10வ  ெத :, (999)-

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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

142 142

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  கட் டம் 
2வ  அைற, ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கடட்ெபாம்மன் ெத  ஜாக் நகர ்வார்  
7:, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எம்  ஆர ்நகர,் வார்  7:, (3)-
ஆவ (ந), ல தம்பாள் நகர ்வார்  7:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
11வ  ெத  ெவங்கடாஜலம் நகர:், (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

பாஷ் சந் ரேபாஸ் ெத  ஜாக் நகர:், (6)- ல்ைலவாயல் , 
ேவலம்மாள் நி  ட ன்:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெவங்கடாஜலம் நகர ்7வ  ெத :, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , 
வள்ளாலார ்ெத  ஜாக் நகர:், (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , பாஷ் 
சந் ர ேபாஸ் ெத  ஜாக் நகர:், (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , 6வ  

க்  ெத  ேகால்டன் ெத :, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , 
14வ  க்  ெத  ெவங்கடாசலம் நகர ்:, (12)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல் , 2வ   ெத  ெவங்கடாசலம் நகர ்:, (13)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , ஜயலட்  ெத  ஜாக் நகர:், (14)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெவங்கடாஜலம் நகர ்10வ  ெத :, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

143 143

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ெதற்  பக்க 
கட் டம் 5வ  அைற , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், காந்  நகர ்(வார் -7):, (2)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், 2வ  அண்ணா ெத  (வார் -7):, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ளக்கைரத் ெத  (வார் -7):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேகசன் ெத  (வார் -7):, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

144 144

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ெதற்  பக்க 
கட் டம், ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  (வார் -7):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பள்ளி நாயகர ் க் த் ெத  
(வார்  7):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எம். .எச.் ேரா  (வார் -7):, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

145 145

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ெதற்  பக்க 
கட் டம் 6வ  அைற, 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மைல நகர ்(வார் -7):, (2)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ங் ன்ற நாய  மைல நகர ்வார்  7:, (3)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மஹா ர ்அ ன்  ெத :, (4)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், கம்பர ்ெத  மைல நகர:், (5)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், காமராஜர ்ெத  மைல நகர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

146 146

ஆவ  (ந) ெதாடக்க பள்ளி வடக்  
கப்  ெதற்  பக்க கட் டம் 

6வ  அைற, ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதற் மாட  (வார் -7):, (2)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ப் ரமணிய பார  நகர:், (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  காலனி, வார்  7:, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், எம்  எச ்ேரா , பசை்சயம்மன் நகர ்வார்  7:, (5)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பசை்சயம்மன் நகர,் ஜயலட்  
அ ன் , வார்  7:, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அண்ணா நகர ்

தல் ெத  வார்  7:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 1வ  
அண்ணாெத  (வார் -7):, (8)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 3வ  
அண்ணாெத  (வார் -7):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  அண்ணா நகர:், (10)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், க மான் டை்ட அண்ணா ெத :, (11)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், அண்ணா நகர ்4வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

147 147

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ெதற்  பக்க 
கட் டம் 6வ  அைற, 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந), எட் யம்மன் நகர ்(வார் -7):, (2)-ஆவ  நகராட்   
ல்ைலவாயல், பசை்சயம்மன் நகர ்(வார் -7):, (3)-ஆவ  நகராட்   
ல்ைலவாயல், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்(வார் -7):

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

148 148

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  ெதற்  பக்க ய 
கட் டம், ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ப் ரமணிய நகர ்(வார் -7):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்3வ ெத  (வார் -
7):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எட் யம்மன் ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  (வார் -7):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

149 149

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  கட் டம் 
3வ  அைற, ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எட் யம்மன் நகர ்காமராஜர ்ெத  
(வார் -7):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எம்  ஆர ்நகர ்
கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -7):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், பசை்சயம்மன் நகர ்ஐயப்பன் ேகா ல் ெத  வார்  
7:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எட் யம்மன் நகர ்அண்ணாெத  
(வார் -7):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்7வ  

க் தெ்த  (வார் -7):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எம்  ஏ 
சரச் ்ெத  (வார் -7):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பசை்சயம்மன் 
நகர ் ஜயலஷ்  அ ன்  (வார் -7):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேகாபால் ெத  (வார் -7):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ராணி 
அன்ைன ெத  (வார் -7):, (10)-ஆவ  நகராட்   ல்ைலவாயல், 

வள் வர ்நகர ்8வ ெத  (வார் -7):, (11)-ஆவ  நகராட்   
ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்1வ  ெத  (வார் -7):, (12)-

ஆவ  நகராட்   ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்2வ  ெத  
(வார் -7):, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்9வ  
ெத  (வார் -7):, (14)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், வள் வர ்
நகர ்12வ  ெத  (வார் -7):, (15)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல் , 

வள் வர ்நகர ்13வ  ெத  (வார் -7):, (16)-ஆவ  நகராட்  
ல்ைலவாயல் , எட் யம்மன் நகர ்ெவங்கேடஸ்வரா ெத  (வார் -

7):, (17)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல் , எம்  ஆர ்நகர ்6வ  ெத  
(வார் -7):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

150 150

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  வடக்  கட் டம் 
1வ  அைற, ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  நகராட்   ல்ைலவாயல் , எம்  எச ்ேரா  இராம ஜம் 
ெத  (வார் -7):, (2)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், எம்  ஆர ்நகர ்
1வ  க் த் ெத  (வார் -7):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எம்  
ஆர ்நகர ்5வ  க் த ்ெத  (வார் -7) :, (4)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், எம்  ஆர ்நகர ்7வ  ெத  (வார் -7):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேவளம்மாள் நி  ட ன் (வார் -7) :, (6)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்13வ  ெத  வார்  7:, (7)-ஆவ  

(ந) ல்ைலவாயல், எட் யம்மன் நகர ்ெவங்கேடஸ்வரா ெத  வார்  
7:, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் 
ஆல்இண் யாேர யா கைட  ேகட ்வார்  7:, (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேகாபால் ெத   பசை்சயம்மன் நகர ்வார்  7:, (10)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்10 வ  ெத  வார்  7:, 
(11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அன்ைனெதரசா நகர ்(வார்  7):, (12)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்நகர ்
அண்ணாெம ன்ேரா  வார்  7:, (13)-ஆவ  (ந), வள் வர ்நகர ்
5வ  ெத  வார்  7:, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்
நகர ்4வ  ெத  வார்  7:, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

வள் வர ்நகர ்6வ  ெத  வார்  7:, (16)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், இராமா ஜம் ெத , வார்  7:, (17)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வாைழக் டை்டத் ெத , வார்  7:, (18)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், 11வ  ெத , வள் வர ்நகர,் வார்  7:, (19)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 10 வ  ெத , வள் வர ்நகர,் வார்  
7:, (20)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெவங்கேடச ெப மாள் ெத  
(வார் -7):, (21)-ஆவ  நகராட்   ல்ைலவாயல், அண்ணா நகர ்
வார்  7:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

151 151

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  3வ  வ ப்  
அைற, ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) , ல்ைலவாயல் காலனி ஐயனார ்ெத  (வார்  8):, (2)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேமட் த் ெத  (வார் -8):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -8):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -8):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ரபாவ  நகர ்(வார் -8):, (6)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், அ மன் டை்ட (வார் -8):, (7)- ல்ைலவாயல், 

வசக்  நகர ்3வ  க்  ெத  சரஸ்வ  நகர ் ரி :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

152 152

ஆவ  (ந) உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  4வ  வ ப்  
அைற, ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்ேமற்  (வார் -8):, (2)-
ல்ைலவாயல், 7வ  க்  ெத :, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்ேமற்  தல் க்  ெத  (வார் -

8):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்ேமற்  2வ  க்  
ெத  (வார் -8):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்ேமற்  
3வ  க்  ெத  (வார் -8):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெதன்றல் நகர ்ேமற்  4வ  க்  ெத  (வார் -8):, (7)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்ேமற்  5வ  க்  ெத  (வார் -
8):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்ேமற்  6வ  க்  
ெத  (வார் -8):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்ேமற்  
7வ  க்  ெத  (வார் -8):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெதன்றல் நகர ்ேமற்  8வ  க்  ெத  (வார் -8):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

153 153
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  ஏ  எல் ஏ ரி , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  (வார் -8):, (2)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர ்6வ  ெத , வார்  8:, (3)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர,் 1வ  ெத  வார்  8:, (4)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர,் 2வ  ெத , வார்  8:, (5)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர,் 3வ  ெத , வார்  8:, (6)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர,் 4வ  ெத , வார்  8:, (7)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர,் 5வ  ெத , வார்  8:, (8)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர,் 6வ  ெத , வார்  8:, (9)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர,் 5வ  ெத , வார்  8:, (10)-
ஆவ (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்10வ  க்  ெத :, (11)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ெஜயராம் நகர:், (12)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெவங்கடாஜலம் 3வ  ெம ன் ேரா :, (13)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வள்ளலார ்நகர ்7வ  ெத :, (14)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், அய்யனார ்ேகா ல் ெத  ல்ைலநகர:், (15)-ஆவ  

(ந) ல்ைலவாயல், ெஜயராம் நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

154 154
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்ெத  (வார் -8):, (2)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்ெத  காலனி (வார் -8:, (3)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அன்ைன நகர ்(வார் -8):, (4)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், ேலாேகஷ் நகர ்(வார் -8):, (5)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல் , ெதன்றல் நகர ்(வார் -8):, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேலாேகஷ் நகர ்வார்  8:, (7)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  கம்பர ்ெத  (வார்  8):, (8)-

ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  ேந  ெத  
(வார்  8):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ப்பன் ெத  ெதன்றல் நகர ்

ழக்  (வார் -8):, (10)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ெதன்றல் 
நகர ் ழக்   ராமசா  ெத  (வார்  8):, (11)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், வள் வர ்ெத  ெதன்றல் நகர ்வார் -8):, (12)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், க்ேடாரியா அ ன்  (வார் -8):, (13)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், தல் ெம ன் ேரா  சரஸ்வ  நகர ் 
வார்  8:, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , ந்தாவன சாைல 
ெதன்றல் நகர ்(வார் -8:, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெதன்றல்நகர ்ேரா  (வார் -8):, (16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

ரத்்  நகர ் தல் ெத  (வார் -8:, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
கப்பன் காலனி (வார்  8):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

155 155
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்2வ  ெத  (வார் -8):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்8வ  ெத  (வார் -8):, 
(3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்9வ  ெத  (வார் -8):, 
(4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்7வ  ெத  (வார் -8):, 
(5)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ரத்்  நகர ் நாகாத்தம்மன் 
ேகா ல்  ெத  (வார்  8):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  
நகர ் தல் ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

156 156

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  
வடக்  பக்க அைற ெந 8 இ 9 
ெதற்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பத்மாவ  நகர ்(வார் -8):, (2)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், ல்ைல நகர ்(வார் -8):, (3)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், அ மான் நகர ்(வார் -8):, (4)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், ல்ைல நகர ்வார்  8:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

157 157
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வண்ணான் டை்ட (வார் -8):, (2)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ஆஸ்ரம் ெஷல்டரஸ்் (வார் -8):, (3)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், சாரதாம்பாள் ெத  (வார் -8):, (4)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்(வார் -8):, (5)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், ஐயப்பா நகர ்(வார் -8):, (6)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்(வார் -8):, (7)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், ய னா நகர ்(வார் -8):, (8)-ஆவ  
நகராட்  ல்ைலவாயல், வணராணி ெத  ெதன்றல் நகர ்வார்  8:, 
(9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக் 10வ ெத  
வார்  8:, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஆரத்்  நகர:், (11)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்11வ  ெத :, (12)-ஆவ   (ந) 
ல்ைலவாயல் , த்  ேகா ல் ெத  ரத்்  நகர:், (13)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , சரஸ்வ  நகர ்4வ  ெத :, (14)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , சரஸ்வ  நகர ்10வ  ெத :, (15)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , சரஸ்வ  நகர ்9வ  ெத :, (16)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , சரஸ்வ  நகர ்5வ  ெத :, (17)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , 6வ  ெத  சரஸ்வ  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

158 158

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அம்ேபத்கார ்நகர ் ரத்்  ெத  
(வார்  8):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்   
(வார் -8):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், எம். ..எச.் ேரா (வார் -
8):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அண்ணா ெத  (ெதன்றல் நகர ்
ேமற்  (வார்  8):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

159 159

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல்நகர ்ேமற்  தல் ரதான 
சாைல வார்  8:, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், க மாரி அம்மன் 
ெத , வார்  8:, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர,் வார்  
8:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  10வ  ெத  
காமராஜர ்ெத :, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்

ழக்  1வ  ெம ன்ேரா :, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் 
நகர ் ழக்  19வ  ெத :, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் 
நகர ் ழக்  ப் ரமணி 20வ  ெத :, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெதன்றல் நகர ் ழக்  அம்ேபத்கர ்நகர:், (9)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், பார யார ்ெத  ெதன்றல் நகர:், (10)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், 2வ  க்  ெத  ெதன்றல் நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

160 160

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  4வ  க் த் 
ெத  :, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  ேத  
ஈஸ்வரி நகர:், (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  
காந்  ெத :, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  
16வ  க் த் ெத :, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், படட்ம்மாள் 
ெத :, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  7வ  

க் த் ெத :, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  
3வ  க் த் ெத :, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், டாக்டர ்
அம்ேபத்கர ்நகர ் ழக்  தல் ெத  ெதன்றல் நகர ்ேரா :, (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  9வ  ெம ன் ெத  
4வ க் த் ெத :, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்

ழக்  9வ  ெத  ரா வ்காந்  ெத :, (11)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெதன்றல்நகர ் ழக்  14வ  ெத :, (12)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  தல் க் த் ெத :, (13)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  18வ  க் த் 
ெத :, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  17வ  
ெத :, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  10வ  

க்  ெத , காமராஜர ்ெத :, (16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ெபத்தானி ெத  ெதன்றல் நகர ் ழக் :, (17)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், நாகாத்தம்மன் நகர ்ெதன்றல் நகர ் ழக் :, (18)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ஈஸ்வரி நகர:், (19)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ் ழக்  13வ  ெத :, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

161 161

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி  ெதற்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அ மான் நகர ்(வார் -8):, (2)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், லா ெத  (வார் -8):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், கப்பா காலனி (வார் -8):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், எம்  ஆர ்ெத  சரஸ்வ  நகர ்(வார்  8):, (5)-ஆவ  

(ந) ல்ைலவாயல், மரகதம் சந் ரேசகர ்ெத  (வார் -8):, (6)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ரத்்  நகர,் வார்  8:, (7)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ரத்்  நகர ்நாகாத்தம்மன் ேகா ல் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

162 162

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி  அைற எண் 42 ெதற்  

கப் , ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அம்ேபத்கார ்நகர ் மரகதம் 
சந் ரேசகர ்ெத  (வார்  8):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
அம்ேபத்கார ்நகர ் ரத்்  ெத  (வார்  8):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், அம்ேபத்கார ்நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -8):, (4)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல் நகர ்(வார்  7):, (5)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல் , க்ேனஷ் நகர ்ெதன்றல் நகர ்ெம ன் ேரா :, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

163 163

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல்நகர ் ழக்  வ 
.ஊ. .ெத (வார் -8):, (2)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 
ெதன்றல்நகர ் ழக்  பல்லவன் ெத  (வார் -8):, (3)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், ெதன்றல்நகர ் ழக்  ரதான சாைல (வ(வார் -8):, 
(4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெதன்றல்நகர ்வனராணி ெத  (வார் -
8):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ் வள் வர ்ெத  
(வார்  8):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், காந் ெத  
மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார்  8):, (7)-ஆவ  நகராட்  

ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்ராஜா  ெத  (வார்  8):, (8)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், . .ேக.ெத  ெதன்றல் நகர ்(வார்  8):, (9)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ேந  ெத , சரஸ்வ  நகர ்வார்  
8:, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், லஷ்  நகர,் வார்  8:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

164 164

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ழக்  கப் , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்(வார் -8):, (2)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்காந் ேரா  (வார் -8):, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ஆரத்்  நகர ்சரஸ்வ  நகர ் ரிவாக்கம் (வார்  8):, 

(4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சரஸ்வ  நகர ்ஜய்யப்பன் நகர ்5 வ  
ெத  (வார்  8):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், கப்பா காலனி 
சரஸ்வ  நகர ்வார்  8:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

165 165
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி , 
சத் ய ரத்்  நகர,் 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -6):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ் தல் ெத  (வார் -6):, (3)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ்2வ  ெத  (வார் -6):, (4)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ் இைணப்   ெம ன் ேரா   
(வார் -6):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ் தல் ெத  

தல் ராஸ் (வார் -6):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ்
தல் ெத  2வ   ராஸ் (வார் -6):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , 

சாந்  நகர ் தல் ெத  3வ  ராஸ் (வார் -6):, (8)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ்2வ  ெத  தல் ராஸ் (வார் -6):, (9)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சாந்  நகர ்2வ  ெத  2வ  ராஸ் 
(வார் -6):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந்  நகர ்2வ  ெத  
3வ  ராஸ் (வார் -6):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாந்  நகர ்
இைணப்  1வ  ெத  (வார் -6):, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
சாந்  நகர ்இைணப்  2வ  ெத  (வார் -6):, (13)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், சாந்  நகர ்இைணப்  3வ  ெத  (வார் -6):, (14)-
ஆவ  ந, எஸ் ஏ   ப்  சத் ய ரத்்  நகர ்(வார்  8):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

166 166

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  அைற எண்.3 ய ளாக் 
ெதற்  கப் , சத் ய ரத்்  
நகர,் ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், சத்ய ரத்்  நகர ் தல் ெத    
(வார் -6):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சத்ய ரத்்  நகர ்2வ  
ெத   (வார் -6):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சத்ய ரத்்  நகர ்
3வ  ெத   (வார் -6):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சத்ய ரத்்  
நகர ்4வ  ெத   (வார் -6):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
சத்ய ரத்்  நகர ்5வ  ெத   (வார் -6):, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், சத்ய ரத்்  நகர ்6வ  ெத   (வார் -6):, (7)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், சத்ய ரத்்  நகர ்7வ  ெத (வார் -6):, (8)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சத் ய ரத்்  நகர ்11வ  ெம ன் ேரா  
(வார் -6):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சத் ய ரத்்  நகர ்12வ  
ெம ன் ேரா    (வார் -6):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , 
சத் ய ரத்்  நகர ்13வ  ெம ன் ேரா    (வார் -6):, (11)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல் , சத் ய ரத்்  நகர ்  ளாக்  (வார் -6):, (12)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல் , சத் ய ரத்்  நகர ்15வ  ெம ன் ேரா  
  (வார் -6):, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ய காவலர ்

ப்  (வார்  6):, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சத் ய ரத்்  
நகர ்காவலர ் ப்  (வார்  6):, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
எஸ் எம் நகர,் 8வ  ெத , வார்  6:, (16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
எஸ் எம் நகர,் 9 வ  ெத , வார்  6:, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
எஸ் எம் நகர,் 10 வ  ெத , வார்  6:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

167 167
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , சத் ய ரத்்  
நகர,் ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ்4வ  ெத  வார்  
13:, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ்5வ  ெத  
வார்  13:, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ்6வ  
ெத  வார் 13:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மரன் ெத  வார்  
13:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பாரட்ர ்ெத   வார் 13:, (6)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், பள்ளி டத் ெத   வார்  13:, (7)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ராஜராேஜஸ்வரி ெத   வார்  13:, (8)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், க மாரி ெத   வார்  13:, (9)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ்ஏ ெத   வார்  13:, (10)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ்  ெத   வார்  
13:, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ்ெத   
வார் 13:, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ்
ெத   வார் 13:, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  
நகர ்ெத   வார் 13:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

168 168
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , சத் ய ரத்்  
நகர,் ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ் ெஜ ெத   
வார் 13:, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ் 
ேக ெத   வார் 13:, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத நகர ்பார  
ெத  வார்  13:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  நகர ்
மேகஸ்வரி ெத  வார்  13:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், காேவரி 
ெத  வார்  13:, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  ேத  ைவஷ்ன  
நகர ்  ெத  வார்  13:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  
நகர ்8 வ  ெத  வார்  13:, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அ ரா  
ெத  வார்  13:, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  
நகர ்காந்  ெத :, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  
ைவஷ்ண  நகர ்ஈ ெத :, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  
ைவஷ்ண  நகர ்எப் ெத :, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  
ைவஷ்ண  நகர ்எச ்ெத :, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  
நகர ் நாயகர ்ெத :, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  
ைவஷ்ண  நகர ்8வ  ெத  3வ  க் த் ெத :, (15)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ்8வ  ெத  4வ க் த் 
ெத  :, (16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ண  நகர ்
8வ  ெத  5வ  க் த் ெத :, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

ேத  ைவஷ்ண  நகர ்8வ  ெத  6வ க் த் ெத :, (18)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ேத  ைவஷ்ன  நகர ்8வ  ெத   ெத :, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

169 169
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  , சத் ய ரத்்  
நகர,் ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஷ்ணன் ேரா  (வார் -13):, (2)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பசை்சயம்மன் ெத  (வார் -13):, (3)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வகா  ெத  (வார் -13):, (4)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ஈஸ்வரி ெத  (வார் -13):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், பாஷ் ெத  (வார் -13):, (6)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், சத் ய ரத்்  ெத  (வார் -13):, (7)-ஆவ  

(ந) ல்ைலவாயல்,   ரி ெத  (வார் -13):, (8)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ர ல்ேவ காரெ்ஷட ்காம்பளக்ஸ் ப்  (வார்  

13):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பாஷ்யம் ெத  (வார் -13):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

170 170
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  , சத் ய ரத்்  
நகர,் ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மேகஸ்வரி ெத  (வார் -13):, (2)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சக்  ெத  (வார் -13):, (3)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ர ந் ரன் நகர ்2வ ெத  (வார் -13):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், சாந்  ெத  (வார் -13):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், இளங்ேகா ெத  (வார் -13):, (6)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், அய்யப்பன் ெத  (வார் -13):, (7)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ய னா ெத  (வார் -13):, (8)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், க மாரி ெத  (வார் -13):, (9)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், காேவரி ெத  (வார் -13):, (10)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ்ெம ன்ேரா  (வார் -13):, (11)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், காவலர ் ப்  வார்  13:, (12)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ேத  நகர,் வள் வர ்ெத , வார்  13:, (13)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், இர ந் ரநாத் தல் ெத  (வார் -13):, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

171 171
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
சத் ய ரத்்  நகர,் 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 2வ  ெத  3வ  க்  ெத  (வார் -
13):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 2வ  ெத  4வ  க்  ெத  
(வார்  13):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மத் ய ெத  ைவஷ்ன  
நகர ்(வார்  13:, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ன  நகர ்3வ  

தல் க் த் ெத  (வார்  13:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ைவஷ்ன  நகர ்3வ  ெத  (வார்  13):, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ்2வ  ெத  (வார்  13):, (7)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ைவஸ்ண  நகர ்2வ ெத  2வ  க்  
ெத (வார் -13:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

172 172
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
சத் ய ரத்்  நகர,் 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ன  நகர ்7வ  தல் க் த் 
ெத  (வார்  13:, (2)-ஆவ  (ந)  ல்ைலவாயல், ைவஷ்ன  நகர ்
7வ  ெத  (வார்  13):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ன  
நகர ்7வ  ெத  2வ  க்  ெத  (வார்   13:, (4)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ைவஷ்ன  நகர ்8வ  ெத  (வார்  13):, (5)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ்8வ  ெத  தல் க்  ெத  
(வார் :, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ்8வ  ெத  
2வ  க்  ெத  (வார்   13:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ைவஸ்ண நகர ்9வ  ெத  (வார் -13):, (8)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ைவஸ்ண  நகர ்10வ  ெத  (வார் -13):, (9)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், மேகஸ்வரி ெத  ேத நகர ்(வார் -13):, (10)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், அண்ண ர ்இர ல்ேவ காலனி  
(வார்  13):, (11)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவா ல், ேத  நகர ்

ஷ்ணா ெத  (வார்  13):, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ர ந் ரன்நகர ்2வ  ெத  (வார்  13):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

173 173

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்  பக்கம் ழக்  

கப் , ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர ்அங்காள பரேமஸ்வரி  
ேகா ல்ெத   (வார்  12):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  
நகர ் தல்ெத  (வார் -12):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  
நகர ்2வ  ெத  (வார் -12):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  
நகர ்3வ ெத  (வார் -12):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  
நகர ்4வ  ெத  (வார் -12):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  
நகர ்5வ ெத  (வார் -12):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  
நகர ்ெம ன்ேரா  (வார் -12):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

மைலயப்பன் தல் ெத  (வார் -12):, (9)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், மைலயப்பன் 2வ  ெத  (வார் -12):, (10)-ஆவ  

நகராட்  ல்ைலவாயல், ர ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா  ேநதா  நகர ்
வார்  12:, (11)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர,் 7வ  
ெத , வார்  12:, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர,் 
காமராஜர ்ெத , வார்  12:, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  
நகர ்6வ  ெத  :, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர ் தல் 
ெம ன் ேரா  :, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேநதா  நகர ் தல் 
ெம ன்ேரா  தல் க் த் ெத :, (16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேநதா  நகர ்2வ  ெம ன்ேரா :, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ேநதா  நகர ்இர ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா  ழக்  க் த் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

174 174
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
சத் ய ரத்்  நகர,் 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேத  நகர ் பாஷ் ெத  (வார் -13):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், இந் ரா ெத  (வார் -13):, (3)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ேத  நகர ்வால்  ெத  ((வார் -13):, (4)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், ைவஷ்ண  நகர ் தல் ெத  (வார் -13):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

175 175

 ெவங்கேடஸ்வரா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி ழக்  

கப் , ல்ைலவாயல் - 600 
062

 (1)-ஆவ (ந) லைலவாயல, த ழநா ட வச
வாரியக் ப்   ளாக்-1 (வார் -12:, (2)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்   ளாக்-
2 (வார் -12:, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  
வாரியக் ப்  3வ  ளாக் (வார்  12):, (4)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  4வ  
ளாக் (வார்  12):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  

வச  வாரியக் ப்  6வ  ளாக் (வார்  12):, (6)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  7வ  

ளாக் (வார்  12):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  
வச  வாரியக் ப்  8வ  ளாக் (வார்  12):, (8)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  9வ  
ளாக் (வார்  12):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  

வச  வாரியக் ப்  10வ  ளாக் (வார்  12):, (10)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  11வ  

ளாக் (வார்  12):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  
வச  வாரியக் ப்  12வ  ளாக் (வார்  12):, (12)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  13வ  
ளாக் (வார்  12):, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  

வச  வாரியக் ப்  14வ  ளாக் (வார்  12):, (14)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  15வ  

ளாக் (வார்  12):, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  
வச  வாரியக் ப்  16வ  ளாக் (வார்  12):, (16)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  17வ  
ளாக் (வார்  12):, (17)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  

வச  வாரியக் ப்  18வ  ளாக் (வார்  12):, (18)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  19வ  

ளாக் (வார்  12):, (19)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  
வச  வாரியக் ப்  20வ  ளாக் (வார்  12):, (20)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், த ழ்நா  ட்  வச  வாரியக் ப்  (வார்  
12):, (21)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ல்ைலநகர,் ல்ைல நகர ்
(வார் 12):  (22)-ஆவ (ந) ல்ைலவாயல்  த வ வாரியம் 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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

176 176

கைலமகள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  கப்  
7வ  வ ப்  அ ரி  அைற), 
பவர ்ைலன் ேரா  

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ (ந) லைலவாயல, வசக  நகர 9வ ெத (வார -14):, 
(2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வசக் நகர ்19வ  ெத  (வார் -14):, 
(3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வசக்  நகர ்அ ன்  ஏ1 ெசக்டார ்
(வார் -14):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 2வ  அெவன்  ஏ 
ெசக்டார ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
3வ  அெவன்  ஏ ெசக்டார ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (6)-ஆவ  (ந)  

ல்ைலவாயல், 4வ  அெவன்  ஏ ெசக்டார ் வசக்  நகர ்(வார் -
14):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 30வ  ெத  வசக்  நகர ்(வார் -
14):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 26 வ  ெத  வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 24வ  ெத  வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 31வ  ெத  வசக்  
நகர ்(வார் -14):, (11)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 45வ  ெத  

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (12)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 
51வ  ெத  வசக்  நகர ்(வார் -14):, (13)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், 8வ  அெவன்  ஏ ெசக்டார ்(வார் -14):, (14)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், 6வ  அெவன்  ஏ ெசக்டார ்(வார் -14):, (15)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், பவரை்லன் ெத  (வார் -14):, (16)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவா ல், 52வ  ெத  (வார் -14):, (17)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவா ல், 7வ  அெவன்  ஏ ெசக்டார ்(வார் -14):, (18)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவா ல், 9வ  அெவன்  ஏ ெசக்டார ்(வார் -14):, (19)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 53வ  ெத  வசக்  நகர ்(வார் -14):, 
(20)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 40வ  ெத  வசக்  நகர ்(வார் -
14):, (21)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 29வ  ெத  வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (22)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 41வ  ெத  வசக்  
நகர ்(வார் -14):, (23)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 12வ  ெத  ஏ 
ெசக்டார ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (24)-ஆவ (ந) ல்ைலவாயல், 
23வ  ெத  ஏ ெசக்டார ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (25)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், 5வ  அெவன்  ஏ ெசக்டார ் வசக்  நகர ்(வார் -
14):, (26)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 44வ  ெத  வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (27)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சா ந்தலம் ெத  சக்  
நகர ்(வார் -14):, (28)- ல்ைலவாயல், 10வ  அெவன்  வசக்  
நகர:்  (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

177 177

கைலமகள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி பவர ்ைலன் 
ேரா  (வடக்  கப்  7வ  
வ ப்   ரி  அைற), பவர ்
ைலன் ேரா  ல்ைலவாயல் - 
600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேஜா நகர ்(வார் 14 ):, (2)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜ  நகர,் கம்பர ்ெத , வார்  14:, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜ  நகர,் வள் வர ்ெத , வார்  14:, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜ  நகர,் நாயகர ்ேகா ல் ெத , வார்  14:, (5)-

ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேஜ  நகர,் கம்பர ்ெத , வார்  14:, (6)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேஜ  நகர,் க மணி ெத , வார்  14:, (7)-
ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், ேஜ  நகர ்பார  ெத  (வார் -
14):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், தா ர ்ெத  (வார் -14):, (9)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், பார  ெத  (வார் -14):, (10)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், மா லாமணி ெத  (வார் -14):, (11)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வ சக்  நகர ்11வ  ெத  ஏ ெசக்டார:், (12)-ஆவ  

(ந) ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்1வ  ெத :, (13)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்3வ  ெத :, (14)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்6வ  ெத :, (15)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்7வ  ெத :, (16)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்8வ  ெத :, (17)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்10வ  ெத :, (18)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வசக்  நகர ்20வ  ெத  வார்  14:, (19)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வசக்  நகர ்27வ  ெத  வார்  14:, (20)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், 22வ  ெத  ஏ ெசக்டார ் வசக்  நகர ்வார்  14:, 

(21)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்2வ  ெத  வார்  14:, 
(22)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்4வ  ெத  வார்  14:, 
(23)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்9வ  ெத  வார்  14:, 
(24)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ேஜா  நகர ்5வ  ெத  வார்  14:, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

178 178

கைலமகள் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
வடக்  கட் டம் 2வ  அைற , 

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ் க் றள் சாைல 
(வார்  14):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ்40 அ  
ேரா  (வார்  14):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அண்ணா ெத   
சக்  நகர ்(வார் -14):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ்

தாஞ்ச  ெத  (வார்  14):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  
நகர ் ப்பாைவ ெத  (வார்  14):, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  
சக்  நகர ்சா ந்தலம் ெத  (வார்  14):, (7)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ் வ டப்ா ெத  (வார்  14):, (8)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ெசல்வ நாயக ரம் நேடசன் ெத  
(வார்  14):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ்நலெவண்பா 
ெத  (வார்  14):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  நகர ்

ல்ைல ெத  (வார்  14):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல்,  சக்  
நகர ் ஞ்  ெத  (வார்  14):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

179 179

கைலமகள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  (வடக்  

கப்  8வ  வ ப்  அ ரி  
அைற), பவர ்ைலன் ேரா  

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 60 அ  ேரா  வசக்  நகர ்(வார் -
14):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 1வ  ஏ ெசக்டர ் வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 7வ  ெத  ஏ ெசக்டர ்

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 8வ  ெத  
ஏ ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
16வ  ெத    ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், 17வ  ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, 
(7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 19வ  ெத    ெசக்டர ் வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 20வ  ெத   ெசக்டர ்

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (9)-ஆவ  (ந), 22வ  ெத   ெசக்டர ்
வசக்  நகர ்(வார் -14):, (10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 23வ  

ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

180 180

கைலமகள் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி   (வடக்  

கப்  8வ  வ ப்   ரி  
அைற), பவர ்ைலன் ேரா  

ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ (ந) லைலவாயல, 24வ  ெத  ெசகடர வசக நகர
(வார் -14):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 26வ  ெத   ெசக்டர ்

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 27வ  ெத  
 ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 

28வ  ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், 29வ  ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, 

(6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 30வ  ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 31வ  ெத   ெசக்டர ்

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (8)-ஆவ  நகராட்  ல்ைலவாயல், 
39வ  ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (9)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், 40வ  ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, 
(10)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 41வ  ெத   ெசக்டர ் வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 44வ  ெத    ெசக்டர ்

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவா ல், 45வ  
ெத    ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (13)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், 51வ  ெத  ஈ ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, 
(14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 52வ  ெத  ஈ ெசக்டர ் வசக்  நகர ்
(வார் -14):, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 53வ  ெத  ஈ  ெசக்டர ்

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (16)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
பவரை்லன் ேரா  ஈ ெசக்டர ் வசக்  நகர ்(வார் -14):, (17)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், தல் அெவன்  வசக்  நகர ்வார் -14:, (18)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 2வ  அெவன்  வசக்  நகர ்(வார் -
14):, (19)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 3வ  அெவன்  வசக்  நகர ்
வார் -14):, (20)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 4வ  அெவன்  வசக்  
நகர ்(வார் -14):, (21)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 5வ  அெவன்  

வசக்  நகர ்(வார் -14):, (22)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 6வ  
அெவன்  வசக்  நகர ்வார் -14):, (23)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
7வ  அெவன்  வசக்  நகர ்வார் -14):, (24)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல் , 8வ  அெவன்  வசக்  நகர ்வார் -14):, (25)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 9வ  அெவன்  வசக்  நகர ்வார் -14):, 
(26)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், மகாபாரத ெத :, (27)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல்  எப் எல் ேகாவரத்ன் காலனி ஸ்ேடசன் ே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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

181 181 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ன்சார வாரியம் ப்  (வார்  
13):, (2)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. நாகம்மன் நகர ்1வ  
ெத  (வார் -13):, (3)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. நாகம்மன் 
நகர ்2வ  ெத  (வார் -13):, (4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. 
நாகம்மன் நகர ்3வ  ெத  (வார் -13):, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
ஈ.ேவ.ரா. நாகம்மன் நகர ்4வ  ெத  (வார் -13):, (6)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. நாகம்மன் நகர ்5வ  ெத  (வார் -13):, (7)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. நாகம்மன் நகர ்6வ  ெத  
(வார் -13):, (8)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. நாகம்மன் நகர ்
7வ  ெத  (வார் -13):, (9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. 
நாகம்மன் நகர ்8வ  ெத  (வார் -13):, (10)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், ஈ.ேவ.ரா. நாகம்மன் நகர ்9வ  ெத  (வார் -13):, 
(11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாலாட்  ெத  (வார் -13):, (12)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ.எஸ்.ஐ. அண்ணா நகர ்காரெ்ஷட ்
காம்ப்ளக்ஸ்(வார் -13:, (13)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், காரெ்ஷட்  
ேரா  வார்  13:, (14)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், நாகம்ைம நகர ்

தல் க் ெத  வார்  13:, (15)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ எஸ் 
ஐ அண்ணா நகர ் வள் வர ்ெத  வார்  13:, (16)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், இ எஸ் ஐ அண்ணா நகர ்அம்ேபத்கர ்ெத :, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

182 182 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், அன்ைன ெதரசா ெத  (வார் -13):, (2)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், வள் வர ்ெத  (வார் -13):, (3)-ஆவ  
(ந) ல்ைலவாயல், இ. .ஆர ்நாகம்ைமநகர ்2வ ெத  வார்  13:, 
(4)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், இ. .ஆர ்நாகம்ைம நகர ்6வ  ெத  
வார்  13:, (5)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், இ. .ஆர ்நாகம்ைம நகர ்
7வ  ெத  வார்  13:, (6)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், இ. .ஆர ்
நாகம்ைம நகர ்8வ  ெத  வார்  13:, (7)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், 
இ. .ஆர ்நாகம்மன் நகர ்9வ  ெத  (வார் -13):, (8)-ஆவ  (ந) 

ல்ைலவாயல், இ. .ஆர ்நாகம்மன் நகர ்10வ  ெத  (வார் -13):, 
(9)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், சாலாட்  ெத  (வார் -13):, (10)-
ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -13):, 
(11)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ  ஆர ்நாகம்மன் நகர ்3வ  ெத  
(வார் -13):, (12)-ஆவ  (ந) ல்ைலவாயல், ஈ  ஆர ்நாகம்மன் 5வ  
ெத  (வார் -13):, (13)-ஆவ  நகராட் ல்ைலவாயல், இ. .ஆர.் 
நாகம்மன் நகர ்4வ  ெத  (வார் -13) :, (14)-ஆவ (ந) 

ல்ைலவாயல், நாகம்மன் நகர ்ெம ன்ேரா  (வார் -13):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

183 183 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ல்ைலவாயல் - 600 062

 (1)-ஆவ (ந) ல்ைலவாயல், காந்  ெத  (வார் 13):, (2)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், ெபரியார ்ெத  (வார்  13):, (3)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், இந் ராகாந்  ெத  (வார் 13):, (4)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், காமராஜ் ெத  (வார் 13):, (5)-ஆவ  (ந) 
ல்ைலவாயல், வள் வர ்ெத  (வார் 13:, (6)-ஆவ (ந) 
ல்ைலவாயல், சரச் ்சாைல (வார்  13):, (7)-ஆவ (ந) 
ல்ைலவாயல், அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் 13):, (8)-ஆவ  

(ந) ல்ைலவாயல், அந்ேதாணி நகர ்வார்  13:, (9)-
ல்ைலவாயல் ஆவ  (ந), அம்ேபத்கார ்ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

184 184

ஆவ  நகராட்  பால்வா  
ைமயம் ேமற்  கப்  , 
கவரப்பாைளயம் 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேஜ.ேஜ. நகர ்கவரப்பாைளயம் 
வார்  35:, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ரஞ்  நகர ்
கவரப்பாைளயம் வார்  35:, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
எம்.ஆர.்எப் நகர ்வார்  35:, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், சா யார ்
நகர ்வார்  35:, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ெபரியார ்
7வ  க்  ெத  வார்  35:, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  
நகர ்ேத  நாகவள்ளியம்மன் ேகா ல் ெத , வார்  35:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

185 185

ஆவ  நகராட்  பால்வா  
ைமயம் ெதற்  கப்  , 
கவரப்பாைளயம் 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், தனலட்  நகர ்வார்  35:, (2)-ஆவ  
(ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ந்  நகர ்ெம ன்ேரா  வார்  35:, (3)-ஆவ  
(ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ந்  நகர ் தல்ெத  வார் 35:, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், ந்  நகர ்2வ ெத  வார் 35:, (5)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், தனலட்  நகர ் ரிவாக்கம் வார்  35:, (6)-ஆவ  

(ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், தனலட்  நகர ் தல்ெத  வார் 35:, (7)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், தனலட்  நகர ்சரச்ெ்த  வார் 35:, (8)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ந்  நகர ்வார் 35:, (9)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ்சம்பாக்கம், மகாந  ெத  ந்  நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

186 186

ஆவ  நகராட்  பால்வா  
ைமயம் ேமற்  கப்  , 
கவரப்பாைளயம் 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்வள்ளலார ்ெத  வார்  
35:, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ராமா ஜர ்ெத  
வார்  35:, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ெபரியார ்
ெத  வார்  35:, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்
காமராஜர ்ெத  வார்  35:, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  
நகர ் ஜய  ெத , வார்  35:, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
கவரப்பாைளயம் ெம ன்ேரா  கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத :, (7)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், அன்பழகன் 1வ  க் த் ெத :, (8)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்2வ  ெம ன் ேரா :, (9)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், எம். .ஆர.்ெத  காந்  நகர:், (10)-ஆவ  
(ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், கவரப்பாைளயம் கனகேரா  நா  ெத :, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

187 187

ெச ண்ட ்அந்ேதாணியார ்
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
அைற எண்.2 , காந்  நகா ்

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்அ ஞர ்அண்ணா சாைல 
(வார்  34):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்
ராம ஷ்ணபரமஹம்சர ்ெத  (வார்  34):, (3)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்நடராஜன் ெத  (வார்  34):, (4)-ஆவ  
(ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ேவத நாயகர ்ெத  (வார்  34):, 
(5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்பார யார ்ெத  (வார்  
34):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ் லவர ்ேகா ந்தன் 
ெத  (வார்  34):, (7)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்
ராஜாராம்  (வார்  34):, (8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  
நகர ்அங்காளபரேமஸ்வரி ெத  (வார்  34):, (9)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்நம்மாழ்வார ்ெத  (வார்  34):, (10)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்சா ெத  (வார்  34):, (11)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்எம்மா ேவல் ெத  (வார்  
34):, (12)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ் ேவகானந்தர ்
ெத  (வார்  34):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

188 188

ெச ண்ட ்அந்ேதாணியார ்
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
அைற எண்.1, காந்  நகா ்

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்அன்பழகன் ெம ன் 
ேரா  (வார்  35):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்

டட்ல் ெத  எம். .எச.்ேரா  (வார்  35):, (3)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்வள்ளலார ் தல் க் ெத  (வார்  

35):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ் ஜய  நா  ெத  
(வார்  35):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்காமராஜ் 
2வ  க்  ெத  (வார்  35):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
காந்  நகர ்காமராஜ் 4வ  ெத  (வார்  35):, (7)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்காமராஜ் 5வ ெத  (வார்  35):, (8)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்காமராஜ் 2வ  க் ெத  
(வார்  35):, (9)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்  ைடப் எம் 
இ எஸ் வாடட்ரஸ்் (வார்  35):, (10)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
காந்  நகர,் தல் ெம ன் ேரா , (வார்  35):, (11)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் காமராஜ் 6வ  க் ச ்சந் , 
(வார்  35):, (12)-காந் நகர ்ேமற் , 3வ  க்  ெத  காமராஜர ்
சாைல:, (13)-காந் நகர,் காமராஜர ்ெத  தல் க் தெ்த :, (14)-
காந் நகர,் 2வ  க் தெ்த  ெதன்றல் அெவன் :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

189 189

ெச ண்ட ்அந்ேதாணியார ்
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கப்  அைற எண்.6, 
காந்  நகா ் ளிஞ் யம்பாக்கம் - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ் சத் யவாணி ெத  
(வார் -23):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்
ப.உ.சண் கம் ெத  (வார் -23):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
காந்  நகர ்ஆ த்தனார ்ெத  (வார் -23):, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்  ஆர ்ஆர ்ெத  (வார் -23):, (5)-ஆவ  
(ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ெபரியகஸ் ரிபாய் நகர ்(வார் -
23:, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்,கஸ் ரிபாய் நகர,் 
வார்  23:, (7)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்எம்  எச ்
ேரா  வார்  23:, (8)- ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ஒ ப்  ராமன் 
ெத  வார்  23:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

190 190

ெச ண்ட ்அந்ேதாணியார ்
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கப்  அைற எண்.3 , 
காந்  நகா ் ளிஞ் யம்பாக்கம் - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ் ேவகானந்தா ெத  
(வார்  34):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் , காந்  நகர ்நாகரத் னம் 
ெத  (வார் -34):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் , காந்  நகர ்கம்பர ்
ெத  (வார் -34):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் , காந்  நகர ்
ேமாசஸ் ெத  (வார் -34):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் , காந்  
நகர ்எத் ராஜ் ெத  (வார் -34):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் , 
காந்  நகர ் மரன் ெத  (வார் -34):, (7)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் , 
காந்  நகர ்பாலா  ெத  (வார் -34):, (8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் 
, காந்  நகர ்தா ர ்ெத  (வார் -34):, (9)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம் , 
காந்  நகர ்பார  ெத  (வார் -34):, (10)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
காந்  நகர,் மாதா ேகா ல் ெத , வார்  34:, (11)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ேலாகம்பாள் ெத , வார்  34:, (12)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்ஏ ேக ேகசவ  நா  ெத :, 
(13)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், தல் ெத  ெதன்றல் அ ன்  நாசர ்
ெம ன்ேரா  காந்  நகர ்ேமற் :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

191 191

ெச ண்ட ்அந்ேதாணியார ்
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கப்  அைற எண்.4 , 
காந்  நகா ் ளிஞ் யம்பாக்கம் - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்இராம ங்கம் ெத  
(வார் -22):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்
இராம ங்கம் தல் க்  ெத  (வார் -22):, (3)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்இராம ங்கம் 2வ  க்  ெத  
(வார் -22):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்
இராம ங்கம் 3வ  க்  ெத  (வார் -22):, (5)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், ராம ங்கம் 3வ  ெத :, (6)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், ராம ங்கம் 4வ  க் தெ்த :, (7)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், ராம ங்கம் 5வ  க் த் ெத :, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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ெச ண்ட ்அந்ேதாணியார ்
ந நிைலப்பள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கப்  அைற எண்.4 , 
காந்  நகா ் ளிஞ் யம்பாக்கம் - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் சரச் ்ெத  (வார் -22):, 
(2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் ெந ஞ்ெச யன் ெத , 
(வார் -22):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் சா க் 
பாடஷ்ா (வார் -22):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் 

ஷ்ணேமனன் ெத , (வார் -22):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
காந்  நகர,் வள் வர ்ெத , (வார் -22):, (6)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் வள் வர ்ெத , (வார் -22):, (7)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் ஓ  எப் ெத , (வார் -22):, 
(8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ்படே்டல் ெத  (வார் -
22):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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இமா ேலட ்இ தய ஆஎப் ேமரிஸ் 
ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற எண். 3, 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், கவரப்பாைளயம் ேரா  (வார் -35):, 
(2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், கவரப்பாைளயம் எம்  ஆர ்ெத  
(வார் -35):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் 
இராமா ஜம் தல் க்  ெத  (வார் -35):, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் இராமா ஜம் 2வ  க்  ெத  
(வார் -35):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் ெபரியார ்
ெத  (வார் -35):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

194 194

இமா ேலட ்இ தய ஆஎப் ேமரிஸ் 
ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  
அைற எண். 3, 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் நாகவள்ளியம்மன் 
ேகா ல் ெத  (வார் -35):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
கவரப்பாைளயம் பஜைன ேகா ல் ெத  (வார்  35):, (3)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், கவரப்பாைளயம் ரஞ்  நகர ்(வார்  35):, (4)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் இராமா ஜம் 4வ  க்  
ெத  (வார் -35):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,் 
இராமா ஜம் ெத , (வார் -35):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
காந்  நகர,் கா  ெத , (வார் -35):, (7)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர,்  இராமா ஜம் 5வ  க்  ெத  
(வார் -35):, (8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், கவரப்பாைளயம் ேமற்  
ேஜா ராம ங்கர ்2வ  ெத:, (9)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 

ரஞ்  நகர ்ேத  நாகவள்ளியம்மன் ேகா ல் ெத :, (10)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், ராமா ஜம் 3வ  ெத :, (11)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், ராம ங்கசா  ேகா ல் ெத :, (12)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், ேஜா  ராம ங்கம் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  பக்கம் 
ெதற்  கப்  ய கட் டம், 
ப த் ப்பட்  - 600 071

 (1)-ஆவ (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் க ணாநி  ெத  
வார் -33):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் மரன் 
ெத (வார் -33):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 

வா  ெத (வார் -33):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன 
ேமட் ர,் ராஜா ைர ெத (வார் -33):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
நந்தவன ேமட் ர,் படே்டல் ெத (வார் -33):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

196 196

அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  பக்கம் 
ெதற்  கப்  ய கட் டம், 
ப த் ப்பட்  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ெகன்ன  ெத , 
(வார் -33):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் வ உ  
ெத , (வார் -33):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,்  
பார  ெத , (வார் -33):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன 
ேமட் ர,்  ேந  ெத , (வார் -33):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
நந்தவன ேமட் ர,் காதரப்ாய் ெத , (வார் -33):, (6)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் கம்பர ்ெத  (வார் -33):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

197 197

ெச ண்ட ்ேஜாசப் 
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி ழக்  

கப் , ளிஞ் யம்பாக்கம் - 
600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ேவதநாயகம் 2வ  
ெத (வார் -33):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
க ணாநி  2வ  ெத  (வார் -33):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
நந்தவன ேமட் ர,் கடட்ெபாம்மன் ெத  (வார் -33):, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ேவதநாயகம் தல்ெத (வார் -
33):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவனேமட் ர ்ேவதநாயகம் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

198 198

ெச ண்ட ்ேஜாசப் 
ெமடர்ி ேலசன் பள்ளி அைற எண் 
எல் ேக    கப் , 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ேவகானந்தர ்
ெத  (வார் -33):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
த ழ் அன்ைன ெத  (வார் -33):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
நந்தவன ேமட் ர,் காந்  ெத , வார்  33:, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் லகர ்ெத , வார்  33:, (5)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் அம்ேபத்கார ்ெத , 
வார்  33:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

199 199

அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (7-  வ ப்  
அைற), ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 
054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் வள்ளலார ்ெத  
வார்  32:, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
இராஜா  ெத  வார் 32:, (3)-ஆவ (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன 
ேமட் ர,் டாக்டர ்ராதா ஷ்ணன் ெத  வார்  32:, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் இர ல்ேவ ன் றம் வார் 32:, 
(5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ெஜய ரகாஷ் 
நாராயணன் ெத   வார்  32:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

200 200

அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (6-அ வ ப்  
அைற), ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 
054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் அ ஞரஅ்ண்ணா 
ெத  வார்  32:, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
சரஸ்வ  ெத  (வார்  - 32) :, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
நந்தவன ேமட் ர,்ெசந் ல்சா  ெத  வார்  32:, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் க மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  
வார்  32:, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
நாகவல்  அம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  32:, (6)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,், வள் வர ்ெத , வார்  32:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

201 201

அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  எஸ் ஏ 
கட் டம் ெதற்  கப்  , 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ேவல் கன் 
ெத (வார் -32):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
பாண் யணன் ெத  (வார் -32):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
நந்தவன ேமட் ர,் லால்பக ர ்சாஸ் ரி ெத  வார்  32:, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, நந்தவன ேமட் ர,் ம் கார ்ெத  வார்  32:, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, நந்தவன ேமட் ர,் ராமன்ெத  வார்  32:, (6)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் த்தர ்ெத  வார்  32:, (7)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ந்தராம்பாள் ெத , 
வார்  32:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

202 202

அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ய கட் டம் 
வடக்  பக்கம் ெதற்  கப் , 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ெரட் யார ்ெத , 
வார்  32:, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
தனலஷ்  ெத , வார்  32:, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன 
ேமட் ர,் ராஜராமண்ணா ெத , வார்  32:, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் பா  ெத , வார்  32:, (5)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் ேநதா  ெத  (வார் -
32):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ்சம்பாக்கம், னாயகர ்ெத :, (7)-ஆவ  (ந) 
நந்தவனேமட் ர,் மாங்காளியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  -32):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

203 203

அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  எஸ் ஏ 
கட் டம் ெதற்  கப் , 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேவடை்டக்காரபாைளயம் 
பவானியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  30):, (2)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், ேவடை்டக்காரபாைளயம் பஜைன ேகா ல் ெத  
(வார்  30):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேவடை்டக்காரபாைளயம் 
பவானியம்மன் ேகா ல் க்  ெத  (வார்  30):, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் இளங்ேகாவன் ெத  (வார் -
33):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் காமராஜ் 
ெத (வார் -33):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவன ேமட் ர,் 
கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -33):, (7)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், நந்தவனேமட் ர ் கன் ல் ெத  (வார் -33):, 
(8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேவடை்டக்காரப்பாைளயம் கலங்கல் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

204 204

இமா ேலட ்இ தய ஆஎப் ேமரிஸ் 
ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ழக்  கட் டம், 
ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம் தல் ெத (வார்  21):, 
(2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம் 2வ  ெத (வார்  21):, 
(3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்ல ரம் ய காவலர ்

ப்  வார்  21:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

205 205

இமா ேலட ்இ தய ஆஎப் ேமரிஸ் 
ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ழக்  கட் டம்  (இ ப்  அைற), 
ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம் ஆஷாதெ்த (வார்  
21):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்ல ரம் கங்ைகயம்மன் 
ேகா ல் ெத  வார்  21:, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
பக்தவசச்லம் ச ந்தலா காலனி (வார்  21):, (4)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம் ரகாசம் ெத  (வார்  21):, (5)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம்  ஐயப்பன் ேகா ல் ெத  
வார்  21:, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம் நரிக் றவர ்
காலனி(வர்  21):, (7)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம் 
இர ல்ேவ காலனி வார்  21:, (8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
பக்தவசச்ல ரம் னாயகர ்ேகா ல் ெத  வார்  21:, (9)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், எஸ் ஏ  அரிசனகாலனி வார்  21:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

206 206

இமா ேலட ்இ தய ஆஎப் ேமரிஸ் 
ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கப் , 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ைடப் ஒ. .எப். ப்  வார்  
22:, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ைடப் 2 ஓ. .எப். ப்  
வார்  22:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

207 207

இமா ேலட ்இ தய ஆஎப் ேமரிஸ் 
ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப் , 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், காந்  நகர ் ேஜ. . ஓ. 
வாரட்ட்ரஸ்்(வார்  21):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம்,   ஆர ்  

ைடப் 3 (வார்  21):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம்,   ஆர ்  இ 
வாரட்ட்ரஸ்் ைடப் 1 (வார்  21):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம்,  
 ஆர ்  இ  ைடப் 4 பார யார ்நகர ்வார்  21:, (5)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம்,   ஆர ்  இ  ைடப் 5 வார்  21:, (6)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், எம் இ எஸ்  ப்  ைடப் 1 (வார்  21):, (7)-

ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், எம் இ எஸ்  ப்  ைடப் 2 (வார்  
21):, (8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், எம் இ எஸ் ப்  ைடப்   
(வார்  21):, (9)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்லம் பார யார ்
ெத  (வார்  21):, (10)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம்,  ஆர ்  

ப்  ைடப் 2 (வார்  21):, (11)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
பக்தவசச்லம்  ெபரியார ்ெத  வார்  21:, (12)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், ஜவகரி நகர ்வார்  21:, (13)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், பக்தவசச்ல ரம்  ேஜா ராம ங்கம் ெத  வார்  

21:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

208 208
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  ரி  வடக்  கப் , 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ஆவ  பஜார ்நகர ் தல் ெத  
(வார் 24):, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ஆவ  பஜார ்நகர ் 2வ  
ெத  வார்  24):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ஆவ  பஜார ்நகர ்
3வ  ெத  வார்  24:, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ஆவ  பஜார ்
நகர ் 4வ  ெத  வார்  24:, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ஆவ  
பஜார ்நகர ் 5வ  ெத  வார் 24:, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
ஆவ  பஜார ்நகர ்ஆரம்ப காதார ப்  வார்  24:, (7)-ஆவ  (ந) 

ளிஞ் யம்பாக்கம், ஆவ  பஜார ்நகர ்பால கன் ெத  (வார் 24):, 
(8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ஆவ   அண்ணா ச க்கம் வார்  24:, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

209 209
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -38):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -38):, (3)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, மாரியம்மன் ேகா ல் ன் றம் (வார் -38):, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, வசாய ெத  - 1 (-வார் -38):, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 

வசாயெத  (வார் -38):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

210 210
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப் , 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தந்ைத ெபரியாரச்ாைல (வார்  38):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, ஏகாத்தம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  38):, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ெப மாள் ேகா ல் ெத  வார்  38:, (4)-ஆவ  (ந)தண் ைர, 
ெஜயராம ெரட்  ெத :, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர , ேமட் த் ெத :, (6)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேதாடட்க்காரத் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

211 211
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப் , 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பள்ளத் ெத  (வார்  38):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

212 212
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேதவர ்ெத  (வார் -38):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

213 213
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப்  , 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெவங்கடா ரம் (வார் -38):, (2)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ேமற்  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  38:, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, கந்தசா  ெத  1 (வார்  38):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

214 214
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கட் டம் ேமற்  கப் , 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பஜைனேகா ல் ெத  வார்  40:, (2)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  40:, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அம்ேபத்கார ்ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

215 215

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ழக்  கப்  , 
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, நவ வன் நகர ் ெம ன்  ேரா  (வார்  47):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, நவ வன் நகர ்2வ  ெத  (வார் -47):, (3)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, நவ வன் நகர ் தல் ெத  (வார்  47):, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, பார யார ்நகர ் லகர ்ெத  (வார்  47):, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, னதயாளன் நகர ்(வார்  47):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 

னதயாளன் 6 வ  ெத  (வார்  47):, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர,  
டட்ரி சாைல பார யார ்நகர ்(வார்  47):, (8)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ஐ 

ஏ எப் ேரா  வள் வர ்நகர ்(வார் -47):, (9)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ஐ ஏ 
எப் ேரா  ெம ன் ேரா  (வார் -47):, (10)-ஆவ  (ந) தண் ைர, வ உ  
ெத  பார யார ்நகர ்வார்  47:, (11)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  
நகர ் னாயகரே்கா ல் ெத  (வார்  47):, (12)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
அகத் யர ்ெத  வள் வர ்வார்  47:, (13)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
பாக் யம்மாள் ெத :, (14)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
ெபரியபாைளயத்தம்மன் ேகா ல் ெத  கக்கன்  நகர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

216 216

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ழக்  கப்  , 
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ்வான ல் ெத  (வார்  47):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ் வள் வர ்ெத  (வார்  47):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ஐ.ஏ.எப்ேரா பார யாரந்கர ் (வார்  -47):, (4)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, மரன் ெத  பார யாரந்கர ்(வார் -47):, (5)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ் மாத  ெத  (வார்  -47):, (6)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, கக்கன்  நகர ்ேகாவலன் ெத  (வார் -47):, (7)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, கக்கன்  நகர ்தந்ைத ெபரியார ்சாைல (வார்  -47):, (8)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ்கன்ன  ெத  (வார் -47):, (9)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ்கண்ண  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

217 217

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ழக்  

கப்  , பார யார ்நகர ்
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார யார ்நகர ் ம தம் தல் ெத  (வார் - 
47):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார யார ்நகர ்ம தம் 2வ  ெத  (வார்  
47):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ்வள்ளியம்ைம ெத  (வார் -
47):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ் மாடல் ெத  (வார்  -47):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

218 218

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ழக்  

கப்  , பார யார ்நகர ்
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  நகராட் , பார யார ்நகர ் னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார்  -
47):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார யார ்ெத  வள் வர ்நகர ்(வார்  
-47):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார யார ்நகர ்கைலவாணர ்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

219 219

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  
கட் டம் ெதற்  கப்  , 
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன் நகர ்நாவலர ்ெத  (வார் -47):, (2)-
ஆவ  (ந), கக்கன்  நகர ்ெபரியாரெ்த  (வார்  -47):, (3)-ஆவ  
(ந)ஐ.ஏ.ப். ேரா  தண் ைர, கக்கன்  நகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(வார்  -47):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்   நகர ் ஐ.ஏ.ப். ேரா   
(வார்  47):, (5)-தண் ைர, ந்தாவனம் ெத  :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

220 220

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் வடக்  கப்  , 
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ஐ.ஏ.எப் ெம ன் ேரா  (வார்  47):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ்காந்  ெத  (வார்  -47):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

221 221

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் வடக்  கப்  , 
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ் வள் ர ்ெத  (வார் -47):, 
(2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ்கைலஞர ்ெத  (வார்  47):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

222 222

தங்கமணி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கப் , பார யார ்நகர ்
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, னதயாள் நகர் தல் ெத  (வார்  -47):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, நவ வன்நகர ்இரண்டாவ  ெத  (வார்  -47):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, கக்கன்  நகர ்அண்ணாெத  (வார்  -47):, (4)-
படட்ா ராம் (ஊ) தண் ைர, ெபா ைக ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

223 223

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கப்  , ெதற்  பஜார ்

பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் (வார் -39):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

224 224

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ழக்  கப்  (11வ  அ வ ப்  

அைற), ெதற்  பஜார ்பார யார ்
நகர ்தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ெம ன்ேரா  (வார் -39):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் 1வ ெத  (வார் -39):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

225 225

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  , ெதற்  பஜார ்
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் 2வ ெத  (வார் -39):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் 3வ ெத  (வார் -39):, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ேகாபால ரம் 4வ ெத  (வார் -39):, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ேகாபால ரம் 5வ ெத  (வார் -39):, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ேகாபால ரம் 6வ ெத  (வார் -39):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

226 226

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  (10ம் வ ப்  அ 
அைற, ெதற்  பஜார ்பார யார ்
நகர ்தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் 7வ ெத  (வார் -39):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற் ெம ன் ேரா  (வார் -39):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற் ெத  (வார் -39):, (4)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற்  1வ ெத  (வார் -39):, (5)-ஆவ  (ந) 
படட்ா ராம், 8வ  ெம ன் ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

227 227

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  , ெதற்  பஜார ்
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற்  2வ ெத  (வார் -39):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற்  3வ ெத  (வார் -39):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற்  4வ ெத  (வார் -39):, (4)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற்  5வ ெத  (வார் -39):, (5)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற்  6வ ெத  (வார் -39):, (6)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற்  7வ  ெத  (வார் -39):, (7)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ேமற் 9வ ெத  (வார் -39):, (8)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ல்ைல நகர ்(வார் -39):, (9)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் 10வ  ெத  வார்  39:, (10)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ேகாபால ரம் 7வ  ெத  ழக் :, (11)-தண் ைர, ஆவ  
நகராட்  தண் ைர ேகாபால ரம் ழக் :, (12)-ஆவ  (ந) , த நா 

ன்வாரிய ப் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

228 228

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்  , ெதற்  பஜார ்
பார யார ்நகர ்தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ெதன்றல்நகர ்(வார் -39):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாபால ரம் ஞ்  நகர ்(வார் -39):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

229 229

ெச ன்ட ்தாமஸ் 
ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  கப்  
, தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர  . .எம் சரச் ்ெத  வார்  40:, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர  மந்ைதெவளி ெத  (வார்  40):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர தண்ணீர ் ணற்  ெத  வார்  40:, (4)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர . .எஸ்.ஐ. சரச் ்ெத  (வார்  40):, (5)-
ஆவ  (ந)தண் ைர , . .எம்.சரச் ்ெத :, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
தண் ைர பஜைனேகா ல் ெத  வார்  40:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

230 230

ெச ன்ட ்தாமஸ் 
ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  
கட் டம் வடக்  கப்  , 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்3வ  ெத  (வார் -
40):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்2வ  ெத  
(வார் -40):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்4வ  
ெத  (வார் -40):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

231 231

ெச ன்ட ்தாமஸ் 
ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  
கட் டம் வடக்  கப்  , 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்5வ  ெத  (வார் -
40):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்6வ  ெத  
(வார் -40):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்7வ  
ெம ன் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

232 232

ெச ன்ட ்தாமஸ் 
ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , தண் ைர - 
600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்8வ  ெத  (வார் -
40):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர வள்ளலார ்நகர ்9வ  ெத    
(வார் -40):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர, வள்ளலார ்நகர,் தல் 
ெம ன் ேரா , வார்  40:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

233 233

ெச ன்ட ்தாமஸ் 
ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  கப்  
, தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர மந்தெவளி ெத  (வார்  40):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர  கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  
40:, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர  நாகம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  
40:, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர த் மாரியம்மன் ேகா ல் 
ெத (வார் -40):, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர மாங் ளம் 

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத (வார் -39):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
தண் ைர பள்ளிக் டத் ெத  (வார் -40):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

234 234
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப்  , தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம்  சச்ரஸ்் ைலன் (வார்  42):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் பவானி அம்மன்ேகா ல் ெத  (வார்  
42):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம் ந்தரம்மாள் ெத  
(வார் -42):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம் 
பாக் யம்மாள் ெத  (வார் -42:, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் 
சத் ரம் இராஜேகாபால் ெத  (வார் -42):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
படட்ா ராம் ேகாபால ஷ்ணன்ெத  (வார்  42):, (7)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம் காந்  ெத  (வார் -42):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

235 235
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  படட்ா ராம் 
சத் ரம், தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம்  பார யார ்ெத   வார்  42:, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் பாலா  ெத  வார்  42:, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, படட்ா ராம் சத் யசா  ெத  வார்  42:, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் தல் ெத  வார்  42:, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, தண் ைர, ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் 2வ  ெத  வார்  42:, (6)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம், பார  தாசன் 
ெத :, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம்   ஈ ெவ ரா ெத , வார்  42:, 
(8)-தண் ைர, ஆவ  நகராட்  தண் ைர மாராவ் நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

236 236
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , தண் ைர 
படட்ா ராம்  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் ம  ெத  வார்  41:, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, ம  ெத  படட்ா ராம் வார்  41:, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம் பஜைன ேகா ல் ெத  வார்  42:, (4)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ஐ ஏ எப் ேரா ,சாஸ் ரி நகர ்வார்  46:, (5)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, பக்தவசச்லம் நகர,்சஞ்சய்காந்  ெத  (வார் -46):, (6)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ெப மாள் ேகா ல் ெத ,பக்தவசச்லம் நகர ்
(வார் -46):, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர,் . . க. ெத  
(வார் -46):, (8)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கம்பர ்ெத  சாஸ் ரி நகர ்(வார் -
46):, (9)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காந்  ெத , படட்ா ரம்,பக்தவசச்லம் 
நகர:், (10)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காமராஜர ்ெத ,பக்தவசச்லம் 
நகர(்வார் -46):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

237 237
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , தண் ைர 
படட்ா ராம்  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பக்தவசச்லம் நகர ் ஸ் ல்லா ெத  (வார்  
46):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பக்தவசச்லம் நகர,்   எம் எஸ் ேரா ,  
வார்  46:, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர,   எம் எஸ் ேரா , சாஸ் ரி நகர,் 
வார்  46:, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ் ல்ைலயா  
வள்ளியம்ைம ெத  வார்  46:, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர,   ராமன் 
ெத , வார்  46:, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ்மகாத்மாகாந்  
ெத  வார்  46:, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர,் வள் ர ்
ெத , வார்  46:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

238 238

ஆவ  நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்  பக்கம் 

ழக்  கப் , தண் ைர - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர ெதற்  பஜார(்வார்  39):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

239 239
ஆவ  நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கப் , தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர மாங் ளம் ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  (வார்  39):, (2)-ஆவ  (ந)தண் ைர, இர ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா  
(வார் -39):, (3)-ஆவ  (ந)தண் ைர, ல்ைல நகர ்(வார் -39):, (4)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, தண் ைர, த்ேதரிகைர, வார்  39:, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, தண் ைர, த்ேதரிகைர, ல்ைலநகர ்2வ  ெத :, (6)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, தண் ைர, த்ேதரிகைர, ல்ைலநகர ்3வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

240 240

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
1வ  அைற, படட்ா ராம் சத் ரம் 
-600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம் பஜைன ேகா ல் 
ெத (வார்  42):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் வ.உ.  
ெத (வார் -42):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம் ேநதா  
ெத  (வார் -42):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சந்ைத ெத , 
வார்  42:, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் ளக்கைர ெத , 
வார்  42:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

241 241

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
2வ  அைற, படட்ா ராம் சத் ரம் 
-600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் நர ம்மன் ெத  வார்  42:, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் எம்  எச ்ேரா  வார்  42:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

242 242

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
2வ  அைற, படட்ா ராம் சத் ரம் 
-600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம்  1வ  பள்ளி டத் ெத (வார்  
43):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் 2வ  பள்ளி டத் ெத (வார்  
43):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் பள்ளிக் ட கைட  

க் தெ்த  (வார்  43):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

243 243

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  

ழக்  பக்கம் 2வ  அைற, 
படட்ா ராம் சத் ரம் -600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேதவராஜ ரம், தல் ெத , வார்  43:, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேதவராஜ ரம்  2வ  ெத , வார்  43:, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, படட்ா ராம் க ம்பா  நாகம்மன் ேகா ல் ெத , வார்  43:, 
(4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம், ேபா ஸ் வாரட்ட்ரஸ்் 
வார்  43:, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம், மாராவ் நகர ்
வார்  43:, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் இந் ரா காந்  சாைல 
வார்  43:, (7)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ெபா  ெத  ேதவராஜ ரம்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

244 244

ஆவ  நகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  

ழக்  பக்கம் 1வ  அைற, 
படட்ா ராம் சத் ரம் -600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேதவராஜ ரம், ன்றாவ  ெத  வார்  43:, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம்  ஓ  வார்  43:, (3)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, படட்ா ராம் சத் ரம், கம்பர ்ெத  வார்  43:, (4)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, ேவங்கடம் ெத , ேதவராஜ ரம் வார்  43:, (5)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, படட்ா ராம் ெசந் ல் ேவலன் நகர ்வார்  43:, (6)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, அங்காள பரேமஸ்வரி ேகா ல் ெத  வார்  43:, (7)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, படட்ா ராம்  இந் ராகாந்  ெத , வார்  43:, (8)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, காவலர ் ப் :, (9)-அம்பத் ர,் பஜைன ேகா ல் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

245 245
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ேமற்  கப்  , 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்1வ  ெத  (வார்  36):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்2வ  ெத  (வார் 36):, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அண்ணா நகர ்3வ  ெத  (வார் 36):, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அண்ணாநகர ்4வ  ெத  (வார்  36):, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அண்ணாநகர ்5வ  ெத  (வார் 36):, (6)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அண்ணாநகர ்6வ  ெத  (வார் 36):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

246 246
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  அண்ணா நகர,் 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்7வ  ெத  (வார் 36):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்8வ  ெத  (வார் 36):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

247 247
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , படட்ா ராம் 
ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்9வ  ெத  (வார் 36):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்10வ  ெத  (வார் 36):, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அண்ணாநகர1்1வ  ெத  (வார் 36):, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, லட்  நகர ்(வார் -36):, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சம் ரண் 
அ ள் ெத  லட்  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

248 248
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , அண்ணா நகர,் 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கரியப்பா நகர ் வள் வர ்ெத  வார்  36:, 
(2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெசந்த ழ் நகர ்இம்மா ேவல் ெத  வார்  36:, 
(3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ன்னாள் பைட ரர ்காலனி வார்  36:, (4)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்1வ  சரச் ்ெத  வார்  36:, (5)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்சரச் ்2வ  ெத  வார்  36:, (6)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ேவகானந்தர ்அ ன்  வார்  36:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

249 249
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , அண்ணா நகர,் 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, மாரட்ட்ன் ட்  வார்  36:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

250 250

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ெதற்  கப்  , 
அண்ணா நகர,் படட்ா ராம் 
ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்சரச் ்3வ  ெத  வார்  36:, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, அண்ணாநகர ்பார தாசன் ெத  வார்  36:, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, கரியப்பா நகர ் ஜயந்தா ெம ன் ேரா  வார்  
36:, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேநதா  நகர ்வார்  36:, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அசாரிய ெத  அண்ணா நகர:், (6)-ஆவ  (ந), கரியப்பா நகர ்
4வ  க் த் ெத :, (7)-ஆவ  (ந), கரியப்பா நகர ்1வ  ெத :, (8)-
ஆவ  (ந), கரியப்பா நகர ்3வ  ெத :, (9)-ஆவ  (ந), கரியப்பா நகர ்

கன் ேகா ல் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

251 251
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , அண்ணா நகர,் 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெசந்த ழ் நகர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார்  36):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெம ன் ேரா  அண்ணா நகர ்
(வார் -36):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பாலம்மாள் ெத  ரா வ்காந்  
நகர ்(வார் -36):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அன்ைன சத்யா நகர ்(வார் -
36):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

252 252

அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப்   (எச.்எம். அைற), 
அண்ணா நகர,் படட்ா ராம் 
ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெவங்கேடசன் நகர ் ைரவரஸ்் காலனி (வார் -
36):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெசந்த ழ் நகர ்உதய ரியன்ெத  (வார் -
36):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

253 253
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  , அண்ணா நகர,் 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெசந்த ழ் நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத  (வார்  36):, 
(2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெசந்த ழ் நகர ்பாண் யன் ெத  (வார்  36):, 
(3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேவகானந்தா அ ன்  3வ  க் ெத  
(வார்  36):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, மா லாமணி ெத  (வார்  36):, (5)-
ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேசாழன் ெத  ெசந்த ழ்நகர ்(வார் -
36):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேசரன் ெத  ெசந்த ழ் நகர ்
(வார் -36):, (7)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ெஜக வன்ராம் ெத  
ெசந்த ழ்நகர ்(வார் -36):, (8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
ெசந்த ழ் நகர ் த்தர ்ெத  (வார்  36):, (9)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
ெசந்த ழ் நகர ்இமா ேவல் சாைல வார்  36:, (10)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 

 பாலா  நகர:், (11)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 1வ  ெத  ைரவரஸ்் 
காலனி ெவங்கேடசன் நகர:், (12)-ஆவ  (ந) தண் ைர, வாசகம் 5வ  

க் த் ெத :, (13)-ஆவ  (ந) , 2வ  க்  ெத  ைரவரஸ்் காலனி 
அண்ணா நகர:், (14)-ஆவ  (ந) , ேவகானந்தா அெவன்  அண்ணா 
நகர:், (15)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 4வ  க் த் ெத  ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

254 254
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  , அண்ணா நகர,் 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேகாதண்டநா  ெத  ரா வ் காந்  நகர ்
(வார் -36):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, எம்.ேக.எம் ெத   ரா வ் காந்  
நகர(்வார்  36):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, கண்ணதாசன் ெத ,ெசந்த ழ் 
நகர ்(வார் -36):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பல்லவன் ெத ,ெசந்த ழ் 
நகர ்(வார் -36):, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந்  நகர ்பார யார ்
ெத  (வார்  36):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந்  நகர ்காரட்ன் 
ெத  (வார் -36):, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்
(வார் -36):, (8)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்
ரா ெரட் யார ்காரட்ன்  (வார் -36:, (9)-ஆவ  (ந) தண் ைர, . ஆர.் 
ஆர.் நகர ்(வார் -36):, (10)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந் நகர ்

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -3:, (11)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காரட்ன் 
ெத   ரா வ் காந்  நகர(்வார்  36):, (12)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
ரா வ்காந்  நகர ்ைவ.ேகா.ெத  (வார் -36):, (13)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
ேசக்கா  ர ல்ேவேகடெ்த  (வார் -36):, (14)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
எம். .எச.் ேரா  ேசக்கா   (வார்  36):, (15)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் 
காந்  நகர ்வ.ஊ. .ெத  (வார் -36):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

255 255
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  , அண்ணா நகர,் 
படட்ா ராம் ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந்  நகர ்ஸ் ல் ேரா  (வார்  36):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந்  நகர ்வள்ளலார ்ெத  (வார் -36):, (3)-
ஆவ  நகராட் , ெசந்த ழ் நகர ் ைவயார ்ெத  (வார் -36):, (4)-ஆவ  
(ந) தண் ைர,  ஆர ்ஆர ்நகர ் வள் வர ்ெத  (வார் -36):, (5)-
ஆவ  (ந) தண் ைர,  எல்  தனலஷ்  ெத  (வார் -36):, (6)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ரா வ்காந்  நகர ் மரன் ெத  (வார் -36):, (7)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர,  ஆர ்ஆர ்நகர ்மா லாமணி ெத  (வார் -36):, (8)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, மா லாமணி 2வ  ெத (வார் -36):, (9)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ரா வ்காந்  நகர ்பார  ெத  (வார் -36):, (10)-ஆவ  
நகராட்  தண் ைர, ரா வ் காந்  நகர ் ேயான் ெத  (வார் -36):, (11)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந் நகர ் மரன் ெத  வார்  36:, (12)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந்  நகர ் ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -
36):, (13)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ் காந்  நகர ்ெவங்கேடஸ்வரா ெத  
(வார் -36) :, (14)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார யார ் க்  ெத  (வார் -
36):, (15)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா வ்காந்  நகர ்கம்பர ்ெத  (வார் -
36):, (16)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ஏழாவ  க்  ெத  (வார் -36):, (17)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, காந்  ெத  (வார் -36):, (18)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
அன்ைனெதேரசாெத , ெசந்த ழ் நகர ்வார்  36:, (19)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, எம் ஆர ்எப் நகர:், (20)-ஆவ  (ந) தண் ைர, இந் ராகாந்  
ெத  ஜயா நகர:், (21)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேஜா  ெத  ரா வ்காந்  
நகர:், (22)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ரா காந்  நகர ்ேந  ெத :, (23)-ஆவ  
(ந) ேசக்கா , தனலட்  நகர ்2வ  ெம ன்ேரா :, (24)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அண்ணா நகர ்ெம ன் ேரா  ரா வ் காந்  நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

256 256
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , உைழப்பாளர ்
நகர ்தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் உைழப்பாளரந்கர ்1வ  ெத  
(வார் -45):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் உைழப்பாளரந்கர ்
2வ  ெத  (வார் -45):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் 
உைழப்பாளரந்கர ்3வ  ெத  (வார் -45):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
படட்ா ராம் உைழப்பாளரந்கர ்4  ெத  (வார் -45):, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, படட்ா ராம் உைழப்பாளரந்கர ் 5வ  ெத  (வார் -45):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

257 257

ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
உைழப்பாளர ்நகர ்( ழக்  

கப் ), உைழப்பாளர ்நகர ்
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் உைழப்பாளரந்கர ்6வ  ெத  
(வார் -45):, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் உைழப்பாளரந்கர ்
7வ  ெத  (வார் -45):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் 
உைழப்பாளரந்கர ்8  ெத  (வார் -45):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
படட்ா ராம், உைழப்பாளர ்நகர,் 9வ  ெத , வார்  45:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

258 258
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , உைழப்பாளர ்
நகர ்தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர ்ெபரியார ்ெத  (வார் -45):, 
(2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர ்அம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் -45):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர ்அம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -45):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர,் 
பாண் யன் ெத , வார்  45:, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம், 
அம்ேபத்கார ்ேசரன் ெத , வார்  45:, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
அம்ேபத்கார ்நகர ்பார தாசன் ெத , வார்  45:, (7)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ேசாழன் ெத , அம்ேபத்கார ்நகர,் வார்  45:, (8)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர,் கண்ண  ெத , வார்  45:, (9)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர,் ேகாவலன் ெத  வார்  45:, (10)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர,் மாத  ெத , வார்  45:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

259 259
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , உைழப்பாளர ்
நகர ்தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, இளங்ேகாவன் ெத , அம்ேபத்கார ்நகர,் வார்  
45:, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ல் ரான் ஸ் ெத , அம்ேபத்கார ்நகர,் 
வார்  45:, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அம்ேபத்கார ்நகர,்   எம் எஸ் 
ேரா  வார்  45:, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பா  நகர ்அண்ணாசாைல, 
வார்  45:, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பா நகர,் காமராஜ் ெத , வார்  45:, 
(6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காமராஜ் ெத , பா  நகர,் க்  ெத , வார்  
45:, (7)-ஆவ (ந) தண் ைர, 3வ  க் த் ெத  அண்ணா ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

260 260
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப் , சாஸ் ரி நகர ்
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ்வ உ  ெத , வார்  46:, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர,் அண்ணா ெத , வார்  46:, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத , வார்  46:, (4)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ்பால னாயகர ்ெத , வார்  46:, (5)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ் வள் வர ்ெத , வார்  46:, (6)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ்   க க்  ெத  வார்  46:, 
(7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, த்தா ப்ேபடை்ட, ெத ங்கர ்காலணி, 2வ  
ெத  வார்  46:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

261 261
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
வடக்  கப் , சாஸ் ரி நகர ்
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, த்தா ப்ேபடை்ட, ெத ங்கர ்காலணி, 3வ  
ெத  வார்  46:, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, த்தா ப்ேபடை்ட, 2வ  
ெத  வார்  46:, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, த்தா ப்ேபடை்ட, ெத ங்  
காலணி, 1வ  ெத :, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, த்தா ப்ேபடை்ட, 
இைளயாத்தம்மன் நகர,் வார்  46:, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  நகர,் 
வார்  46:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

262 262
ஆவ  நகராட்  பால்வா  
ைமயம்  (ேமற்  கப் ), 
படட்ா ராம் தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர,    ப் , வார்  46:, (2)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, சாஸ் ரி நகர ்நாவலர ்ெத  வார்  46:, (3)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, கம்பர ்ெத  சாஸ் ரி நகர:், (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  
நகர ் தல் ெத :, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  நகர ்2வ  ெத :, (6)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  நகர ்3வ  ெத :, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
பார  நகர ்4வ  ெத :, (8)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  நகர ்5வ  
ெத :, (9)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  நகர ்6வ  ெத  :, (10)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, பார  நகர ்7வ  ெத :, (11)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  
நகர ்8வ  ெத :, (12)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  நகர ்9வ  ெத :, (13)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, பார  நகர ்10வ  ெத :, (14)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
பார  நகர ்12வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

263 263

ேஹா  இன்ஃபன்ட ்இேய  
ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கப் , படட்ா ராம் தண் ைர - 
600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பார யார ்ெத  காமராஜ ரம் (வார் -41):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, னிததாமஸ் ெத  காமராஜ ரம் (வார் -41):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, ேநத்தா  ெத  (வார் -41):, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, வடக்  பஜார ்காமராஜ ரம் (வார் -41):, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, காமராஜ ரம் மகாத்மா காந்  ேரா  வார்  41:, (6)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, என் எஸ்  ேபாஸ் ெத  வார்  41:, (7)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ெவங்கேடஸ்வரா ெத , வார்  43:, (8)-ஆவ  (ந) 
படட்ா ராம், காமராஜ ரம் அம்ேபத்கார ்ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

264 264

இன்ஃபன்ட ்இேய  நரச்ரி பள்ளி 
(ெதற்  கப்   ேக  - அ 
வ ப்  அைற), படட்ா ராம் 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம்சத் ரம்,மகாத்மா காந்  6வ  
ெத  வார்  41:, (2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம், மகாத்மாகாந்  
1வ  ெத .:, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம்சத் ரம், மகாத்மா 
காந்  2வ  ெத :, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம்,காந் நகர ்
3வ  ெத  (வார்  41):, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் 
மகாத்மாகாந்   5வ   ெத (வார்  41):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
படட்ா ராம் மகாத்மாகாந்  4வ  ெத  வார்  41:, (7)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, படட்ா ராம் மாகத்மாகாந்  5வ  ெத , வார்  41:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

265 265

இன்ஃபன்ட ்இேய  நரச்ரி பள்ளி  
(ெதற்  கப்   ேக  -  
வ ப்  அைற), படட்ா ராம் 
தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காமராச ரம் வள் வர ்ெத  (வார்  41):, 
(2)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அண்ணாெத , காமராஜ ரம், வார்  41:, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, படட்ா ராம் மகாத்மாகாந்  ெத  வார்  41:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

266 266 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்கப்பள்ளி 
, படட்ா ராம் தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, ேந  நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத   (வார் -44):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, வள் வர ்நகர ்ேந ெத  (வார் -44):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, பள்ளி டத் ெத ,ேந  நகர ்  (வார் -44):, (4)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, நக் ரர ்ெத ,ேந  நகர ் (வார் -44):, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, வா  ெத ,ேந  நகர ்(வார் -44):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
பார  ெத ,ேந  நகர ் (வார் -44):, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, னித 
தாமஸ் ெத ,ேந  நகர ்  (வார் -44):, (8)-ஆவ  (ந) தண் ைர, பல்லவன் 
ெத  சாரல்ஸ்நகர ் (வார் -44):, (9)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சாரல்ஸ் நகர ்
கண்ணதாசன் ெத   (வார் -44):, (10)-ஆவ  (ந) தண் ைர, சாரல்ஸ் 
ெத , படட்ா ராம்  (வார் -44):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

267 267 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்கப்பள்ளி 
, படட்ா ராம் தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, . .க நகர ்பா  ெத  (வார் -44):, (2)-ஆவ  
(ந) தண் ைர, . . க. ெத  (வார் -44):, (3)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 

. .க நகர ்ேந  ெத  (வார் -44):, (4)-ஆவ  (ந) தண் ைர, வ. உ. . 
ெத  (வார் -44):, (5)-ஆவ  (ந) தண் ைர, . .க நகர ் ைரசா  
ெத  (வார் -44):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, . .க நகர ்பாண் யன் 
ெத  (வார் -44):, (7)-ஆவ  (ந)தண் ைர, ேசரன் ெத  (வார் -44):, (8)-
ஆவ  (ந)தண் ைர, நாகரத் னம் நா  ெத  (வார் -44):, (9)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, . .க நகர ்அ ஞர ்ெத  (வார் -44):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

268 268 ஆவ  நகராட்  ெதாடக்கப்பள்ளி 
, படட்ா ராம் தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந)தண் ைர, நாகவல் யம்மன் ெத  (வார் -44):, (2)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, ேவளாங்கண்ணி ெத  (வார் -44):, (3)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, சாரல்ஸ் நகர ்எம்  எச ்ேரா  (வார் -44):, (4)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, சாரல்ஸ் நகர ்ேசாழன் ெத  (வார் -44):, (5)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, சாரல்ஸ்நகர ்பாலா  ெத  (வார் -44):, (6)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, சாரல்ஸ்நகர ் ,ஆர,்ஆர ்ெத  (வார் -44):, (7)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, டாக்டர ்ராதா ஷ்ணன் ெத  (வார் -44):, (8)-ஆவ  
(ந)தண் ைர, ஔைவயார ்ெத  (வார் -44):, (9)-ஆவ  (ந)தண் ைர, 
அந்ேதாணியார ்ெத  (வார் -44) :, (10)-ஆவ  (ந)தண் ைர, ராஜா ெத  
(வார் -44):, (11)-ஆவ  (ந) தண் ைர, எம். . ஆர.் ெத ,சாரல்ஸ்நகர ் 
(வார் -44):, (12)-ஆவ  (ந) தண் ைர,  ட்  எச ் ேரா   (வார் -44):, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

269 269
ட ்ெஷப்பர்  ெமடர்ிக் ேலசன் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி , சாரல்ஸ் 
நகர ்தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்இந் ரா காந்  ெத  (வார் -
44):, (2)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்ேபரா ரியர ்ெத  (வார்  
44):, (3)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்பாண் யன் ெத  (வார்  
44):, (4)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ் ேவகானந்தர ்ெத  
(வார்  44):, (5)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்பாலா  ெத  
(வார்  44):, (6)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்சரஸ்வ  ெத  
(வார்  44):, (7)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்சக் ேவல் ெத   
(வார் -44):, (8)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்காமராஜர ்ெத  
(வார்  44):, (9)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்ரா வ் காந்  ெத  
(வார்  - 44):, (10)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்எஸ்.எம்.ஆர.் ெத  
வார்  44:, (11)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்ேந  1வ  ெத  
(வார்  44):, (12)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்ேந  5வ  ெத  
(வார்  44):, (13)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்ேந  6வ  ெத  
(வார்  44):, (14)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்பாரதமாதா ெத  
(வார்  44):, (15)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்ேந  3வ  ெத  
(வார்  44):, (16)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந்  நகர ்பாரதமாதா ெத  
(வார்  44):, (17)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், காந் நகர ்(வார்  44):, (18)-
ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்பல்லவன் ெத :, (19)-ஆவ  (ந) 
படட்ா ராம், மரன் ெத :, (20)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ்
லட்  ெத :, (21)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், ேசாழன் நகர ் தரச்னம் 
ெத :, (22)-ஆவ  (ந) படட்ா ராம், நாயகர ்ேகா ல் ெத :, (23)-ஆவ  
(ந) படட்ா ராம் , ேசாழன் நகர ்அண்ணா ெத  வார்  (44):, (24)-ஆவ  
(ந) படட்ா ராம் , ேசாழன் நகர ்காமராஜ் ெத  வார்  (44):, (25)-
படட்ா ராம், பார யார ்ெத  ேசாழன் நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

270 270
ட ்ெஷப்பர்  ெமடர்ிக் ேலசன் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி , சாரல்ஸ் 
நகர ்தண் ைர - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காந்  நகர ்- காமராஜர ்ெத    (வார் -44):, (2)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, காந் நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத   (வார் -44):, (3)-
ஆவ  (ந) தண் ைர, சரச் ்ெத  காந்  நகர ்(வார் -44):, (4)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, காந்  நகர ்- கக்கன்  ெத    (வார் -44):, (5)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, எம். . எச.் ேரா    (வார் -44):, (6)-ஆவ  (ந) தண் ைர, 
காந் நகர ்5-வ  ெத  (வார் -44):, (7)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காந்  நகர ்
2-வ  ெத  (வார் -44):, (8)-ஆவ  (ந) தண் ைர, அம்ேபத்கார5்-வ  
ெத  (வார் -44):, (9)-ஆவ  (ந) தண் ைர, காந்  ெத  படட்ா ராம் 
(வார் -44):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

271 271  எஸ் ஐ ந நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  ரி ), ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ேசக்கா  ெம ன் ேரா  வார் 37:, (2)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ளிஞ் யம்பாக்கம் ெரட்  ெத  வார்  37:, (3)-ஆவ  (ந) 
ேசக்கா , ேசக்கா  ளக்கைர ெத  வார்  37:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

272 272  எஸ் ஐ ந நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  ரி ), ேசக்கா  - 600 072

 (1)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ேசக்கா  உைடயாரெ்த வார்  37:, (2)-ஆவ  
(ந) ேசக்கா , ேசக்கா  பஜைன ேகா ல் ெத  வார்  37:, (3)-ஆவ  (ந) 
ேசக்கா , ேசக்கா  ெதற்  பஜைன ேகா ல் ெத  வார்  37:, (4)-ஆவ  
(ந) ேசக்கா , ளிஞ் யம்பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் 37:, 
(5)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ேசக்கா , ெரட் யார ்ெத , வார்  37:, (6)-ஆவ  
(ந) ேசக்கா , ேசக்கா , ேமட் த் ெத , வார்  37:, (7)-

ளிஞ் யம்பாக்கம், ெசட்  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

273 273
 எஸ் ஐ ந நிைலப்பள்ளி 

( ழக்  ரி ), ேசக்கா  - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ேசக்கா  ங்கார  நகர ்(வார் -37):, (2)-
ஆவ  (ந) ேசக்கா , கா   ெத  (வார்  37):, (3)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , 
காரத்் க் நகர(்வார் -37):, (4)-ஆவ  (ந) ேசக்கா ,  எஸ் ஐ நகர ் 
ேசக்கா  வார்  37:, (5)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , வரத ரி அம்மன்ேகா ல் 
ெத  ேசக்கா  வார்  37:, (6)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ைரக்கண் நகர ்
ேசக்கா  வார்  37:, (7)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ந்  நகர ்ெபான்னி ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

274 274
 எஸ் ஐ ந நிைலப்பள்ளி 

( ழக்  ரி ), ேசக்கா  - 600 
072

 (1)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ேசக்கா  காமராஜர ்ெத (வார் -37):, (2)-ஆவ  
(ந) ேசக்கா , ேசக்கா  . எஸ். ஐ. பள்ளி ட ெத (வார் -37):, (3)-ஆவ  
(ந) ேசக்கா , ேசக்கா  பள்ளத் ெத (வார் -37):, (4)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , 
ேசக்கா  பால்வா  ெத (வார் -37):, (5)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , ேசக்கா  
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -37):, (6)-ஆவ  (ந) ேசக்கா , 
ேசக்கா  ேமட் தெ்த  வடக்  ேதவராஜ் நகர ்:, (7)-ஆவ  நகராட்   
ேசக்கா , ேசக்கா  ண்ணாம்  ளக்கைர(வார் -37):, (8)-ஆவ  
நகராட்   ேசக்கா , ேசக்கா  ேவதமணி ெத  ேதவராஜன் நகர(்வார் -
37):, (9)-ஆவ  நகராட்   ேசக்கா , ேசக்கா  சஞ்  ெத  (வார் -37):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

275 275

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி  வடக்  கப் , 
ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்பத்மநாபன் ெத  
வார்  30:, (2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்

த் ஷ்ணன் ெத  வார்  30:, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
ேத நகர ் வள் வரெ்த  வார்  30:, (4)-ஆவ  (ந) 
ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்ேகா ந்தரா  ெத , வார்  30:, (5)-

ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்பாரத்்தசார  ெத , வார்  
30:, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர,் இராதா ஷ்ணன் 
ெத  (வார்  30):, (7)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ெப மாள்சா  
ெத  :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

276 276

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி வடக்  கப் , 
ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ் லகரெ்த  (வார்  30):, 
(2)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்லஷ் பாய்ெத  (வார்  
30):, (3)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ் வாெத  (வார்  
30):, (4)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்ராஜா  ெத  
(வார் -30):, (5)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்பார ெத   
(வார்  30):, (6)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்
சர் ராமன் வார்  30:, (7)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், ேத நகர ்

ேவந்தரெ்த  வார்  30:, (8)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
ேத நகர,் காந்  ெத , வார்  30:, (9)-ஆவ  (ந) ளிஞ் யம்பாக்கம், 
ேத நகர,் அன்ைன ெதரசா ெத , வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

277 277
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 

ய கட் டம் , ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ப த் ப்பட்  ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத (வார் -16):, (2)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ப த் பட்  பஜைன 
ேகா ல் ெத (வார் -16):, (3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ப த் பட்  
க ணீகர ்ெத (வார் -16:, (4)-ஆவ  (ந), ப த் பட்  தரம்ராஜா 
ேகா ல் ெத , வார்  16:, (5)-ஆவ  (ந), ப த் பட்  அக்ரஹாரத் ெத , 
வார்  16:, (6)-ஆவ  (ந), ப த் பட்  ஆத்ேதாரத் ெத , வார்  16:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

278 278
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந), மாரியம்மன் ேகா ல் ெத , பாேலரிப்பட் :, (2)-ஆவ  ( ந 
), பாேலரிப்பட்  அேசாக் நிரரஞ்சன் நகர ்வார்  16:, (3)-ஆவ  ( ந ), 
ப த் பட்  சன்ம அவன்  வார்  16:, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
அேசாக் நகர ்:, (5)-ப த் ப்பட் , 6வ  க்  ெத    என் ராயல் 

ரி :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

279 279
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப்  அ வலக அைற, 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), ப த் பட்  ெதன்னந்ேதாப்  ெத (வார் -16):, (2)-ஆவ  
(ந), ப த் பட்  அம்ேபத்கார ்ெத  (வார்  16):, (3)-ஆவ  (ந), 
ப த் பட்  ஷப்ைலன் 2வ  ெத  வார்  16:, (4)-ஆவ  (ந), 
ப த் பட்  ஷப்ைலன் 3வ  ெத  வார்  16:, (5)-ஆவ  (ந), 
ப த் பட்  ஷப்ைலன் 4வ  ெத  வார்  16:, (6)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ப த் ப்பட்  காலனி, ெப மாள் ேகா ல் ெத , வார்  
16:, (7)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ப த் ப்பட்  காலனி, ஷப்ைலன் 

தல் ெத , வார்  16:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

280 280
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப்  அ வலக அைற, 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), ப த் ப்பட்  ஸ் ரிப் (வார் -16):, (2)-ஆவ  (ந) 
தண் ைர, ராம் நகர ்வார்  16:, (3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , எம்  
ஆர ்நகர ்ேகால  ேரா  வார்  16:, (4)-ஆவ  நகராட்  சாந்தா டவர ்

ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல, ப த் ப்பட் :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

281 281
காந்  ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேகாவரத்ன ரி ழக்  ங்காசந் ப்  
(வார்  16):, (2)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேகாவரத்ன ரி ேமற்  

ங்காசந் ப்  வார்  16:, (3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேகாவரத்ன ரி 
ெதற்  ெம ன் ேரா  (வார் -16)  :, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
ேகாவரத்ன ரி னிவாசநகர ்4வ  க் தெ்த :, (5)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேகாவரத்ன ரி அன்  நகர ்ெம ன்ேரா (வார்  16):, (6)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேகாவரத்ன ரி இந் ரா நகர ்(வார் -16):, (7)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேகாவரத்ன ரி ஏ மைல நாயக்கர ்ெத  
வார்  16:, (8)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேகாவரத்ன ரி சக்  நகர ்
(வார் -16):, (9)-ஆவ  (ந), ேகாவரத்ன ரி னிவாச நகர ்2வ  க்  
ெத  (வார்  16):, (10)-ஆவ  நகராட்  ேகந் ரிய ஹார ் ் நதமல்  
ெந ஞ்சாைல, ப த் ப்பட் :, (11)-ப த் ப்பட்  காமராஜ் நகர,் 
ேகந் ரிய ஹார:், (12)-ப த் ப்பட் , ேகந் ரிய ஹார ்:, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

282 282
காந்  ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
ெதற்  கப்  ழக்  கட் டம், 
ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ேகா ந்தசா  நாயக்கர ்ெத  (வார்  16-
17):, (2)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, டாக்டர ்ராமதாஸ் ெத  (வார்  16):, (3)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, அர ந்த் நகர ் (வார்  16):, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, வள் வர ்ெத  (வார்  16):, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்னக ரி, அன்  நகர ் தல் ெத :, (6)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்னக ரி, அன்  நகர ்2வ  ெத :, (7)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்னக ரி, 
அன்  நகர ்3வ  ெத :, (8)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்னக ரி, அன்  நகர ்4வ  
ெத :, (9)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்னக ரி, அன்  நகர ்5வ  ெத :, (10)-ஆவ  
(ந) ேகாவரத்னக ரி, அன்  நகர ்6வ  ெத :, (11)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்னக ரி, அன்  நகர ்7வ  ெத :, (12)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
அன்  நகர ்8வ  ெத :, (13)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , அன்  நகர ்9வ  
ெத :, (14)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , அர ந்த் நகர ்ெம ன்ேரா :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

283 283
காந்  ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி 
ெதற்  கப்  ழக்  கட் டம், 
ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ெம ன்ேரா  (வார் -16&17):, (2)-ஆவ  
(ந) ேகாவரத்ன ரி, பார  ெத  (வார்  16):, (3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 

னிவாசா நகர ் ஸ்தரிப் :, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , னிவாசா நகர ்
2வ  க் த் ெத :, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேமற்  ங்கா ெத :, 
(6)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , னிவாசா நகர ்2வ  ெத :, (7)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , பார  ெத :, (8)-ப த் ப்பட் , ேகந் ரிய ஹார ்ேபஸ் 
2:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

284 284 ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
, ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, கைலஞர ்நகர ்2வ  ெத (வார்  17):, (2)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ெசல்வா நகர(்வார்  17):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, வாஞ் நாதன்  ெத (வார்  17):, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ரத்்  நகரவ்.ஊ. .ெத  (வார்  17):, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ரத்்  நகர ் . .க. ெத   (வார்  17):, (6)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ரத்்  நகர ்பார  ெத    (வார்  17):, (7)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ராஜ்பாய் நகர ் நாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார்  17):, (8)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ரத்்   நகர ்கம்பர ்ெத  (வார்  17):, (9)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ேகாவரத்ண ரி ரி  காமராஜர ்நகர ்
சாைல(வார்  17):, (10)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ேகாவரத்ண ரி ரி  
அ மன் ளம் ம் (வார்  17):, (11)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, 
ேகாவரத்ண ரி ரி  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார்  17):, (12)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ரத்்  நகர ் வா ெத (வார் -17):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

285 285
ஆவ  நகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, ேகாவரத்ன ரி 
- 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ேகாவரத்ண ரி ரி  பார  நகர ் தல் 
ெத  (வார்  17):, (2)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ேகாவரத்ண ரி 

ரி பார  நகர ்2வ  ெத  வார்  17):, (3)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, 
ேகாவரத்ண ரி ரி பார  நகர ்3வ  ெத  (வார்  17):, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ேகாவரத்ண ரி ரி  பார  நகர ்4வ  ெத  (வாரட் 
17):, (5)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ரத்்  நகர ் ைவ ேரா (வார் -17):, 
(6)-ஆவ (ந), ரத்்  நகர ்எம். .ஆர ்ெத  வார்  17:, (7)-ஆவ (ந), 
அம்ேபத்கார ்ெத  கைலஞர ்நகர ்ேகாவரத்்தன ரி:, (8)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ெப மாள்ேகா ல் ெத  (வார்  17):, (9)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, சரஸ்வ  ெத  (வார்  17):, (10)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ஷ்ணன் ெத  (வார்  17):, (11)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் ,  ஆர ்ஆர ்ெத  கைலஞர ்நகர:், (12)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ெபா ைக நகர ்மணிகண்டன் ெத  (வார்  17):, (13)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ல்ைல நகர ் ந்தரத் ெத  (வார்  17):, (14)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ல்ைல நகர ் ேவகானந்தர ்ெத  வார்  17:, 
(15)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ல்ைல நகர ்இந் ரா ெத  வார்  17:, 
(16)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ல்ைல நகர ் மரன் ெத  (வார்  17):, 
(17)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ல்ைல நகர ்வாஞ் நாதன் ெத  (வார்  
17):, (18)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ெபா ைக நகர ்பவானி அம்மன் 
ெத :, (19)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ெபா ைக நகர ்பாலா  ெத :, (20)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ரத்்  நகர:், (21)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
பார  நகர ்ெம ன் ேரா :, (22)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ெசல்வா நகர ்
4வ  ெத :, (23)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்ஆவ  

ந்தமல்  ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

286 286

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ராஜ்பாய் நகர ் ரி  பாலா  ெத  
(வார்  17):, (2)-ஆவ (ந) ேகாவரத்ன ரி, ராஜ்பாய் நகர ் நாயகர ்
ேகா ல் 4வ  க் ெத (வார் -17):, (3)-ஆவ (ந) ேகாவரத்ன ரி, 
ராஜ்பாய் நகர ் வள் வர ்ெத  (வார் -17):, (4)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, ராஜ்பாய் நகர ் நாயகர ்ேகா ல்  தல்  க் த்  
ெத  (வார்  17):, (5)-ஆவ  (ந), ராஜ்பாய் நகர ் வள் வர ்3வ  

க்  ெத  (வார்  17):, (6)-ஆவ (ந), ராஜ்பாய் நகர ்
வள் வர4்வ க்  ெத  வார் 17:, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

287 287

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி , வசந்தம் நகர ் மரன் ெத  (வார் -17):, 
(2)-ஆவ  (ந), வசந்தநகர ்அண்ைன இந் ரா ெத  (வார்  17):, (3)-
ஆவ (ந), ேநதா ெத  வசந்தம்நகர:், (4)-ஆவ (ந), வசந்தம் நகர ்
ராஜா  ெத  வார்  17:, (5)-ஆவ (ந), காந்  ெத  வசந்தம் நகர ்வார்  
17:, (6)-ஆவ (ந), னிவாசன் ெத  வசந்தம் நகர ்வார்  17:, (7)-ஆவ (ந), 
ேவலன் ெத  வசந்தம் நகர ் வார்  17:, (8)-ஆவ (ந), கண்ணதாசன் ெத  
வசந்தம் நகர ்வார்  17:, (9)-ஆவ (ந), ஆர.்ஆர ்ெத  வசந்தம் நகர ்
வார்  17:, (10)-ஆவ (ந), கணப  ெத  வசந்தம் நகர ்வார்  17:, (11)-
ஆவ (ந), ன்றாவ  க்   கணப  ெத   வார்  17:, (12)-ஆவ (ந), 

மாரசா  ெத  வசந்தம் நகர ்வார்  17:, (13)-ஆவ (ந), வ  ெத  
வசந்தம் நகர ்வார்  17:, (14)-ஆவ (ந), ேந  ெத  வசந்தம் நகர ்
ேகாவரத்ன ரி வார்  17:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

288 288
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
பால்வா  ைமயம்  (வடக்  

கப் ), ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, இராஜா ெசௗத்ரி ெத  (வார்  -17):, (2)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ேகா லம் ெத   (வார்  - 17):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, லஷ்  நகர ் (வார்  - 17):, (4)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, 
ராஜ்பாய் நகர ்பார தாசன் ெத  (வார்  17):, (5)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , பார தாசன் ெத :, (6)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , பாலா  

தல் க் த் ெத  ராஜ்பாய் நகர:், (7)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
பாலா  2வ  க் த் ெத  ராஜ்பாய் நகர:், (8)-ஆவ  (ந) 
நந்தவனேமட் ர,் ராஜ்பாய் நகர ்காந்  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

289 289
ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
பால்வா  ைமயம்  (வடக்  

கப் ), ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, வசந்தம் நகர ் மைல ெத  (வார்  17):, 
(2)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, க்ேனஷ் ெத  வசந்தம் நகர ்(வார்  - 
17):, (3)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, ஆனந்தம் ெத  வசந்தம் நகர ்:, (4)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , லட்  ெத  வசந்தம் நகர:், (5)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , லகவ  ெத  வசந்தம் நகர:், (6)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ஞ்  தல் க் த் ெத :, (7)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட்  , வசந்தம் நகர ்சந் ரா ட் :, (8)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
வசந்தம் நகர ்ெஜய  ெத  (வார் -17):, (9)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
வசந்தம் நகர ்ஜப்பார ்ெத  (வார் -17):, (10)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
வசந்தம் நகர ்கங்ைக ெத  (வார் -17):, (11)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
வசந்தம் நகர ்ய ைன ெத  (வார் -17):, (12)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
வசந்தம் நகர ் ஞ்  ெத  (வார் -17):, (13)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
வசந்தம் நகர ் ல்ைல ெத  ெத  (வார் -17):, (14)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட்  , ேகாத்தாரி காரட்ன்:, (15)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
உ ம்பரா காரட்ன்:, (16)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , வசந்தம் நகர ்லட்  
ெத  (வார் -17):, (17)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , லட்  நகர ்ஐஸ்வரய்ா 
காரட்ன்:, (18)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ல்ைலநகர:், (19)-ஆவ  (ந) 
நந்தவனேமட் ர,் வசந்தம் நகர:், (20)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, 

வள் வர ்5வ  க் த் ெத :, (21)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, 
நாயகர ்ேகா ல் 3வ  க் த் ெத :, (22)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, 

வசந்தம் நகர ் நாயகர ்ேகா ல் ெத :, (23)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி, 
வசந்தம் நகர ்ராஜராேஜஸ்வரி ெத  (வார் -17):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

290 290
காந்  ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைல பள்ளி  , 
ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந)ேகாவரத்ன ரி , தரம்ராஜா சாைல(வார் -16):, (2)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி , னிவாசா நகர ் ைவ ேரா  (வார்  16):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி , னிவாசன் நகர ்வடக்  ரதான சாைல (வார்  16):, (4)-
ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி , மா  அ ன்  (வார்  16):, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி , சப்த ரி நகர ்(வார்  - 16):, (6)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி , ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  வார்  16:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

291 291
காந்  ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைல பள்ளி  , 
ேகாவரத்ன ரி - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  தல் க்  (வார்  - 16):, (2)-
ஆவ  (ந), டாக்டர ்காரட்ன் ெத  (வார்  - 16):, (3)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி , ள்ைளயாரே்கா ல் 2வ  க்  ெத  (வார்  - 16):, 
(4)-ஆவ  (ந) ேகாவரத்ன ரி , லஷ் ரம் (வார்  - 16):, (5)-ஆவ  (ந) 
ேகாவரத்ன ரி, பாண் யன் நகர ்(வார்  16):, (6)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ெசந் ல் ஆண்டவர ்ெத  லஷ் ரம்:, (7)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , 4வ  க் த் ெத  னிவாசா நகர:், (8)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , 5வ  க் த் ெத  னிவாசா நகர:், (9)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , சாந் லால் சாைல மா  அ ன் :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

292 292
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப் , ேகாணாம்ேப  
ப த் ப்பட்   - 600 077

 (1)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  வ.ஊ. .ெத (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந), 
ேகானாம்ேப  பார யார ்ெத (வார் -15):, (3)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  
கம்பர ்ெத (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  ரா வ்காந்  
ெத (வார் -15):, (5)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  ெரட் பாைளயம் 
அயப்பாக்கம் ெம ன் ேரா (வார் - 15):, (6)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  
ெரட் பாைளயம் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -15):, (7)-ஆவ  (ந), 
ேகானாம்ேப  நாயகர ்ேகா ல் ெத  ெரட் பாைளயம்(வார் -15:, (8)-
ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  ன்னம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -15):, (9)-
ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  ெம ன் ேரா (வார் -15):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

293 293
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப் , ேகாணாம்ேப  
ப த் ப்பட்   - 600 077

 (1)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  . .க. ெத (வார் -15):, (2)-ஆவ  (ந), 
ேகானாம்ேப  அண்ணா ெத (வார் -15):, (3)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  

வள் வர ்ெத  (வார் -15):, (4)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  ேந  
ெத (வார் -15):, (5)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  நாராயண ரம் ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  (வாரட்:, (6)-ஆவ  (ந), ேகானாம்ேப  ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத   (வார் -15):, (7)-ஆவ  நகராட் , ேகானாம்ேப  ேகாலா 
ேகம்ப் ேரா (வார் -15):, (8)-ஆவ  நகராட் , ேகானாம்ேப  

காம் ைக நகர ்(வார் -15):, (9)-ஆவ நகராட் , ேகானாம்ேப  
காமேத நகர ்(வார் -15):, (10)-ஆவ நகராட் , ேகானாம்ேப  
ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -15):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

294 294
ஆவ  நகராட்   
உயரந்ிைலப்பள்ளி  ெம ன்  
கட் டம் , ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), அ ந்த ரம் ெம ன் ேரா (வார் -19):, (2)-ஆவ  (ந), 
அ ந்த ரம் 1வ  ெத (வார் -19):, (3)-ஆவ  (ந), அ ந்த ரம் 2வ  
ெத (வார் -19):, (4)-ஆவ  (ந), அ ந்த ரம் 3வ  ெத (வார் -19)1:, 
(5)-ஆவ  (ந), அ ந்த ரம்  4வ  ெத (வார் -19):, (6)-ஆவ  (ந), 
அண்ணாமைல நகர ்(வார் -19):, (7)-ஆவ  (ந), அண்ணாமைல நகர ்

தல் ெம ன் ேரா (வார் -19):, (8)-ஆவ  நகராட் , அண்ணாமைல 
3வ  ெம ன் ேரா (வார் -19):, (9)-ஆவ  (ந), அண்ணாமைல நகர ்
ரங்கநாதன் நகர ்(வார் -19):, (10)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
அண்ணாமைல நகர ்2வ  ெம ன் ேரா :, (11)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
அண்ணாமைல நகர ்3வ  க் த் ெத :, (12)-ஆவ  நகராட்  
அண்ணாமைல நகர ், தல் க்  ெத :, (13)-ஆவ  நகராட்  
அண்ணாமைல நகர,் 5வ  க்  ெத :, (14)-ஆவ , 1வ  க்  
ெத  அண்ணாமைல நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

295 295
ஆவ  நகராட்   
உயரந்ிைலப்பள்ளி  ெம ன்  
கட் டம் , ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), ன்னம்மன் ேகா ல் ெத  கத  எண் (1 தல் 150 வைர) 
(வார் -18):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

296 296
ஆவ  நகராட்   
உயரந்ிைலப்பள்ளி  ெம ன்  
கட் டம் , ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), ன்னம்மன் ேகா ல் ெத  கத  எண் (151-400):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

297 297
ஆவ  நகராட்   
உயரந்ிைலப்பள்ளி  ெம ன்  
கட் டம் , ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ (ந), ன்னம்மன் ேகா ல் ெத  சங்கரர ்நகர ்  (வார்  18):, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 2வ  ெத  ன்னம்மன் ேகா ல் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

298 298

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
 எச ்ேரா  ப த் ப்பட்  - 600 

054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட்  , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்ெசல் யம்மன் ேகா ல் 
ெத   (வார் -17):, (2)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட்  , ேஜ. .எஸ்ேடட ்2வ  
ெம ன் ேரா   (வார் -17):, (3)-ஆவ  நகராட் , ேஜ. . எஸ்ேடட ்1வ  
ெம ன் ேரா (வார்  17):, (4)-ஆவ  ந, ேஜ. . எஸ்ேடட ்2வ  ெம ன் 
ேரா  ஜய் அபாரட்ெ்மன்டஸ்் வார்  17:, (5)-ஆவ  (ந), ெஜ  எஸ்ேடட ்
2வ ெம ன் ேரா  1வ   க்  ெத  (வார்  17):, (6)-ஆவ  (ந), ெஜ  
எஸ்ேடட ்2வ  ெம ன் ேரா  2வ  க்  ெத  (வார்  17):, (7)-ஆவ  
(ந) ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்3வ  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

299 299

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
 எச ்ேரா  ப த் ப்பட்  - 600 

054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட்  , ள த்  2-வ  ெத   ேஜ. .எஸ்ேடட ்  
(வார் -17:, (2)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட்  , ேந ெத  (ேஜ. .எஸ்ேடட)்  
(வார் -17):, (3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட்  , மரன்ெத  (ேஜ. .எஸ்ேடட)்   
(வார் -17):, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட்  , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ் மரன் தல் 

க் ெத  (வார் -17):, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட்  , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்
. .கா. ெத  (வார் -17):, (6)-ஆவ  (ந), ேஜ. . எஸ்ேடட ்21வ  ெத  

(வார் -17):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

300 300

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
 எச ்ேரா  ப த் ப்பட்  - 600 

054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ. .எஸ்ேடட ்4வ  ெத  (வார் -17):, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ. .எஸ்ேடட ்5வ  ெத  (வார் -17):, (3)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்6   ெத  (வார் -17):, (4)-ஆவ  
(ந) ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்13வ   ெத (வார் -17):, (5)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ் 14வ  ெத (வார் -17):, (6)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ. . எஸ்ேடட ்15வ  ெத (வார்  17):, (7)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்17வ   ெத (வார் -17):, (8)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ. . எஸ்ேடட ்18 வ  ெத (வார் -17):, (9)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ. . எஸ்ேடட ்19வ  ெத (வார் -17):, (10)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ. . எஸ்ேடட2்3 வ  ெத (வார் -17):, (11)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ.  எஸ்ேடட ்25வ  ெத (வார் -17):, (12)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்26வ   ெத (வார் -17):, (13)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்27 வ  ெத  (வார் -17):, (14)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்28வ  ெத (வார் -17):, (15)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ் . .க.ெத  (வார் -17):, (16)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்20வ  ெத  :, (17)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ் 16வ  ெத  :, (18)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்3வ  ெம ன் ேரா :, (19)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்10வ  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

301 301

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
 எச ்ேரா  ப த் ப்பட்  - 600 

054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஏ   நகர ்(வார்  - 17):, (2)-ஆவ  ந, 
ேவகானந்தா நகர ் வள் வர ்ெத  (வார்  17):, (3)-ஆவ  (ந), 
ேவகானந்தா நகர ்(வார் -17):, (4)-ஆவ  ந, ேஜ. .எஸ்ேடட ் வன் 

ேகா ல் ெத  (வார்  17):, (5)-ஆவ (ஊ), ேஜ. .எஸ்ேடட ்24 வ  ெத  
(வார் -17):, (6)-ஆவ  நகராட்  ேஜ. .எஸ்ேடட,் 24வ  ெத  1வ  

க் த் ெத  (வார் -17):, (7)-ஆவ  நகராட் , ேஜ. .எஸ்ேடட ்24வ  
ெத  2வ  க்  ெத  (வார்  17):, (8)-ஆவ  ந, ேஜ.  .எஸ்ேடட ்
24வ ெத  3 வ  க் தெ்த  (வார்  17):, (9)-ஆவ  ந, 
ேஜ. .எஸ்ேடட ்24வ ெத  4 வ க் தெ்த  (வார்  17):, (10)-ஆவ  
ந, ேஜ. .எஸ்ேடட ்24வ ெத  ரி  (வார்  17):, (11)-ஆவ  நகராட்  , 
சரஸ்வ  நகர ்2 வ  ெத  (வார் -17):, (12)-ஆவ  நகராட்  , ேஜ  
எஸ்ேடட ்ெவற்  நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

302 302

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப் , 
 எச ்ேரா  ப த் ப்பட்  - 600 

054

 (1)-ஆவ  நகராட்  , சரஸ்வ  நகர ்5வ ெத  (வார் -17):, (2)-ஆவ  
நகராட் , சரஸ்வ  நகர ் ஞ் ெத  (வார் -17):, (3)-ஆவ  நகராட்  
ப த் பட் , சரஸ்வ  நகர ்ெசம்ப த்  ெத  (வார் -17):, (4)-ஆவ  
நகராட்  ப த் பட் , சரஸ்வ  நகர ் ரியகாந்  ெத  (வார் -17):, (5)-
ஆவ  நகராட்  ப த் பட் , சரஸ்வ  நகர ்ேராஜாெத  (வார் -17):, (6)-
ஆவ  நகராட்  ப த் பட் , சரஸ்வ  நகர ்சாமந் ெத  (வார் -17):, 
(7)-ஆவ  நகராட்  ப த் பட் , சரஸ்வ  நகர ்சாம்பங் ெத  (வார் -
17):, (8)-ஆவ  நகராட்  ப த் பட் , சரஸ்வ  நகர ்தாமைரெத  
(வார் -17):, (9)-ஆவ  நகராட்  , சரஸ்வ  நகர ்மல் ைகெத  (வார் -
17):, (10)-ஆவ  நகராட்  , சரஸ்வ  நகர ்ம தம்ெத  (வார் -17):, (11)-
ஆவ  நகராட்  , சரஸ்வ  நகர ் ல்ைலதெ்த  (வார் -17):, (12)-ஆவ  
நகராட்  , சரஸ்வ  நகர ்ெசண்பகம்ெத  (வார் -17):, (13)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்சரஸ்வ  நகர ்மரிக்ெகா ந்  ெத  
வார்  17:, (14)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்சரஸ்வ  நகர ்
அல்  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

303 303

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி ெதற்  கப்  , 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  ந, ேவகானந்தா நகர ்ேசரன் ெத  வார்  21:, (2)-ஆவ  (ந), 
சரஸ்வ  நகர ்3வ  நகர ்வார்  17:, (3)-ஆவ  (ந), ேஜ  எஸ்ேடட ்
சரஸ்வ  நகர ்1வ  ெத  வார்  17:, (4)-ஆவ  (ந), ேஜ  எஸ்ேடட ்
சரஸ்வ  நகர ்4வ  ெத  வார்  17:, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ  
எஸ்ேடட ் ேவகானந்தா நகர ் ப் ரமணியன் ெத :, (6)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ் ேவகானந்தர ்நகர ்தர் னி அ ன்  

வள் வர ்ெத :, (7)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ்
ேவகானந்தர ்நகர ்அண்ணா ெத :, (8)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ 

ப்  எஸ்ேடட ் ேவகானந்தா நகர ்காந்  ெத :, (9)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ் ேவகானந்தா நகர ் ஜயந்தா ெத :, 
(10)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ் ேவகானந்தா நகர ்வ ஊ 

 ெத :, (11)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ  எஸ்ேடட ்எஸ் ஆர ்எம் 
காரட்ன்:, (12)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேஜ ப்  எஸ்ேடட ் ேவகானந்தா 
நகர ்சங்கரர ்ெத :, (13)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேவகானந்தா நகர ்
கம்பர ்ெத  வார்  17:, (14)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேவகானந்தா 
நகர ்வள்ளலார ்ெத  வார்  17:, (15)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 

ேவகானந்தா நகர ் நாயகர ்ெத  வார்  17:, (16)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேவகானந்தா நகர ்வ.உ.  தல் க் த் ெத  வார்  
17:, (17)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேவகானந்தா நகர ்வ.உ.  2வ  

க் த் ெத  வார்  17:, (18)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேவகானந்தா 
நகர ்பல்லவன் ெத  வார்  17:, (19)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 

ேவகானந்தா நகர ்வாரியார ்ெத  வார்  17:, (20)-ஆவ , 3வ  ெத  
4வ  க்  ெத  ெவற்  நகர ்எஸ் ஆர ்எம் காரட்ன்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

304 304 அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி  , 
ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), ெகௗரிேபடை்ட கம்பர ்ெத  (வார் -19):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

305 305 அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி  , 
ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), ெகௗரிப்ேபடை்ட கள் க்கைட ெத  (வார் -19):, (2)-
ஆவ  (ந), ெகௗரிப்ேபடை்ட ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  (வார் -19):, (3)-
ஆவ  (ந), ஈஸ்வரன் ேகா ல் ேதாடட்ம் பார  ெத  வார்  19:, (4)-ஆவ  
(ந), பள்ளி ெகாண்ட அம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  19:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

306 306 ஆர.் .எம்.ெமடர்ிக் ேலசன் 
பள்ளி , ப த் ப்பட்  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -18):, (2)-
ஆவ  நகராட்  , வா நகர:், (3)-ப த் ப்பட் , ராமா ஜர ்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

307 307 ஆர.் .எம்.ெமடர்ிக் ேலசன் 
பள்ளி , ப த் ப்பட்  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ந்தமல்  ைஹேரா  (வார் -18):, (2)-
ஆவ  (ந) , ராதா ெசட்  காம்ப ண்ட ்  எச ்ேரா :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

308 308
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  
ெதற்  ரி   , ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆ பராசக்  நகர ் தல் ெத  (வார் -18):, 
(2)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆ பராசக்  நகர ்2வ  ெத  (வார் -18):, 
(3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , அக்ரஹாரம் தல் ெத  (வார் -18):, (4)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , அக்ரஹாரம் 2வ  ெத  (வார் -18):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

309 309
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  
ெதற்  ரி   , ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -18):, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ைவேரா  கைலஞர ்ெத  வார்  18:, (3)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ரா வ்காந்  ெத  வார்  18:, (4)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , பார  ெத  வார்  18:, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 

ளக்கைர ெத  வார்  18:, (6)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ராமதாஸ் நகர ்
வார்  18:, (7)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ம  ன் றம் வார்  18:, (8)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆ பராசக்  நகர ்கண்ணய்யா நா  ெத :, 
(9)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , வா நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

310 310

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  த 
நா  வ வா ழக்  கப்  4வ  
வ ப்ைபற அ வ ப்பைற, 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , த நா  வ வாரியம் கத  எண் (1 தல் 250 
வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

311 311

ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  த 
நா  வ வா ழக்  கப்  4வ  
வ ப்ைபற  வ ப்பைற, 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , த நா  வ வாரியம் கத  எண் (251 தல் 
500 வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

312 312
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  த 
நா  வ வா ெதற்  ரி  , 
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்்பட் , த.நா. .வ.வாரியம் கத  எண் (501 தல் 
1000வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

313 313
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  , 
காமராஜர ்நகர ் ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்்பட் , த.நா. .வ.வாரியம் கத எண் (1001 தல் 
1500வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

314 314
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  , 
காமராஜர ்நகர ் ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , த நா  வ வாரியம் கத  எண் (1501 தல் 
1900 வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

315 315
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  , 
காமராஜர ்நகர ் ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , த நா  வ வாரியம் கத  எண் (1901 தல் 
2300 வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

316 316
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  , 
காமராஜர ்நகர ் ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்்பட் , த.நா. .வ.வாரியம் கத  எண் (2301 தல் 
2650வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

317 317
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  , 
காமராஜர ்நகர ் ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , த நா  வாரியம் கத  எண் (2651 - 3000):, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

318 318
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  , 
காமராஜர ்நகர ் ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , த நா  வ வாரியம் (கத  எண் 3001 தல் 
3400 வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

319 319
ஆவ  நகராட்  வக்கப்பள்ளி  , 
காமராஜர ்நகர ் ப த் ப்பட்  - 
600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்்பட் , த.நா. .வ.வாரியம் கத  எண் (3401 தல் 
4500வைர):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

320 320
ஆவ  நகராட்  பால்வா  
ைமயம் ஆவ , ேந  நகர ்
ப த் ப்பட்  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , நம் ெப மாள் ேபடை்ட ெத  (வார் -19):, 
(2)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேந  பஜார ்(வார் -19):, (3)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , இந் ராகாந்  நகர ்(வார் -19):, (4)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ஆ ேகசவ  நா  ெத  வார்  19:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

321 321
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி காமராஜ் நகர,் 
ப த் ப்பட்  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , . .க.பாரக்் ெத (வார் -24):, (2)-ஆவ  
(ந)ப த் ப்பட் , கன் ேகா ல் ெத (வார் -24):, (3)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , மைல ராஜா ரம்(வார் -24):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

322 322
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி காமராஜ் நகர,் 
ப த் ப்பட்  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , இர ல்ேவ ஸ்ேடசன் ெத (வார் -24):, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ய ரா வ சாைல(வார் -24):, (3)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , இஞ் னியர ்ைலன்(வார் -24):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

323 323 நாசேரத் ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , கன்னிகா ரம் காந்  ெத  (வார் -25):, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கன்னிகா ரம் கண்ண  ெத  (வார் -25):, (3)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கன்னிகா ரம் . .க. ெத  (வார் -25):, (4)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கண்ணிகா ரம் வர் ஸ் காம்ப ண் (வார் -
25):, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கண்ணிகா ரம் அண்ணா ெத  (வார் -
25):, (6)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கண்ணிகா ரம் ெபரியார ்ெத  (வார் -
25):, (7)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கண்ணிகா ரம் ராஜா  ெத  (வார் -
25):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

324 324 நாசேரத் ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கண்ணிகா ரம்  ேமட் த் ெத  (வார் -25):, 
(2)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , கண்ணிகா ரம் காந்  க்  ெத (வார் -
25):, (3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்கணப  ேகா ல் 
ெத (வார் -25):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

325 325 நாசேரத் ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), கண்ணிகா ரம் ேஜா ராம ங்கம் ெத (வார் -25):, (2)-
ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ேந  நகர ்வார்  25:, (3)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , ேந  நகர ்3வ  ெத :, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேந  
நகர ்2வ  ெத :, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேந  நகர ்5வ  ெத :, (6)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ேந  நகர ்1வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

326 326 நாசேரத் ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜ் நகர ் ப்பம்மாள் ெத  (வார் -26):, (2)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ்பள்ளதெ்த  வார்  26:, (3)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்

வானந்தம் 1வ  ெத  வார்  26:, (4)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
வானந்தம் 2வ  ெத  வார்  26:, (5)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
வானந்தம் 3வ  ெத  வார்  26:, (6)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
வானந்தம் 4வ  ெத  வார்  26:, (7)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்பைழய 
வானந்தம் ெத  வார்  26:, (8)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ் வானந்தம் 

ெம ன் ேரா  வார்  26:, (9)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்
வானந்தம் 6வ  க் த் ெத :, (10)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 

காமராஜர ்நகர ் வானந்தம் 5வ  க் த் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

327 327 நாசேரத் ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ராம ங்க ரம் 1வ  ெத  (வார் -25):, (2)-
ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ராம ங்க ரம் 2வ  ெத  (வார் -25):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

328 328 நாசேரத் ெமடர்ி ேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ராம ங்க ரம் 3வ  ெத  (வார் -25):, (2)-
ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -25):, (3)-ஆவ  (ந), 
இராம ங்க ரம் அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -25):, (4)-ஆவ  (ந), 
இராம ங்க ரம்  ேக  ெத  வார்  25:, (5)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
ெம ன் ேரா  வார்  25:, (6)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ராம ங்கா ரம் 
காந்  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

329 329 நாசேரத் . .எஸ். . லபஸ், 
ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), காமராசர ்நகர ்ெம ன் ேரா  (வார் -31):, (2)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ்படே்டல் ெத  (வார் -31):, (3)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
ெம ன் க்  ெத  (வார் -31):, (4)-ஆவ  (ந), பாரக்் ெம ன் க்  
ெத  (வார் -31):, (5)-அவ  (ந), காமராஜா நகர ்ேநதா  ெத  (வார்  
31):, (6)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ் த்தர ்ெத  வார்  31:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

330 330 நாசேரத் . .எஸ். . லபஸ், 
ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ராஜா  ெத  வார்  31:, (2)-ஆவ  (ந), 
ராஜா  ெத  ேந  காலனி வார்  31:, (3)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
ெபரியார ்ெத  வார்  31:, (4)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்வ.உ.  ெத  
(வார் -31):, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ர நாதன் ெத  காமராஜர ்
நகர:், (6)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , வள் வர ் ங்கா ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

331 331 நாசேரத் ெமடர்ிக் வக்க  பள்ளி 
வடக்  கப்  , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ்2வ  ெத   வார்  26:, (2)-ஆவ  (ந), மரன் 
நகர ் தல் ெத  (வார்  26):, (3)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ் ழக்  2வ  
ெத   (வார்  26):, (4)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ் மரன் நகர ்ெம ன் 
ேரா  (வார் -29):, (5)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ் ழக்   தல் க்  
ெத  (வார்  26):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

332 332 நாசேரத் ெமடர்ிக் வக்க  பள்ளி 
வடக்  கப் , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந), வானந்தம் 3வ  ெத  (வார் -26):, (2)-ஆவ  (ந), மரன் 
நகர ் ழக்   2வ  க்  ெத  வார்  26:, (3)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ்

ழக்   3வ  க்  ெத  வார்  26:, (4)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ்
ழக்  4வ  க்  ெத  வார்  26:, (5)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ்
ழக்   5வ  க்  ெத  வார்  26:, (6)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ்
ழக்   6வ  க்  ெத  வார்  26:, (7)-ஆவ  (ந), மரன் நகர ்

சலைவயாளர ் ப்  வார்  26:, (8)-ஆவ  (ந), ராம் நகர ்வார்  26:, 
(9)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்வள்ளலார ்ெத  வார்  26:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

333 333

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி , 
ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்கடட்ெபாம்மன் ெத (வார் -30):, (2)-
ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்கண்ண  ெத (வார் -30):, (3)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ்பண் டே்ந  ெத  (வார்  30):, (4)-ஆவ  (ந), 
காமராஜ்நகரஅ் ண ரிநாதரெ்த  வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

334 334

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
ேவகானந்தா த்யாலயா 

ேமல்நிைல பள்ளி (10வ   
வ ப்  அைற), 

ளிஞ் யம்பாக்கம் - 600 071

 (1)-ஆவ  ( ந ), காமராஜ்நகர ் ரபாண் யன் ெத  வார்  30:, (2)-ஆவ  ( 
ந ), காமராஜ்நகர ் ன்னம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  30:, (3)-ஆவ  (ந), 

ேவகானந்த ெத , வார்  30:, (4)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
ேவகானந்தர ்ெத  வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

335 335 ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
, ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்3வ  ெத (வார் -29):, (2)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ் 4வ  ெத  (வார் -29):, (3)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , 

ேத  நகர ்காந்  ெத  ஸ்தரிப்  வார்  29:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

336 336 ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்5வ  ெத  வார்  29:, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

337 337 ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்6வ  ெத  வார்  29:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

338 338 ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்ெவங்கேடஸ்வரா ஆ ல் ல் 
வார்  29:, (2)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , வள் வர ்நகர ்காந்  ெத  
வார்  29:, (3)-ஆவ  (ந)ப த் ப்பட் , வள் வர ்நகர ்காந்  2வ  

க்  ெத வார்  29:, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ெப மாள்சா  
ெத  ேத  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

339 339

ஆர ்  எம் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி ழக்  கட் டம் 
ேமற்  கப்  எல் ேக  , ஆவ  - 
600 071

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்8வ  ெத  (வார் -26):, (2)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ்7வ  ெத  (வார் -26):, (3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
காமராஜர ்நகர ்10வ  ெத :, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , காமராஜர ்
நகர ்11வ  ெத  வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

340 340
ஆர ்  எம் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  ெதற்  கப்  

 ேக  , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்9வ  ெத  (வார் -26):, (2)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ் ன்னம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  26:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

341 341
ஆர ்  எம் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  ேமற்  கப்   
, ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), ெபரியார ்ேவலா தம் ெத  (வார் -27):, (2)-ஆவ  (ந), 
ெபரியார ்நாகம்ைம ெத  (வார் -27):, (3)-ஆவ  (ந), பார தாசன் ெத   
(வார் -27):, (4)-ஆவ  (ந), ெபரியார ்தா ர ்ெத  (வார் -27):, (5)-ஆவ  
(ந), பள்ளிக் ட ெத   (வார் -27):, (6)-ஆவ  (ந), இளங்ேகா ெத  
ெபரியாரந்கர ் (வார் -27):, (7)-ஆவ  (ந), ெபரியார ்அண்ணா ெத  
(வார் -27):, (8)-ஆவ  (ந), அண்ணா க்  ெத  ெபரியார ்நகர ் 
(வார் -27):, (9)-ஆவ  (ந), ெபரியார ்நகர ்கைலஞர ்ெத   (வார் -27):, 
(10)-ஆவ  (ந), சாஸ் ரி க்  ெத  (வார் -27):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

342 342
ஆர ்  எம் ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலபள்ளி  ேமற்  கப்  , 
ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), ெபரியாரந்கர ்சாஸ் ரி ெத   (வார் -27):, (2)-ஆவ  (ந), 
ெபரியாரந்கர ்5வ  ெத  (வார் -27):, (3)-ஆவ  (ந), காமராஜ் ெத  
(வார் -27):, (4)-ஆவ நகராட் , ெபரியார ்ேமயரஸ்்டா ன்ெத  (வார் -
27):, (5)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்என். எஸ். ேக. நகர(்வார் -27):, (6)-
ஆவ  (ந), ேக. .ேக. சா  ெத  (வார் -27):, (7)-ஆவ (ந), ேக. .ேக 
சா  ெத  (வார் -27):, (8)-ஆவ  (ந), ெபரியார ்நகர ்அழ ரிசா  ெத :, 
(9)-ஆவ  (ந), ெபரியார ்நகர ்ெம ன் ேரா  (வார்  - 27):, (10)-ஆவ  (ந), 
ெபரியார ்நகர ் ஆண்டவர ்ெத  வார்  27:, (11)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
நாசர ்ெத  ெபரியார ்நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

343 343 அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), லாசர ்நகர ் தல் ெத  (வார்  27):, (2)-ஆவ  (ந), லாசர ்
நகர ் தல் க்  ெத  (வார் -27):, (3)-ஆவ  (ந), லாசர ்நகர ்4வ  
ெத  (வார் -27):, (4)-ஆவ  (ந), லாசர ்நகர ் 5வ   ெத  (வார்  27):, (5)-
ஆவ  (ந), லாசரந்கர ்6வ  க்  ெத  (வார் -27):, (6)-ஆவ  (ந), 

தல் ெம ன் ேரா  பல்லவன் நகர(்வார் -27):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

344 344
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , காமராஜ்நகர ்
ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), பார யார ் ெத  (வார் -27):, (2)-ஆவ  நகராட் , லாசர ்
நகர ்7வ  ெத  (வார் -27):, (3)-ஆவ  (ந), பல்லவன்நகர ்2வ  ெத  
வார்  27:, (4)-ஆவ  (ந), லாசர ்நகர ்3வ  ெத  (வார்  - 27):, (5)-ஆவ  
(ந), லாசர ்நகர ்6வ  ெத  வார்  27:, (6)-ஆவ  (ந) , பல்லவன் நகர ்2வ  
ெத :, (7)-ஆவ  (ந) பாேலரிபட் , பல்லவன் நகர ்4வ ெம ன்ேரா :, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

345 345 அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்1வ  ராம் நகர ்(வார் -26):, (2)-
ந்தமல் , காமராஜர ்நகர ்2 வ  ராம் நகர ்(வார் -26):, (3)-ஆவ  

நகராட் , காமராஜ் நகர ்- 3வ  ராம் நகர ்(வார் -26):, (4)-ஆவ  
நகராட் , காமராஜ் நகர ்ராம் நகர ்- 4வ  ெத  (வார் -26):, (5)-ஆவ  
நகராட் , காமராஜ் நகர ்ராம் நகர ்- 10வ  ெத  (வார் -26):, (6)-ஆவ  
(ந) ப த் ப்பட் , ராம் நகர ்5வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

346 346 அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்பள்ளிக் ட ெத  வார்  28:, (2)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ்நீலேமகம் ெத  வார்  28:, (3)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்
பாரத்்தசார  ெத  வார்  28:, (4)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ஐய்யப்பன் 
நகர ்1வ  ெத  வார்  28:, (5)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ஐய்யப்பன் 
நகர ்2வ  ெத  வார்  28:, (6)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ஐய்யப்பன் 
நகர ்3வ  ெத  வார்  28:, (7)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ஐய்யப்பன் 
நகர ்4வ  ெத  வார்  28:, (8)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ஐய்யப்பன் 
நகர ்5வ  ெத  வார்  28:, (9)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ஐய்யப்பன் 
நகர ்ெம ன் ேரா   வார்  28:, (10)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்

ள்ைளயார ்ெத  வார்  28:, (11)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ஐய்யப்பன் 
நகர ்9வ  ெத  வார்  28:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

347 347 அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்ேகாபால் நா  ெத  (வார் -28):, (2)-
ஆவ  (ந), காமராஜர ்நகர ்சற் ணம் ெத  (வார் -28):, (3)-ஆவ  (ந), 
காமராஜர ்நகர ்ஆற்ேறாரத் ெத  (வார் -28):, (4)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , 7வ  ெத  அய்யப்பன் நகர:், (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
காமராஜர ்நகர ்ஐயப்பன் நகர ்அகநா   ெத  :, (6)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்ஐயப்பன் நகர ் க் றள்  ெத :, (7)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்ஐயப்பன் நகர ்சாய்ராம் ெத :, 
(8)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்ஐயப்பன் நகர ்வைளயாப  
ெத :, (9)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ்ஐயப்பன் நகர ்9வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

348 348 அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந),  நகர ்ஏரிக்கைர 3வ  ெத  (வார்  27):, (2)-ஆவ  (ந), 
 நகர ் ஏரிக்கைர 4வ  ெத  (வார்  27):, (3)-ஆவ  (ந), நகர ்

ஏரிக்கைர 5வ  ெத (வார் -27):, (4)-ஆவ  (ந),  நகர ் ஏரிக்கைர 
6வ  ெத  (வார்  27):, (5)-ஆவ  (ந), ஆனந்த நகர ்அங்காளபரேமஸ்வரி 
ேகா ல் ெத  (வார் -27):, (6)-ஆவ  (ந), ஆனந்த நகர ்அண்ணா ெத  
(வார்  - 27):, (7)-ஆவ  (ந), ம.ெபா.  ெத  இராதா ஷ்ணன் நகர ்
(வார் -27):, (8)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் ,  நகர ்ஏரிக்கைர ெத  
வார்  27:, (9)-ஆவ  (ந) பாேளரிப்பட் , 8வ  ெத  நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

349 349 அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ்காந்  ெத  (வார்  27):, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா  நகர ்லால்பக ர ்ெத  (வார்  27):, 
(3)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ் வள் வர ்ெத  (வார்  
27):, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ் தக்கா  ெத  வார்  
27:, (5)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  
27:, (6)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ் க்  ெத  வார்  27:, 
(7)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ் லவர ்ேகா ந்தன் ெத  
வார்  27:, (8)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ்ெபரியார ்ெத  
வார்  27:, (9)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ஆனந்தா நகர ்மா. ெபா. . ெத  

ன் றம் வார்  27:, (10)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ெபரியாரெ்த  
இராதா ஷ்ணன் நகர(்வார்  27):, (11)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , 
ஆனந்த நகர ் டட்ணி ெத  வார்  27:, (12)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , 
ஆனந்த நகர ்இஸ்மா ல் சா ப் வார்  27:, (13)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , 
ஆனந்த நகர ்ேந  ெத  வார்  27:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

350 350 அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , லாசர ்நகர ்1, 2வ  ெம ன் ேரா  (வார் -
27):, (2)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ்கைலஞர ்ெத  வார்  27:, 
(3)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ்பார யார ்ெத  (வார்  27):, (4)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ் டட்ணி ெத  (வார்  27):, (5)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ் வ.உ.  ெத   (வார்  27):, (6)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ்இராஜராஜேசாழன் ெத வார்  27:, 
(7)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் வர ்காமராச நகர ்பார  ெத  
(வார்  29):, (8)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , ராமசா  ெத  ஆனந்த நகர:், 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

351 351
அர னர ்ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்  கப்  
அைற எண் 28 , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ்ஜா ர ்உேசன் ெத ,  (வார்  
27):, (2)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ்வரதராஜன் ெத  (வார்  
27):, (3)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , ஆனந்த நகர ் அம்ேபத்கார ் க் ெத  
(வார்  27):, (4)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ் நகர ்(வார் -
27):, (5)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ் நகர ் 7வ  ெத  
(வார்  27):, (6)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்  நகர ்5வ  
ெத  (வார் -27):, (7)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜ் நகர ் நகர ் 
ேந  ெத  (வார் -27):, (8)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்

நகர ்8வ  ெத   (வார் -27):, (9)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்
நகர ்  நகர ்2வ  ெத  (வார் -27):, (10)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , 
காமராஜர ்நகர ் நகர ்4வ  ெத   (வார் -27):, (11)-ஆவ  (ந) 
ப த் பட் , ஆனந்த நகர ்கண்ண  ெத   (வார்  27):, (12)-ஆவ  (ந) 
ப த் பட் , ெபரியார ்நகர ்சா  நகர ் (வார்  27):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

352 352
அர னர ்ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்  கப்  
அைற எண் 29 , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்பஜைனேகா ல் ெத  
(வார் -28):, (2)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ் த்  மரன் 
ெத  (வார் -28):, (3)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்2வ  ெத  
வார்  28:, (4)-ஆவ  (ந) ப த் ப்பட் , காமராஜர ்நகர ் ல்ைல ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

353 353
அர னர ்ஆண்கள் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்  கப்  
அைற எண் 32 , ஆவ  - 600 071

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்ெம ன்ேரா  வார்  28:, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ் தல்ெத  வார்  28:, (3)-ஆவ  
(ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்அங்காளம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  
28:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

354 354 ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்நக் ரன் ெத (வார் -29):, (2)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்சத் ய ரத்்  ெத  (வார் -29):, 
(3)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ்வ. ஊ. . ெத  (வார் -28):, 
(4)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் வர ்நகர ் ள  ெத   (வார்  29):, 
(5)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் வர ்நகர ்மல் ைக ெத  (வார்  
29):, (6)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் வர ்நகர ்சம்பங்   ெத  
(வார்  29):, (7)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் வர ்நகர ் ேராஜா ெத   
(வார்  29):, (8)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் வர ்நகர ் அன்பர ்ெத   
(வார்  29):, (9)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் வர ்நகர ் ல்ைல  ெத  
(வார்  29):, (10)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , காமராஜர ்நகர ் ரியகாந்  
ெத  வள்ளர ்நகர ் (வார் 29):, (11)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , 

வள் ர ்நகர ்தாமைர ெத  வார்  29:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

355 355 ஆவ  நகராட்  ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , ஆவ  - 600 054

 (1)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் ர ்நகர ் ஞ்  ெத  வார்  29:, 
(2)-ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் ர ்நகர ் ள  ெத  வார்  29:, (3)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் ர ்நகர ்பார  ெத  வார்  29:, (4)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , வள் ர ்நகர ்அண்ணாெத  வார்  29:, (5)-
ஆவ  (ந) ப த் பட் , ேத  நகர ்வ.ஊ.  ெத  (வார்  29):, (6)-ஆவ  
(ந) ப த் பட் , ேத  நகர ்ெபரியார ்ெத  வார்  29:, (7)-ஆவ  (ந) 
ப த் பட் , வள் வர ்நகர ்தாழம்  ெத  வார்  29:, (8)-ஆவ  (ந) 
ப த் பட் , வள் வர ்நகர ்ம ழம்  ெத   வார்  29:, (9)-ஆவ  (ந) 
ப த் ப்பட் , அன்பர ் தல் க் த் ெத  வள் வர ்நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

356 356

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  கட் டம் 
, ரராகவ ரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ரராகவ ரம்,  ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத (வார் -16):, (2)- ேவற்கா  (ேப) ரராகவ ரம், ரராகவ ரம் 

ங்கா ெத (வார் -16):, (3)- ேவற்கா  (ேப) ரராகவ ரம்,  
அைணக்கட் த் ெத (வார் -16):, (4)- ேவற்கா  (ேப) ரராகவ ரம், 
ேஜ.ேஜ. நகர(்வார் -16):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

357 357

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்   , 

ரராகவ ரம் ேவற்கா  - 600 
077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ரராகவ ரம், ஆவ  ேரா  வல றம் (வார் -
16):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

358 358

ஊராட் ய ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்   , 

ரராகவ ரம் ேவற்கா  - 600 
077

 (1)- ேவற்கா (ேப) ரராகவ ரம், பார  நகர ்(வார் -16):, (2)-
ேவற்கா  (ந), காயத்ரி ேகா ஆப்பேரட் வ் ெமகா நகர:், (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

359 359

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்க ப்பள்ளி  ழக்  கப்  , 
ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 

600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம் , பஜைன ேகா ல் 1வ  
ெத (வார் -1):, (2)- ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம், பஜைன 
ேகா ல் 1&2 ெத (வார் -1):, (3)- ேவற்கா  (ேப), ேமட் தெ்த  
(வார் -1):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

360 360

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்க ப்பள்ளி  ழக்  கப்  , 
ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 

600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப), ராமணித் ெத  (வார் -1):, (2)- ேவற்கா  
(ேப) ந்தரேசாழவரம்,  பம்ப் ம் ெத (வார் -1):, (3)- ேவற்கா  
(ேப) ந்தரேசாழவரம்,  அம்மன் ேகா ல் ெத (வார் -1):, (4)-

ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம்,  ைநனார ்ெத (வார் -1):, (5)-
ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம், ராமணி ெத  வார்  1:, (6)-
ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம்,  பம்ப் ம் ெத :, (7)- ேவற்கா  

(ந), ப்பர ்ைவசர ்நகர:், (8)- ேவற்கா  (ந), ெசல் யம்மன்ேகா ல் 
ெத :, (9)- ேவற்கா  (ந), அழகரச்ா  நகர:், (10)- ேவற்கா  (ந) 

ந்தரேசாழவரம், ட்  ட்  எஸ் நகர:், (11)- ேவற்கா , ஆர ்எஸ் எம் 
நகர:், (12)- ேவற்கா  ந்தரேசாழவரம், எல் ேக  நகர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

361 361

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்க ப்பள்ளி  ழக்  கப்  , 
ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 

600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ந்தர ேசாழவரம், அன்  நகர ்வார்  17:, (2)-
ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம், ெசல் யம்மன் நகர ்வார்  17:, 

(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

362 362

ஊராட் ய ஒன் ய 
வக்க ப்பள்ளி ெதற்  கப்  , 
ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 

600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம்,  கஸ் ரிபாய் நகர ்வார்  17:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

363 363

அர னர ்ேமல்நிைலபள்ளி ெதற்  
கப்  (10வ  அ வ ப்  அைற), 

ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம், சக் ேவல் நகர ்வார்  17:, (2)-
ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம்,  சக்  நகர ்வார்  17:, (999)-

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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

364 364

அர னர ்ேமல்நிைலபள்ளி ெதற்  
கப்  (10வ   வ ப்  அைற), 

ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம், அர ந்த் நகர ்வார்  17:, (2)-
ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம், கன் நகர ்வார்  17:, (3)-
ேவற்கா , ராஜ ராேஜஸ்வரி நகர ் ந்தர ேசாழவரம்:, (4)- ந்தர 

ேசாழவரம், எம் ஆர ்நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

365 365

அர னர ்ேமல்நிைலபள்ளி ெதற்  
கப்   (6வ  அ வ ப்  அைற), 

ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ந்தரேசாழவரம், வான்ம  ேசம்பர:், (2)-
ேவற்கா  (ந) ந்தரேசாழவரம்,  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத :, (3)-
ேவற்கா  (ந) ந்தரேசாழவரம், ந்தர னாயகர ்நகர ் அம்மன் 

3வ  ெத  வார்  17:, (4)- ேவற்கா  (ந) ந்தர ேசாழவரம், ந்தர 
னாயகர ்நகர ்வார்  17:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

366 366

அர னர ்ேமல்நிைலபள்ளி ெதற்  
கப்   (6வ   வ ப்  அைற), 

ந்தரேசாழவரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப) ந்தரேசாழவரம், பால ஷ்ணன் நகர ்:, (2)-
ேவற்கா  (ந) ந்தரேசாழவரம், ேத  க மாரியம்மன் நகர:், (3)-
ேவற்கா  (ந) ந்தர ேசாழவரம்,  ராஜ ராேஜஸ்வரி நகர ்சக்கரீஸ்வரி 

நகர ்வார்  17:, (4)- ேவற்கா  (ந), ராம் நகர:், (5)- ேவற்கா  (ந) 
ந்தரேசாழவரம், ஏ மைலநாயக்கர ்ெத :, (6)- ேவற்கா  (ந) 
ந்தரேசாழவரம், ெசல்வகணப  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

367 367

 ேத  க மாரியம்மன் 
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கப் , ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), பஜைனேகா ல்ெத  (வார்  -14):, (2)-
ேவற்கா  (ந), யாதவர ்ெத  (வார்  -15):, (3)- ேவற்கா  (ந), 

வன் ேகா ல் ெத  (வார்  -15):, (4)- ேவற்கா  (ேப), வன்  
ேகா ல்  க் த் ெத  (வார் - 15):, (5)- ேவற்கா  (ந) 

ந்தரேசாழவரம், பாடசாைல ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

368 368

 ேத  க மாரியம்மன் 
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
 (10வ  வ ப்  அைற), 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப), தம் சா  நகர ்(வார்  -14):, (2)- ேவற்கா  
(ேப), தம் சா  நகர ்1வ  ெத  வார்  14:, (3)- ேவற்கா  (ந), 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  -14):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

369 369

 ேத  க மாரியம்மன் 
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கப் , ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), தம் சா  நகர ்1வ  ெத  (வார் -14):, (2)-
ேவற்கா  (ேப), ேமற்  ராஜ  (வார்  -14):, (3)- ேவற்கா  (ந), 

ஐயப்பன் சா  ெத  (வார்  -14):, (4)- ேவற்கா  (ேப), 
பால்வா தெ்த  (வார்  -14):, (5)- ேவற்கா  நகராட் ,  சக் ேவல் 
நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

370 370

 ேத  க மாரியம்மன் 
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கப் , ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ேக. .எஸ். நகர ்3வ  ெத (வார் -15):, (2)-
ேவற்கா  (ந), ேக. .எஸ் நகர ்2வ  ெத  (வார் -15):, (3)-
ேவற்கா  (ந), ேக. .எஸ் நகர ்1வ  ெத  (வார் -15):, (4)-
ேவற்கா  (ேப), கணப  நகர ்(வார் -15):, (5)- ேவற்கா  (ந), 

காமேத நகர ்(வார் -15):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

371 371

 ேத  க மாரியம்மன் 
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கப் , ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப), ேத  க மாரியம்மன் தல் ெத  (வார் -15):, 
(2)- ேவற்கா  (ந) , ஆ சக்  க மாரி அம்மன் நகர:், (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

372 372

 ேத  க மாரியம்மன் 
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
, ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ேத  நகர ்3வ  ெத  (வார் -15):, (2)-
ேவற்கா  (ந), ேத  நகர ்4வ  ெத  (வார் -15):, (3)- ேவற்கா  

(ந), ேத  நகர ்3வ  ெத (வார் -15):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

373 373

 ேத  க மாரியம்மன் 
ேதவஸ்தானம் வரத் னமாள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  கப்  
(9வ  வ ப்  அைற), 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ேத  நகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -
15):, (2)- ேவற்கா  (ந), ேத  நகர ்1வ  ெத  (வார் -15):, (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

374 374

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  லகம் அ ல், 
உத ம் கரங்கள் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), கனக ரக்ா நகர ்(வார் -14):, (2)- ேவற்கா  (ந), 
வன் ேகா ல் ெத  (வார் -14):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

375 375

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), கற்பகம்பாள் தல் ெத  (வார் -14):, (2)-
ேவற்கா  (ந), கற்பகம்பாள் 2வ  ெத  (வார் -14):, (3)- ேவற்கா  

(ந), மகாலஷ்  நகர ்2வ  ெத  (வார் -15):, (4)- ேவற்கா  (ந), 
பாலா  நகர ்(வார் -15):, (5)- ேவற்கா  (ந), ேதேரா ம்  (வார் -
15):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

376 376

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ெவங்கேடஸ்வரா  நகர:், (2)- ேவற்கா  (ந), 
அ ரா  நகர:், (3)- ேவற்கா  (ந), ேத நகர ்2வ  ெத  (வார்  - 
15):, (4)- ேவற்கா  (ந), ந்தர னாயகர ்நகர:், (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

377 377

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்   (2வ   வ ப்  
அைற), உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ஐயப்பா நகர:், (2)- ேவற்கா  (ந), 
காமாட் ரம்:, (3)- ேவற்கா  (ந), ரத் னம் அ ன் :, (4)-

ேவற்கா  (ந), ேத  நகர ்ெம ன் ேரா :, (5)- ேவற்கா  (ந), 
வடக்  மாட :, (6)- ேவற்கா  (ந), ேத  நகர ்2வ  ெத  ேகால  
சாைல:, (7)- ேவற்கா  (ந), ஏரிக்கைர ெத  அம்ேபத்கர ்நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

378 378

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப் , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ராம ங்கம் நகர:், (2)- ேவற்கா  (ந), 
ஷ்ணா நகர:், (3)- ேவற்கா  (ந), சா  நகர:், (4)- ேவற்கா  

(ந), ப் ரமணி நகர:், (5)- ேவற்கா  நகராட் , பாலாம் ைக நகர ்:, 
(6)- ேவற்கா , வா  ராமதாஸ் நகர ்(வார்  - 14):, (7)- ேவற்கா  
(ந), ஆண்டவர ்நகர:், (8)- ேவற்கா  (ந), ேத  நகர:், (9)-

ேவற்கா  (ந), தம் சா  நகர:், (10)- ேவற்கா  (ந), பார  ெத  
ஆ சக்  நகர ்:, (11)- ேவற்கா  (ந), ெதய்வநாய  நகர ்ரா  
ெத :, (12)- ேவற்கா  (ந), ப் ரமனிய ரம்:, (13)- ேவற்கா  (ந), 
சக்  நகர:், (14)- ேவற்கா  (ந), ேகா ந்தராஜ் நகர:், (15)-

ேவற்கா  (ந), காமாட்  ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

379 379

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப் , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ஈஸ்வரன் நகர ்3வ  க் த் ெத :, (2)-
ேவற்கா  (ந), ஈஸ்வரன் நகர ் ரதானசாைல:, (3)- ேவற்கா  (ந), 

5வ  ெத  ஈஸ்வரன் நகர:், (4)- ேவற்கா  நகராட் , ஆண்டாளம்மன் 
நகர ் வன் ேகா ல் ெத  (வார்  15):, (5)- ேவற்கா  (ந), ஆனந்தம் 
நகர:், (6)- ேவற்கா  (ந), ரீன் பாரக்் (வார்  15):, (7)- ேவற்கா  
(ேப), வா  நேடசனார ்நகர ்(வார்  15):, (8)- ேவற்கா  (ந) , 
ஈஸ்வரன் நகர ்(வார்  15):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

380 380

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  6வ   வ ப்  
அைற , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ெப மாள்ேகா ல்ெத  
காமேத நகர் ன் றம்(வார் -14):, (2)- ேவற்கா  (ந), 
ெசல்வகணப  நகர ்1வ  ெத  (வார் -15):, (3)- ேவற்கா  (ேப), 
ெசல்வகணப  நகர ் 2வ  ெத  (வார் -15):, (4)- ேவற்கா  (ேப), 
ெசல்வ கணப  நகர ்4வ  ெத (வார் -15):, (5)- ேவற்கா  (ேப), 
ெசல்வகணப நகர ்(வார் -15):, (6)- ேவற்கா  (ேப), ெசல்வ கணப  
நகர ்2வ  ெத  (வார் -15):, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

381 381

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப்  6வ  இ வ ப்  
அைற , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ேப), 3வ  க் த் ெத  அன்ைன அ ரா  
நகர(்வார் -15):, (2)- ேவற்கா  (ந), அ ரா  தல் ெத (வார் -15):, 
(3)- ேவற்கா  (ந), 3வ  ெத  அ ரா  நகர ்(வார் -15):, (4)-

ேவற்கா  (ந), 3வ  ெத  அன்ைன அ ரா  நகர(்வார் -15):, (5)-
ேவற்கா  (ந), அ ரா  நகர ்5வ  ெத  (வார் -15):, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

382 382

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), 6வ  ெத  அ ரா  நகர(்வார் -15):, (2)-
ேவற்கா  (ந), 6வ  க்  ெத  அ ரா  நகர(்வார் -15):, (3)-
ேவற்கா  (ந), அ ரா  நகர ் தல் க் த் ெத :, (4)-
ேவற்கா  (ந), 2வ  க் த் ெத  அ ரா  நகர:், (5)- ேவற்கா  

(ந), அன்ைன அ ரா  நகர:், (6)- ேவற்கா  (ேப),  அ ரா  நகர ்4வ   
5வ  ெத :, (7)- ேவற்கா ,  அ ரா  நகர ்ெவங்கேடஸ்வரா நகர:், (8)-

ேவற்கா  ேப ராட் ,  அ ரா  நகர ்2வ  4வ  ெத  வார்  15:, (9)-
ேவற்கா  (ேப), அ ரா  நகர ்5வ  க்  ெத :, (10)-
ேவற்கா  (ேப), 2வ  க்  ெத  அ ரா  நகர:், (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

383 383

 ராம ஷ்ணா த்யா 
நிேகதன் ேமல் நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , உத ம் கரங்கள் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ரிய நாராயண நகர(்வார் -15):, (2)-
ேவற்கா  (ந), பார  நகர ்(வார் -15):, (3)- ேவற்கா  (ந), ரா வ் 

ெத  (வார் -15):, (4)- ேவற்கா  (ந), காந்  ெத  (வார் -15):, (5)-
ேவற்கா  (ந), ெம ன் ேரா  (வார் -15):, (6)- ேவற்கா  (ந), எம் 

 ஆர ்நகர ்(வார் -15):, (7)- ேவற்கா  (ந), க த்ைதயா ெத  (வார் -
15):, (8)- ேவற்கா  (ேப), மகாலட்  நகர:், (9)- ேவற்கா  (ந), 

கன் நகர ்1வ  ெத :, (10)- ேவற்கா  நகராட் ,  ேக என்  நகர:், 
(11)- ேவற்கா  (ேப), கன் நகர ்2வ  ெத :, (12)- ேவற்கா  
(ேப), எம்  ஆர ்நகர ்2வ  ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

384 384
ஊராட்  ஒன் ய வக்க பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் ழக்  கப் , 
ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ஷ்ணா நகர:், (2)- ேவற்கா  
(ந) ேகால , அன்ைன லட் நகர ் தல் ெத :, (3)- ேவற்கா  (ந) 
ேகால , ெரட்  ெத :, (4)- ேவற்கா  (ந) ேகால , ெரட் ெத  (ம) 
ெரட்  க் தெ்த :, (5)- ேவற்கா  (ந), ன்ன ேகால  சாைல:, (6)-

ேவற்கா  (ந) ேகால , பள்ளிக் டதெ்த :, (7)- ேவற்கா  (ந) 
ேகால , ெப மாள் ேகா ல் ெத :, (8)- ேவற்கா  (ந) ேகால , 
ெப மாள் ேகா ல் க் தெ்த :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

385 385

அன்ைன ெதேரசா ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைல பள்ளி ேகால  ெதற்  

கப்  6வ  வ ப்பைற, ேகால  -
 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந)ேகால , ெப மாள் ேகா ல் ெத  ெபரிய ேகால :, 
(2)- ேவற்கா  (ந) ேகால , மாதா ேகா ல் ெத  தல் ெத :, (3)-

ேவற்கா  (ந) ேகால , மாதாேகா ல் ெத  2 வ  ெத :, (4)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , மாதா ேகா ல் ெத  3 வ  ெத :, (5)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ேலாடட்ஸ் நகர:், (6)- ேவற்கா  (ந), 

க்ேனஷ் நகர:், (7)- ேவற்கா  (ந),   எஸ் நகர:், (8)- ேவற்கா  
(ந), ஏ மைல ேசம்பர ்ேரா :, (9)- ேவற்கா  (ந) , ேகா ஆபேர வ் 
நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

386 386
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி ந  அைற 

ழக்  கப் , ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால , ெசல் யம்மன் நகர ்4வ  ெத :, (2)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத :, (3)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ள்ைளயார ்ேகா ல் க்  ெத :, (4)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத :, (5)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ெசல் யம்மன் நகர ்6வ ெத ல் க்  

ெத :, (6)- ேவற்கா  (ந) ேகால , ெசல் யம்மன் நகர ்6வ  ெத :, (7)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ெசல் யம்ன் நகர ்7வ  ெத :, (8)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ெசந்த ழ் நகர ்ெம ன் ேரா :, (9)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ெசந்த ழ் நகர ்ேஜாசப்ஜான் ெத :, (10)-
ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ் ரபாண் யகடட்ெபாம்மன் 

ெத :, (11)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ்பார யார ்ெத :, 
(12)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ்ேநதா  ெத :, (13)-

ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ்ேந  ெத :, (14)-
ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ்காந்  ெத :, (15)-
ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ்மாதா ேகா ல் ெத :, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

387 387

ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்  ெதற்  
கட் டம் ழக்  கப் , ேகால  -
 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ்வ உ  ெத  (ரா வ் 
காந்  ெத ):, (2)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ்பகத் ங் 
ெத :, (3)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , ெசந்த ழ் நகர ் வள் வர ்
ெத :, (4)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , பட் ேகாடை்ட கல்யாண ந்தரம் 
ெத :, (5)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , காேவரி ெத :, (6)- ேவற்கா  
(ந) ேகால , அ ரா  நகர:், (7)- ேவற்கா  (ந), 9வ  ெத  
ெசல் யம்மன் நகர:், (8)- ேவற்கா  (ந), ெசந்த ழ் நகர ்:, (9)-

ேவற்கா  (ந), ெசல் யம்மன் நகர:், (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

388 388
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்  கப் , 
ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , அன்  நகர ்ேகால  ஏரிக்கைர:, (2)-
ேவற்கா  (ந) ேகால  , அன் நகர ்ெம ன் ேரா :, (3)- ேவற்கா  

(ந) ேகால  , அன்  நகர ் தல் ெத :, (4)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , 
அன் நகர ்2 வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

389 389
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேமற்  கப்  கட் டம், ேகால  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , அன் நகர ்4வ  ெத :, (2)- ேவற்கா  
(ந) ேகால  , ரக்ாேத  நகர:், (3)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , 

த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத :, (4)- ேவற்கா  (ந) ேகால , அன்  
நகர ்3வ  ெம ன் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

390 390 அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ழக்  கப் , ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), க்கானத்தம்மன் ேகா ல் ெத :, (2)-
ேவற்கா  (ந) ேகால  , க்கானத்தம்மன் ேகா ல் தல் ெத :, 

(3)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , ரத்னா ரிக்ஸ்:, (4)- ேவற்கா  (ந) 
ேகால , கஜப  ரிக்ஸ்:, (5)- ேவற்கா  (ந) ேகால , ர  ரிக்ஸ்:, (6)-

ேவற்கா  (ந), காமாட் ரம்:, (7)- ேவற்கா  (ந), ேவங்கடம் 
நகர ்ரா வ்காந்  ெத :, (8)- ேவற்கா  (ந), அ ள் நகர:், (9)-

ேவற்கா  (ந), க்ேனஷ் நகர:், (10)- ேவற்கா  (ந), ெஜயம் நகர:், 
(11)- ேவற்கா  (ந), எம்  ஆர ்ெத  ேவங்கடம் நகர:், (12)-

ேவற்கா  (ந), ேவங்கடம் நகர ் ன்னக்ேகால :, (13)-
ேவற்கா  (ந), பார யார ்ெத  ேவங்கடம் நகர:், (14)-
ேவற்கா  (ந), ேவங்கடம் நகர ்ேநதா  ெத :, (15)- ேவற்கா  

(ந), இந்த ராகாந்  சாைல ேவங்கடம் நகர:், (16)- ேவற்கா  (ந), 
ன்ன ேகால  சாைல னிவாசன் நகர:், (17)- ேவற்கா  (ந), அம்பாள் 

நகர:், (18)- ேவற்கா  (ந), ெபரிய ேகால  ராமம்:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

391 391
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 

ழக்  கப்  (9வ  வ ப்  
அைற), ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால , ேகால  சாைல:, (2)- ேவற்கா  (ேப), 
3வ  க் த் ெத  அன்  நகர:், (3)- ேவற்கா  (ந), காந்  ெத  
அம்பாள் நகர:், (4)- ேவற்கா  (ந), னிவாசா நகர ்:, (5)- ேவற்கா  
(ந), அன்  நகர:், (6)- ேவற்கா  (ந), ஆர ்நகர ்ேகால  :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

392 392
அர  உயர ்நிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ெதற்  கப் , ேகால  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்1வ  ரதான சாைல:, (2)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்2வ  ரதான சாைல:, (3)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்3வ  ரதான சாைல:, (4)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ் தல் க்  ெத :, (5)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்2வ  க்  ெத :, (6)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்3வ  க்  ெத :, (7)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்4வ  க்  ெத :, (8)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்5வ  க்  ெத :, (9)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , பல்லவன் நகர ்6வ  க்  ெத :, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

393 393
அர  உயர ்நிைலப்பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ெதற்  கப் , ேகால  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந)  ேகால , ேசஷாத் ரி ெத :, (2)- ேவற்கா  
நகராட் , பல்லவன் நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  2வ  அ ன் :, (3)-

ேவற்கா  நகராட் , பல்லவன் நகர ்7வ  க்  ெத :, (4)-
ேவற்கா  நகராட் , பல்லவன் நகர ் தல் ரதான சாைல தல் 

அ ன் :, (5)- ேவற்கா  நகராட் , பல்லவன் நகர ்( ரி ) காேவரி 
ெத :, (6)- ேவற்கா  நகராட் , சாக் அ ன் :, (7)- ேவற்கா  
நகராட் , பல்லவன் நகர ்3வ  ெம ன் ேரா  ரி  ெபான்னம்மாள் 
ெத :, (8)- ேவற்கா  நகராட் , வள்ளிக்ெகால்ைல ேம  ரதான 
சாைல:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

394 394
அர  உயர ்நிைலப்பள்ளி ந  
கட் டம் ெதற்  கப் , ேகால  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , வள்ளிக்ெகால்ைல ேம  தல் க்  
ெத :, (2)- ேவற்கா  நகராட் , வள்ளிக்ெகால்ைல ேம  2வ  

க்  ெத :, (3)- ேவற்கா  நகராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் 1வ  
க்  ெத :, (4)- ேவற்கா  நகராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் 2வ  
க்  ெத :, (5)- ேவற்கா  நகராட் , வசங்கர ்நகர:், (6)-
ேவற்கா  நகராட் , மைல பாலா  நகர ் தல் ெத :, (7)-
ேவற்கா  நகராட் , பாலா  நகர ்2வ  ெத :, (8)- ேவற்கா  

நகராட் , பாலா  நகர ்3வ  ெத :, (9)- ேவற்கா  (ந), 
ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  எம்  ஆர ்நகர:், (10)- ேவற்கா  (ந), எம் 
 ஆர ்நகர:், (11)- ேவற்கா  (ந), பாலா  நகர:், (12)- ேவற்கா  (ந), 
வன்ேகா ல் ெத  வள்ளிக்ெகால்ைல ேம :, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

395 395
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி வடக்  
பக்க கட் டம் ழக்  கப் , 
ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), எம்  ஆர ்நகர ்ெம ன் ேரா :, (2)- ேவற்கா  
(ந), ேவற்கா  ெம ன் ேரா :, (3)- ேவற்கா  (ந), அம்மன் நகர ்
ேயாவன் 3வ  ெத  :, (4)- ேவற்கா  (ந), அம்மன் நகர ் தல் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

396 396 அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  
கப் , ேகால - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ேத  நகர ்1வ  ெத :, (2)-
ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ேத  நகர ்2வ  ெத :, (3)-
ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ேத  நகர ்3வ  ெத :, (4)-
ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ேத  நகர ்4 வ  ெத :, (5)-
ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ேத  நகர ்4வ  க்  ெத :, (6)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , ேத  நகர ்5வ  ெத :, (7)- ேவற்கா  

நகராட்  ேகால , ேத நகர ்6வ  ெத :, (8)- ேவற்கா  நகராட்  
ேகால ங, ேத  நகர ்7வ  ெத :, (9)- ேவற்கா  நகராட்  ேகால , 
ேத  நகர ்8வ  ெத :, (10)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , ேகா ல் 
பணியாளர ் ப் :, (11)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , மார ்ெத :, 
(999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

397 397 அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி ெதற்  
கப்  , ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , அர் ண ேம :, (2)- ேவற்கா  
நகராட்  ேகால , அரச்் ணேம  பவானி அம்மன் நகர:், (3)-

ேவற்கா  நகராட்  ேகால , இராமதாசர ்சாைல பராசக்  நகர:், 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

398 398
அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி 
பால்வா  ெசன்டர,் ேகால  - 600 
077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ேகால , இராமதாசர ்3வ  க்  ெத  
பராசக்  நகர:், (2)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , க மாரி அம்மன் நகர ்

தல் ெத :, (3)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , 6வ  ெத  பராசக்  நகர:், 
(4)- ேவற்கா  (ந) ேகால  , த்தம்மாள் ெத  பராசக்  ெத :, (5)-

ேவற்கா  (ந) ேகால , தனம்மாள் ெத  பராசக்  நகர:், (6)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , அரச்் ணேம  ளக்கைர ெத :, (7)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , க மாரி அம்மன் நகர ்கைட :, (8)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , நேடசனார ்ெத :, (9)- ேவற்கா  (ந) 

ேகால , பள்ளி ட சந்  பராசக்  நகர:், (10)- ேவற்கா  (ந) ேகால , 
ஆறா தன் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

399 399

அன்ைனெதரசா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி ேமற்  
கட் டம் ெதற்  கப் , ேகால  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ேகால , அம்மன் நகர ்2வ  ெத  ேகால :, (2)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , அம்மன் நகர ்3வ  ெத  ேகால :, (3)-
ேவற்கா  (ந) ேகால , அம்மன் நகர ்5வ  ெத :, (4)- ேவற்கா  

(ந) ேகால , அம்மன் நகர:், (6)- ேவற்கா  (ந) ேகால , எம்  ஆர ்நகர ்
அண்ணா ெத :, (7)- ேவற்கா  (ந) ேகால , எம்  ஆர ்நகர ்அண்ணா 

க்  ெத :, (8)- ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ராஜரத் னம் நகர ்
ேகால :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

400 400

அன்ைனெதரசா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி ழக்  
ேமற்  கட் டம் ெதற்  கப் , 
ேகால  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ேகால , பராசக்  நகர ் ைற ெத :, (2)-
ேவற்கா  நகராட்  ேகால , பராசக்  நகர ்பாப்ைபய்யா ெத :, (3)-
ேவற்கா  நகராட்  ேகால , வரத் னம்மாள் ெத  பராசக்  

நகர:், (4)- ேவற்கா  நகராட்  ேகால , சன்ன  ெத :, (5)-
ேவற்கா  நகராட்  ேகால , ேகால  சாைல:, (6)- ேவற்கா  (ந), 

ெப மாள்ேகா ல் ெத :, (7)- ேவற்கா  (ந), ஆ ேகசவன் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

401 401
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி , 
ேவலப்பஞ்சாவ  ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , ெசட் யார ்அகரம் ேரா  கவர ெத :, (2)-
ேவற்கா  நகராட் , மகாலஷ்  நகர:், (3)- ேவற்கா  நகராட் , 

ர வ் நகர ் தல் ெத :, (4)- ேவற்கா  நகராட் , ரா வ் நகர ்2வ  
ெம ன்ேரா :, (5)- ேவற்கா  நகராட் , பள்ளி ப்பம் 
ெசாக்க ங்கம் நாயக்கர ்ெத :, (6)- ேவற்கா  நகராட் , ரா வ் நகர ்

தல் ெம ன் ேரா  க்  ெத :, (7)- ேவற்கா , ேதவ யம்மாள் 
ெத  3வ  ெம ன் ேரா :, (8)- ேவற்கா , ெசாக்க ங்கம் நகர ்3வ  

க்  ெத  பள்ளிக் ப்பம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

402 402
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி , 
ேவலப்பஞ்சாவ  ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , பள்ளிக் ப்பம் ெப மாள் ேகா ல் ெத :, 
(2)- ேவற்கா  நகராட் , பள்ளிக் ப்பம் க்  ெத :, (3)-

ேவற்கா  நகராட் , வேனஸ்வரி ேசம்பர:், (4)- ேவற்கா  
நகராட்  ம்பல், காரத்் ேகயன் ேசம்பர:், (5)- ேவற்கா  (ந) 

ம்பல், ைரசா  நா  சாைல ரா வ் நகர:், (6)- ேவற்கா  (ந) 
ம்பல், ரா வ் நகர ்லஷ் காந்தம்மாள் ெத :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

403 403
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி ,  
ேவலப்பன்சாவ   ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், ெப மாள் ேகா ல் ெத :, (2)-
ேவற்கா  (ந) ம்பல், சண் காநகர ் தல் ெத :, (3)- ேவற்கா  

(ந) ம்பல், சண் கா நகர ்கங்ைகயம்மன் ேகா ல் 2வ  ெத :, (4)-
ேவற்கா  (ந) ம்பல், சண் கா நகர ்3வ  ஏ ளாக்:, (5)-
ேவற்கா  (ந) ம்பல், பத்மாவ  நகர ்3 வ  ெத :, (6)- ேவற்கா  

நகராட்  ம்பல், பத்மாவ  நகர ்4 வ  ெத :, (7)- ேவற்கா  
நகராட்  ம்பல், ேமட் தெ்த :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

404 404
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி , 
ேவலப்பன்சாவ   ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ெசன்ைன றநகர ் ரி  
மா ரேவ :, (2)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், காேவரி நகர:், (3)-

ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், மாரியம்மன் ேகா ல் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

405 405
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி ,  
ேவலப்பன்சாவ  ேவற்கா  -  
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ெப மாள் ேகா ல் ெத :, (2)-
ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ஒத்தவாைட ெத :, (3)- ேவற்கா  

நகராட்  ம்பல், ேவலப்பன் நகர:், (4)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், 
பாடசாைல ெத :, (5)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், 

ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  மா ரிேவ   பத்மாவ  நகர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

406 406
அர னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி ,  
ேவலப்பன்சாவ  ேவற்கா  -  
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ந்தமல்  ெந ஞ்சாைல:, (2)-
ேவற்கா  நகராட்  ( ம்பல்), ேகந்தரிய ஹார:், (3)- ேவற்கா  

நகராட்  ( ம்பல்), ெமக்கானா எஸ்ேடட:், (4)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், 
ெசல்வ மார ்ேசம்பர:், (5)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், ம்பல் சாைல:, (6)-

ேவற்கா  (ந) ம்பல், 3வ  ெத  தந்ைதெபரியார ்நகர:், (999)-
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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

407 407

ஊராட்  ஒன் ய வக்க பள்ளி 
வடக்  கட் டம் ேமற்  கப் , 

ளியம்ேப  ேவற்கா  - 600 
077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், ள்ைளயார ்மடம் தாங்கல்:, (2)-
ேவற்கா  (ந) ம்பல், ம  ெத :, (3)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், 

ெசல்லம்மாள் நகர:், (4)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், ெஜய் நகர:், (5)-
ேவற்கா  (ந) ம்பல், காம் ைக நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

408 408

ஊராட்  ஒன் ய வக்க பள்ளி 
ெதற்  கட் டம் ழக்  கப் , 

ளியம்ேப  ேவற்கா  - 600 
077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், அேசாக் நந்தவனம்:, (2)- ேவற்கா  (ந) 
ம்பல், பாலா  நகர:், (3)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், கஜப  ேசம்பர:், 

(4)- ளியம்ேப ,  ஷ்ணா நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

409 409

ெச ண்ட ்ஜான்சன் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  (11வ  வ ப்  
அைற), ளியம்ேப  

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத :, (2)-
ேவற்கா  (ந) ம்பல், ெபரியெத :, (3)- ேவற்கா  நகராட்  

ம்பல், ெபரியெத  க்  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

410 410

ெச ண்ட ்ஜான்சன் 
ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி (  ேக  
வ ப்  அைற, ளியம்ேப  

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ய ெத :, (2)- ேவற்கா  
நகராட்  ம்பல், ளக்கைர ெத :, (3)- ேவற்கா  நகராட்  

ம்பல், ளக்கைர 2வ  ெத :, (4)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், 
ளக்கைர 3 வ  ெத :, (5)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ளக்கைர 

4 வ  ெத :, (6)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், ேவந்தர ்நகர ்3வ  ெத :, 
(7)- ேவற்கா  (ந) ம்பல், ஸ்டல் காரட்ன் 1வ  க்  ெத :, (8)-

ேவற்கா  (ந) ம்பல், ம்பல் அேரனா:, (9)- ேவற்கா  (ந) 
வட ம்பல், கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத :, (10)- ேவற்கா , 

ளியம்ேப  ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

411 411

ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்  கட் டம் 

ழக்  கப் , ம்பல் 
ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ஏ எஸ் ப் ங் ஏெஜன் ஸ்:, (2)-
ேவற்கா  நகராட்  ம்பல், ஐ  எல் ப் :, (3)- ேவற்கா  

நகராட்  ம்பல், ெத யம்மன் ேகா ல் ெத :, (4)- ேவற்கா  
நகராட்  ம்பல், த் ைர ெத :, (5)- ேவரக்ா  (ந) ம்பல், 
ெத யம்மன் நகர ்ராம் நகர:், (6)- ேவற்கா  நகராட் , 
ெவள்ளாளர ்ெத :, (7)- ேவற்கா  நகராட் , ரிஸ்டல் காரட்ன் 
வார்  - 8:, (8)- ேவற்கா , 3வ  ெத  ராஜரத் னம் நகர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

412 412

ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி  ழக்  
கட் டம் ேமற்  கப்  , ம்பல் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத :, (2)- ேவற்கா  
நகராட் , ஏரிக்கைர ெத :, (3)- ேவற்கா  நகராட் , ேமட் ெத :, (4)-

ேவற்கா  நகராட் , கண்ண ரான் ெத :, (5)- ம்பல்,    க 
நகர ்2வ  க் த் ெத  :, (6)- ேவற்கா  நகராட் , ம்பல் ேரா  

ந்தாவன் நகா:, (7)- ேவற்கா  நகராட் , ஜஸ் ஸ் காலணி 
ம்பல்:, (8)- ம்பல், ந்தாவனம் நகர:், (9)- ம்பல், ெசல்வகணப  

நகர:், (10)- ம்பல், ஜடஜ்ஸ் காலணி:, (11)- ம்பல், ராஜாஸ் காரட்ன்:, 
(12)-ஜம்ஜம் காலணி, ம்பல்:, (13)- ம்பல், ஜம் ஜம் காலணி:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

413 413
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , அயனம்பாக்கம் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  ழ் 
அயனம்பாக்கம்:, (2)- ேவற்கா  நகராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  

ழ் அயனம்பாக்கம்:, (3)- ேவற்கா  நகராட் , பார யார ்ெத  ழ் 
அயனம்பாக்கம்:, (4)- ேவற்கா  நகராட் , சைடயப்ப வள்ளல் ெத  

ழ் அயனம்பாக்கம்:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

414 414
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , அயனம்பாக்கம் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , எல்ைலயம்மன் ேகா ல் ெத  ழ் 
அயனம்பாக்கம்:, (2)- ேவற்கா  நகராட் , ஐஸ்வரய்ா நகர ் ழ் 
அயனம்பாக்கம்:, (3)- ேவற்கா  நகராட் , வ உ  நகர:், (4)-

ேவற்கா  (ந) வானகரம்,  தல் அம்பத் ர ்சாைல:, (5)-
ேவற்கா  (ந) வானகரம், தல் அம்பத் ர ்சாைல மகாத்மா காந்  

ெத :, (6)- ேவற்கா  நகராட் , சாலாட்  சாம்பர:், (7)-
அயனம்பாக்கம், அரச்ச்னா நகர ்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

415 415
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப் , அயனம்பாக்கம் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ெவள்ளாளர ்ெத  ேமல் அயனம்பாக்கம்:, (2)-
ேவற்கா  (ந), இ ளர ்காலனி (இந் ரா காலனி):, (3)- ேவற்கா  

(ந), பாடசாைல ெத  ேமல் அயனம்பாக்கம்:, (4)- ேவற்கா  (ந), 
அண்ணாநகர ் தல் ெத  ழ் அயனம்பாக்கம்:, (5)- ேவற்கா  (ந), 
அண்ணாநகர ்2 வ  ெத  ழ் அயனம்பாக்கம்:, (6)- ேவற்கா  (ந), 
அண்ணாநகர ்3வ  ெத  ழ் அயனம்பாக்கம்:, (7)- ேவற்கா  (ந), 
அண்ணாநகர ்4வ  ெத  ழ் அயனம்பாக்கம்:, (8)- ேவற்கா  (ந), 
ேத  க மாரியம்மன் நகர ் ழ் அயனம்பாக்கம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

416 416
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்  கப் , அயனம்பாக்கம் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந), ேத  க மாரியம்மன் நகர ்1 வ  க்  ெத :, 
(2)- ேவற்கா  (ந), ேத  க மாரியம்மன் நகர ்2 வ  க்  ெத :, 
(3)- ேவற்கா  (ந), ேத  க மாரியம்மன் நகர ் 3 வ  க்  ெத :, 
(4)- ேவற்கா  (ந), நலப்பள்ளி சாைல ழ் அயனம்பாக்கம்:, (5)-

ேவற்கா  (ந), சாஸ் ரி ெத  ழ் அயனம்பாக்கம்:, (6)- ேவற்கா  
(ந), ேந  ெத  ழ் அயனம்பாக்கம்:, (7)- ேவற்கா  (ந), ேந  ெத :, 
(8)- ேவற்கா  (ந), சன் நகர ் ழ் அயனம்பாக்கம்:, (9)- ேவற்கா  
(ந), இந் ரா காந்  ெத  ழ் அயனம்பாக்கம்:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

417 417
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப் , அயனம்பாக்கம் 
ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  ேமற்  ேமல் 
அயனம்பாக்கம்:, (2)- ேவற்கா  நகராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  

ழக்  ேமல் அயனம்பாக்கம்:, (3)- ேவற்கா  நகராட் , பஜைன 
ேகா ல் ெத  ேமல் அயனம்பாக்கம்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

418 418

ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ழக்  கப் ,எச ்எம் அைற 

அயனம்பாக்கம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , ரா வ் காந்  நகர ்ேமல் அயனம்பாக்கம்:, 
(2)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், மகாத்மா காந்  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

419 419
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 

ழக்  கப் , அயனம்பாக்கம் 
ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , ெபான்னியம்மன் நகர ்சாைல:, (2)-
ேவற்கா  (ந), அக்ரஹாரம்சாைல அயனம்பாக்கம்:, (3)-
ேவற்கா  (ந), கக்கன்  ெபான்னியம்மன் நகர:், (4)- ேவற்கா  

(ந), காமராஜர ்ெத  அயனம்பாக்கம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

420 420
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , அயனம்பாக்கம் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , ெகான்ராஜங் ப்பம் ேமல் அயனம்பாக்கம்:, 
(2)- ேவற்கா  நகராட் , சரஸ்வ  நகர ்ெகான்ராஜங் ப்பம்:, (3)-

ேவற்கா  நகராட் , பாலா  நகர ்ேமல் அயனம்பாக்கம்:, (4)-
ேவற்கா  நகராட் , ேனஷ் நகர ்பாலா  ெத :, (5)- ேவற்கா  

நகராட் , ேனஷ் நகர ்ஜன சக் ரம்:, (6)- ேவற்கா  நகராட் , 
ேனஷ் நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

421 421
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , அயனம்பாக்கம் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , படவடட்ம்மன் ேகா ல் ெத :, (2)-
ேவற்கா  நகராட் , ஜயாநகர ்ேமல் அயனம்பாக்கம்:, (3)-
ேவற்கா  நகராட் , வள் வர ்ெத  ேமல் அயனம்பாக்கம்:, (4)-
ேவற்கா  நகராட் , ெசட் தெ்த  ெம ன் ேரா :, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

422 422
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கப் , அயனம்பாக்கம் 

ேவற்கா  - 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந)ேமல் அயனம்பாக்கம், ெசட்  ெத  1 வ  க்  
ெத  :, (2)- ேவற்கா  (ந)ேமல் அயனம்பாக்கம், ெசட்  ெத  2 வ  

க்  ெத :, (3)- ேவற்கா  (ந)ேமல் அயனம்பாக்கம், ெசட்  ெத  3 
வ  க்  ெத :, (4)- ேவற்கா  (ந)ேமல் அயனம்பாக்கம், ெசட்  
ெத  4 வ  க்  ெத :, (5)- ேவற்கா  (ந)ேமல் அயனம்பாக்கம், 
ெசட்  ெத  5 வ  க்  ெத :, (6)- ேவற்கா  (ந)ேமல் 
அயனம்பாக்கம், ெசட்  ெத  6 வ  க்  ெத :, (7)- ேவற்கா  
(ந)ேமல் அயனம்பாக்கம், எட் ஸ்வரன் ேகா ல் ெத :, (8)-
ேமல்அயனம்பாக்கம், பாலா  நகர ்4வ  ெத :, (9)-
ேமல்அயனம்பாக்கம், ேனஷ் நகர ்( ஸ்தரிப் ) நி ெசஞ் ரி நகர:், (10)-
ேமல்அயனம்பாக்கம், கற்பக னாயகர ்ெத  பசை்சயப்பன் நகர ்
ெகான்ராஜாங் ப்பம்:, (11)- ேவற்கா  ( ந), பாலா  ெத  ேனஷ் 
நகர ்:, (12)- ேவற்கா  (ந), நி  ெசஞ் ரி நகர ் ேனஷ் நகர ்ேமல் 
அயனம்பாக்கம்:, (13)- ேவற்கா  ( ந), பசை்சயப்பன் நகர ்ெகான் 
ராஜங் ப்பம்  ேமல் அயனம்பாக்கம் :, (14)- ேவற்கா  (ந), வ  உ  
ெத  ேனஷ் நகர:், (15)- ேவற்கா  (ந),  ராம் ெத  ேனஷ் நகர:், 
(16)- ேவற்கா  (ந), ேனஷ் நகர ் ரி  மா லாமணி நகர ்2வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

423 423
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , இராஜாங் ப்பம் 
அயனம்பாக்கம் 600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், ஏ மைல ேசம்பர ்
ெபான்னியம்மன் நகர:், (2)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், யாதவர ்

 இராஜாங் ப்பம்:, (3)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  ராஜாங் ப்பம்:, (4)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், 
வட ம்பல் ேரா  ெப மாள் அகரம்:, (5)-ம ரவாயல் வானகரம், எஸ்  
ெர டன்  அயனம்பாக்கம்:, (999)-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 ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

424 424
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ெதற்  கப் , இராஜாங் ப்பம் 
அயனம்பாக்கம் 600077

 (1)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், வட ம்பல் கங்ைகயம்மன் 
ேகா ல் ெத :, (2)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத  வட ம்பல்:, (3)- ேவற்கா  (ந) அயனம்பாக்கம், 
பாடசாைல ெத   ராஜாங் ப்பம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

425 425

ேகா  ன்னசா  நா  
வக்கப்பள்ளி ேமற்  கட் டம் 
ழக்  கப்  2வ  அைற, 

ெப மாள் அகரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  நகராட் , ராணி அண்ணா நகர:், (2)- ேவற்கா  (ந), 
ெபரியார ்நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

426 426

ேகா  ன்னசா  நா  
வக்கப்பள்ளி ழக்  கப்  ஏ 
 எல் வ ப்ைபற எண் 1 , 

ெப மாள் அகரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா  (ந) ெப மாளகரம், மகாலட்  ேசம்பர:், (2)-
ேவற்கா  (ந) ெப மாளகரம், ெப மாளகரம்:, (3)- ேவற்கா  (ந) 

ெப மாளகரம், சஞ்ஜய் காந்  நகர:், (4)- ேவற்கா  (ந) 
ெப மாளகரம், ஆற்றங்கைர ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

427 427

ேகா  ன்னசா  நா  
வக்கப்பள்ளி ழக்  கப்  ஏ 
 எல் வ ப்பைற எண். 2 , 

ெப மாள் அகரம் ேவற்கா  - 
600 077

 (1)- ேவற்கா (ந) ெப மாளகரம்,   என் மகாலட் நகர் 7வ
ரிவாக்கம் 6வ  ெம ன்ேரா  :, (2)- ேவற்கா  (ந) ெப மாளகரம், 

ெசல்வலஷ்  நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்: அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

மாவட்ட ேதர்தல் அ வலர் மற் ம் மாவட்ட ஆட் யர்
வள் ர்


