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1 1 .எஸ்.ஐ வக்க பள்ளி ( ழக்  
பக்கம்), ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் ரி  ஐயப்பன் ெத  வார்  79:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் அண்ணாெம ன்ேரா  வார்  79:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

2 2 .எஸ்.ஐ வக்க பள்ளி ( ழக்  
பக்கம்), ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் அம்பத் ர ்வ.உ. .ெத  வார்  79:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் அம்பத் ர ் மரன் ெத  வார்  79:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் அம்பத் ர ்ெப மாள்ேகா ல் ெத  
வார்  79:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் ரி  அந்ேதாணியார ்
ெத  வார்  79:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் ரி  அம்பத் ர ்
ேவளாங்கன்னி ெத  வார்  79:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் 

ரி  அம்பத் ர ்ரா வ்காந்  ெத  வார்  79:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ஒரகடம் ரி  ஆனந்தன் ெத  வார்  79:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ஒரகடம் அம்பத் ர ்என்.எஸ். .ேபாஸ் ெத  வார்  79:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் அம்பத் ர ் ரி  சங்கம் ெத  வார்  
79:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்
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5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

3 3 .எஸ்.ஐ வக்க பள்ளி, ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஒரகடம் அன்பழகன் ெத  வார்  79:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் ரி  ேநதா  ெத  வார்  79:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் ரி  காமரஜர ்ெத  வார்  79:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் ரி  ப ம்ெபான் சாைல வார்  79:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் கணப நகர ்4வ ெத  வார்  79:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் பாண்டாள்அம்மன் ெத  வார்  79:, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் கணப நகர ்3வ  ெத  வார்  79:, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் கணப நகர ் தல் ெத  வார்  79:, 
(9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் கணப நகர ்2வ  ெத  வார்  79:, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் ரி  அம்மன் ெத  வார்  79:, 
(11)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் ரி  இராமசா  ெத  வார்   
79:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் ரி  ேவதாசலம் ெத  வார்  
79:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஒரகடம் தடச்ண ரத்்  ெத  வார்  
79:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

4 4
ெசன்ைன ந நிைல பள்ளி, 
காந்  ெம ன் ேரா ,ஓரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ள்ைளயார ்ேகா ல்  ெத  வார்  79:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கைலவாணர ்ெத  வார்  79:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், கைலவாணர ்1வ  நகர ்வார்  79:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், கைலவாணர ்ெத  1வ  ரத்்  ெத  வார்  79:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், கைலவாணர ்ெத  2வ  ரத்்  
ெத  வார்  79:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், அம்ேபத்கார ்ெத  
வார்  79:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஒரகடம் மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத  வார்  79:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
இந் ராகாந்  ெத  வார்  79:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
இந் ராகாந்  க் த் ெத  வார்  79:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், ெசல்வ னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார்  79:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், இந் ரா நகர ்வார்  79:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

5 5
ெசன்ைன ந நிைல பள்ளி, 
காந்  ெம ன் ேரா ,ஓரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், வளரம்  நகர ்வார்  79:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ ேக ஏ நகர ்நாகாத்தம்மன் ேகா ல் 
ெத  வார்  79:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், அன்ைனெதரசா 
ெம ன் ேரா  வார்  79:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
அன்ைனெதரசா தல் க் த் ெத  வார்  79:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், அன்ைன ெதரசா 2வ  க் த் ெத  வார்  79:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், அன்ைனெதரசா 3வ  க் த் 
ெத  வார்  79:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், லகர ்ெத  
வார்  79:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ ேக ஏ நகர ்ஒரகடம் 
டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  79 :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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6 6
ெசன்ைன ந நிைல பள்ளி, 
காந்  ெம ன் ேரா ,ஓரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ.ேக.ஏ. நகர ்அண்ணா ெத  
வார்  79:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ ேக ஏ நகர ்ெபரியார ்
ெத  (வார்  79:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ ேக ஏ நகர ்
ஆ ரங்காத்தம்மன் ெத  வார்  1:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

7 7
ெசன்ைன ந நிைல பள்ளி, 
காந்  ெம ன் ேரா ,ஓரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஆ ரங்காத்தம்மன் ேகா ல் 3வ  
ெத ( ஷ்ணா ெத ) வ-79:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ஏ.ேக.ஏ நகர ்எம். .ஆர.் ெத  வார்  79:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், ஏ ேக ஏ ெத  தாமஸ் ெத  வார்  79:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ஆ ரங்காத்தம்மன் நகர ்பார  ெத  வார்  79:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ ேக ஏ நகர ்வ.உ. . ெத  வார்  
79:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ.ேக.ஏ. நகர ்எம். .ஆர ்2வ  
ெத  வார்  79:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏ ேக ஏ நகர ்
நாத னி ெத  வார்  79:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
க ணாநி  ெத  வார்  79:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ஓம்சக்  நகர ்வார்  79:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்
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8 8

எ ேனசர ்மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, எஸ்  நகர,் ர ்
ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பரேமஸ்வரன் ெத , எஸ். .நகர ்
(வார்  79:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ேமற்  பா  நகர ்
ேடனியல் 1வ  ெத , வார்  79:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் 
ேமற்  பா  நகர ்ேடனியல் 2 வ  ெத , வார்  79:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் பா  நகர ் 1வ  அவன்  வார்  80:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் பா  நகர ்2வ  அவன்  வார்   80:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் பா  நகர ்13 வ   அெவன்  பழனியப்பா நகர ்
வார்  80 :, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர ் ர ்8வ  
அெவன் , (வார்  80):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர ்

ர ்8வ  அெவன்  தல் க் த் ெத  வார்  80:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் பா  நகர ்8வ   அெவன்  2வ  க் த் ெத  
வார்  80:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

9 9

எ ேனசர ்மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, எஸ்  நகர,் ர ்
ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர ் ர ்3வ  அெவன்  
வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா  நகர ் ர ்4வ  
ெம ன் ேரா  வர்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா  நகர ்

ர ்6 வ  அெவன்  ( வார்  80):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் 
பா நகர,் 9 வ  அெவன் , (வார்  80):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ர,் பா நகர,் 10வ  அவன்  (வார்  80):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

10 10

எ ேனசர ்மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, எஸ்  நகர,் ர ்
ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 18 வ  
அெவன் ,( ரி )(வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா  
நகர,் 17வ  அெவன் , (வார்  80):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் 
பா  நகர,் ர,் 22 வ  க் த் ெத , வார்  80:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் பா  நகர ்24வ  க் த் ெத  (வார்  80):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா  நகர,்17 வ  அெவன் , க் த் 
ெத  (வார் 80 ):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் 16வ  
அெவன் , (வார்  80):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ேமற்  பா  
நகர,் ரா வ்காந்  ெத  (வார்  80):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

11 11

எ ேனசர ்மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, எஸ்  நகர,் ர ்
ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர ்பழனியப்பா நகர ்
(வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   எஸ். .நகர,் ெசங் ன்றம் சாைல, 
(வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ெசங் ன்றம் சாைல 
(வார்  80):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  எஸ். .நகர,் . .ஏழமைல ெத , 
வார்  79:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   எஸ். .நகர,் . .ஏழமைல 

க்  ெத  (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   எஸ். .நகர,் 
சத் யவாணி த்  ெத  (வார்  79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   
எஸ். .நகர,் பா  ெத  (வார்  79):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   
எஸ். .நகர,் ெப மாள் ேகா ல் ெத , வார்  79:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   எஸ். .நகர,் வசண் கம் ெத  (வார்  79):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்   எஸ். .நகர,் கக்கன்  ெத  , (வார்  79):, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்   எஸ். .நகர,் வா கேணசன் ெத , (வார்  
79):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்   எஸ். .நகர,் னாம்பாள் வராஜ் 
ெத , வார்  79:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்   எஸ். .நகர,் 
வள்ளியம்மாள்  ெத  (வார்  79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

12 12

எ ேனசர ்மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, எஸ்  நகர,் ர ்
ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா  நகர,் 19 வ  அெவன் , வார்  
80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ர ்1வ  ெம ன் ேரா  (வார்  
80):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் 3வ  ெம ன் ேரா  (வார்  80):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 4வ  அெவன் , 
வார்  80:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா  நகர,் ர,் 5வ  
அெவன் , வார்  80:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

13 13

எ ேனசர ்மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, எஸ்   நகர,் ர ்
ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர1்5வ  அெவன்  
(வார்  80):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 15வ  

க் த் ெத , (வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா  
நகர,் ர,் 6வ  அெவன் , (வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ர,் பா  நகர,் ர,் 7வ  அெவன் , (வார்  80):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 7வ  க் தெ்த , (வார்  80):, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் இந் ரா காந்  (வார்  80):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் தனலட்  ெத  (வார்  79):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

14 14

எ ேனசர ்மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, எஸ்  நகர,் ர ்
ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , பா  நகர,் ர,் 5வ  அெவன்  க் த் 
ெத , :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 11வ  
அெவன் , வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் 

ர,் 20வ  அெவன் , வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் 
பா நகர,் ர,் 21வ  அெவன் , வார்  80:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 22வ  அெவன் , வார்  80:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 23வ  அெவன் , 
வார்  80:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் ர,் 27வ  
அெவன் , வார்  80:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் பா நகர,் 

ர,் 27வ  க் த் ெத  (வார்  80):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

15 15
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 28 வ  அெவன்  பா  நகர ் ர ்
வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 26வ  அெவன்  பா  
நகர ் ர ்வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 25 வ  
அெவன்  பா  நகர ் ர ்வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், 24 வ  அெவன்  பா நகர5்வ ெத வார்  80:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், எஸ்  நகர ்பாக்யலட்  ெத  வார்  79:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ழக்  அமரர ்ரா வ்காந்  ெத  
வார்  80:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ர ்ேமற் பா நகர ்
ஈ.ெவ.ரா.ெபரியார ்ெத  வார்  80:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ேமற் பா  நகர ்ேகா ந்தன் ெத  வார்  80:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

16 16
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ர ்ேமற்  பா  நகர ்கைலஞர ்
க ணாந  ெத  வார-் 80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ர ்
ேமற்  பா  நகர ் வள் வர ்ெத  வார்  80:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ேமற்  பா நகர ் ர ்எம். .ஆர.் ெத  வார்  
80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ர ்ேமற்  பா நகர ்

ேபரகணப  ெத  வார்  80:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ர ்ேமற்  பா  நகர ் சா  ள்ைள ெத  (வார ்80:, (6)-ெசன்ைன 

மாநகராட்   ஒரகடம், ர ்ேமற்  பா  நகர ்ஐயப்பன் ெத  (வார்  
80):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ழக்  பா நகர ்

ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  வார்  80:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், ழக்  பா நகர ் ர ்2வ  ெத  வார்  80:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ழக்  பா  நகர ் ர ்3வ  ெத  வார்  80:, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பா நகர ் ர ்தானப்பன் ெத  
வார்  80:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ழக்  பா  நகர ்
கந்தசா  ெத  வார்  80:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ழக்  
பா நகர ் னிவாசன் ெத  வார்   80:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், ர ் ழக்  பா  நகர ் 5வ  ெத  வார்  80:, (14)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ர ்ேமற்  பா  நகர ் பாஷ் சந் ர ேபாஸ் 
ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

17 17
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 29 வ  அெவன்  ரி  பா  நகர ்
வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 29 வ  அெவன்  பா  
நகர ் ர ்வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ர ்பா நகர ்30வ  
அெவன்  வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ர ்பா நகர ்31வ  
அெவன்  வார்  80:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ர ்பா நகர ்32வ  
அெவன்  வார்  80:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ர ்பா நகர ்33வ  
அெவன்  வார்  80:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , எஸ்  நகர ் ரலட்  
ெத  எஸ். .நகர ்வார்  79:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  வார்  79:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

18 18
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ேமற்  பா  நகர ்
ஜயலட் ெத  வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ர ்

ேமற்  பா  நகர ்மகா லட்  ெத  (வார்  80:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ஓரகடம் ேமற்  எஸ்  நகரர்ங்கநாதன் ெத  
வார்  79:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  , எஸ். .நகர ்ேகாபால் ெத  
வார்   79:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ெவங்கடர்ாமன் ெத  வார்  80:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , எஸ். .நகர ்ேகா ந்தரா  ெத  வார்  
80:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , எஸ். .நகர ்ேஜா  ெவங்கடாசலம் ெத  
வார்  79:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , காந் ெந ஞ்சாைல வார்  79:, 
(9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , பாக் யலட்  ெத :, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , வானந்தம் ெத :, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  , காந்  
சாைல வார்  79:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

19 19
இன்ேபன்ட ் சஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  பள்ளி, 
கள்ளிக் ப்பம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , காம்ேப  ெம ன்ேரா  கள்ளிக் ப்பம் 
வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஜய் நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார்  
82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கந்த ேகாடட் நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார்  
82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  , வள் வர ்நகர ் னிவாசன் நகர ்
கள்ளிக் ப்பம் வார்  -82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேகா ந்தராஜ் 
ெத  னிவாசன் நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார -82:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , அண்ணாெத  னிவாசன் நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , வசக்  ெத  னிவாசன் நகர ்
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , காமராஜர ்ெத  

னிவாசன் நகரக்ள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

20 20
இன்ேபன்ட ் சஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  பள்ளி, 
கள்ளிக் ப்பம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , சக்  நகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
ன் றம் கள்ளிக:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஈ.ேவ.ரா.ெத  
னிவாசன் நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 

ேயாக ஆஞ் ேனய ெத  னிவாசன்நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வ-82:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , எம். .ஆர.்ெத  மலர ்நகர ்கள்ளிக் ப்பம் 
வார்  82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கைலஞர ்ெத  னிவாசன் நகர ்
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , சக்  நகர ்

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
பால னாயகம் நகர ் தல் ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , பால னாயகம் 2வ  ெத  கள்ளிக் ப்பம் 
வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , சக்  நகர ்3வ  ெத  
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

21 21
இன்ேபன்ட ் சஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  பள்ளி, 
கள்ளிக் ப்பம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , சக்  நகர ்அன்ைன இந் ராகாந்  ெத  
கள்ளிக் ப்பம்:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  பாலா நகர ் ரி  
காந்  ெத  கள்ளிக் ப்பம:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , சக்  நகர ்4வ  
ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  , சக்  நகர ்
2வ  ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , சக்  
நகர ் தல் ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
ேமற்  பாலா நநகர ் ரி  ேநதா  ெத  கள்ளிக் ப்ப:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , ேமற்  பாலா  நகர ் ரி  சாேரான் ெத  கள்ளிக் ப்ப:, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஏேதன் ெத  ேமற்  பாலா  நகர ்
கள்ளிக் ப்பம் வார-்82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  பாலா  
நகர ்காமராஜர ்ெத  கள்ளிக் ப்பம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

22 22
இன்ேபன்ட ் சஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  பள்ளி, 
கள்ளிக் ப்பம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  பாலா நகர ்5வ  ெத  
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  
பாலா நகர ்ராஜகணப  ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , ேமற்  பாலா நகர ்3வ  க் தெ்த  கள்ளிக் ப்பம் :, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  பாலா  நகர ்3வ  ெம ன்ேரா  
கள்ளிக் ப்பம் :, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  பாலா  நகர ்
2வ ெம ன்ேரா  கள்ளிக் ப்பம்:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  
பாலா நகர ்4வ  க் தெ்த  கள்ளிக் ப்ப:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , ேமற்  பாலா  நகர ் தல் ெம ன் ேரா  கள்ளிக் ப்பம:, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  பாலா  நகர ் தல் க் ெத  
கள்ளிக் ப்ப:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ேமற்  பாலா நகர ்2வ  

க் தெ்த  கள்ளிக் ப்ப:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

23 23

ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி,(ெதற்  பக்கம்) 
பாடசாைல ெத  கள்ளிக் ப்பம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்1வ  ெம ன் ேரா  
கள்ளிக் ப்பம் வார:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்2வ  
ெம ன் ேரா  கள்ளிக் ப்பம் வார:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 

த்த ழ் நகர ்4வ  ெம ன்ேரா  வார்  82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
, த்த ழ் நகர ்5வ ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்6வ  ெம ன்ேரா  கள்ளிக் ப்பம் வார:், 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்7வ ெத  கள்ளிக் ப்பம் 
வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்1வ ெத  
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்
8வ ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 

த்த ழ் நகர ்9வ ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்10வ ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ் ரி  1வ  க் ெத  
கள்ளிக் ப:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ் ரி  2வ  

க்  ெத  கள்ளிக் ப்பம்:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் 
நகர ் ரி  3வ  க் ெத  கள்ளிக் ப்பம்:, (14)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ் ரிவாக்கம் கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (15)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ் ரிவாக்கம் ெபான் சா  ெத  
கள்ளிக் ப்பம்:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

24 24

ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, (ெதற்  
பக்கம்)6வ  வ ப் , பாடசாைல 
ெத ,கள்ளிக் ப்பம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ் ரி  காந் ெத  
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்

ரி  ேந  ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
த்த ழ் நகர ்எம். .ஆர.்ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (4)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்ஓம் சக்  ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்வன்னியர ்ெத  வார்  82:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்சக் கணப  ெத  வார்  
82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , மாதனாங் ப்பம் ெம ன்ேரா  
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , அண்ணா 1வ  
ெத  வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , அண்ணா 2வ  ெத  
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ரய்ா நகர ்

த்த ழ் நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
த்த ழ் நகர ் தம்பரம் ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (12)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  , த்த ழ் நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

25 25
இன்ேபன்ட ் சஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  பள்ளி, 
கள்ளிக் ப்பம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் ெசங் ன்றம் சாைல வார்  
82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் 

.எஸ்.என்.எல். வாரட்ட்ரஸ் ெசங் ன்றம்:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
அமரர ்ரா வ்காந்  நகர ்கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , னிவாச நகர ்லட்  நர ம்மன் வார்  82:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் வள்ளலார ்ெத  வார்  82:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் . . .நகர ்1வ  ெத  வார்  82:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் . . .நகர ்2வ  ெத  வார்  
82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் . . .நகர ்3வ  ெத  
வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் ழக்  பா  நகர ்

ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத :, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

26 26
இன்ேபன்ட ் சஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  பள்ளி, 
கள்ளிக் ப்பம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் ழக்  பாலா  நகர ்1வ  
ெம ன்ேரா :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளிக் ப்பம் ழக்  
பாலா  நகர ்2வ  ெம ன் ேரா :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ழக்  
பாலா நகர ்5வ  ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , ழக்  பாலா  நகர ்கள்ளி ப்பம் 6வ  ெத  வார்  82:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ழக்  பாலா  நகர ்6வ  க் ெத  
வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ழக்  பாலா  நகர ்7வ  

க் ெத  வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ழக்  பாலா  
நகர ்9வ  ெத  வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ழக்  பாலா  
நகர ்12வ  ெத  வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ழக்  பாலா  
நகர ்4வ  க்  ெத வார்  82:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  ,  ழக்  
பாலா  நகர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத :, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
இந்  ேமாடட்ார ்நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

27 27
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம்-
600053(7வ  வ ப்  அைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் வள் வர ்ெத  வார்  82:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் ள்ைளயார ்ேகா ல் 

க் ெத  வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் 
கங்ைகநகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  வார-்82:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் ராதா ஷ்ணன் ெத  வார்  82:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் கங்ைகநகர ்அன்ைன ெதரசா 
ெத  வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் கங்ைகநகர ்
ஐயப்பன் ெத  வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் 
கடட்ெபாம்மன் ெத  வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
கள்ளி ப்பம் கங்ைகநகர ்காந் ெத  வார்  82:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் கங்ைகநகர ்அந்ேதானியர ்ெத  வார்  82:, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கள்ளி ப்பம் கங்ைகநகர ்ெஜக ஸ்வரர ்
ெத  வார்  82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

28 28
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம் -
600053 (8வ  வ ப்  அைற)

 (1)-அம்பத் ர ்நகராட் , கள்ளி ப்பம் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
வார்  3:, (2)-அம்பத் ர ்நகராட் , கள்ளி ப்பம் கங்ைகநகர ்

வள் வர ்ெத  வார்  3:, (3)-அம்பத் ர ்நகராட் , கள்ளி ப்பம் 
ேமற்  ப ம்ெபான் நகர ்வடக்  ள்ைளயா:, (4)-அம்பத் ர ்நகராட் , 
கள்ளி ப்பம் ேமற்  ப ம்ெபான் நகர ்வடக்  ள்ைளயா:, (5)-
அம்பத் ர ்நகராட் , கள்ளி ப்பம் ேமற்  ப ம்ெபான் நகர ்வடக்  

ள்ைளயா:, (6)-அம்பத் ர ்நகராட் , கள்ளி ப்பம் ேமற்  ப ம்ெபான் 
நகர ்வடக்  ள்ைளயா:, (7)-அம்பத் ர ்நகராட் , கள்ளி ப்பம் ேமற்  
ப ம்ெபான் நகர ்வடக்  ள்ைளயா:, (8)-அம்பத் ர ்நகராட் , 
கள்ளி ப்பம் ேமற்  ப ம்ெபான் நகர ்வடக்  ள்ைளயா:, (9)-
அம்பத் ர ்நகராட் , கள்ளி ப்பம் வள்ளியம்ைம ெத  வார்  3:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

29 29
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம் -
600053 (9வ  வ ப்  அைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் பாரிெத  வார்  
82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் மரன்ெத  
வார் 82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் 
சாய்பாபா ெத  வார்  82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைக நகர ்
கள்ளி ப்பம் கம்பரெ்த  வார்  82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் சா ண் ஸ்வரி ெத  வார்  82:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் னிவாசன் ெத  
வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் 

வேனஸ்வரி ெத  வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்
கள்ளி ப்பம் கணப  ெத  வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 
கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் நரம்தா ெத  வார்  82:, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் அண்ணாெத  வார்  82:, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் ேந ெத  வார்  82:, 
(12)-ெசன்ைன மாநகராட்  , கங்ைகநகர ்கள்ளி ப்பம் கங்ைகயம்மன் 
ேகா ல்ெத  வ-82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

30 30

ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம் -
600053 (6வ  வ ப்   
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான்நகர ்5வ  ெத  
வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் நகர ்
6வ  அெவன்  வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
கங்ைக நகர ்ம ைர ரன் ேகா ல் ெத  வார்  82:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்இரண்டாவ  ெம ன் ேரா   
வார்  82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்
சரஸ்வ  ெத  வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
ப ம்ெபான் நகர ்2வ  ரதான சாைல வார்  82:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ் தல் ெம ன் ேரா  (வார்  
82):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் நகர ்4வ  
அெவன்  வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக 
நகர ்கக்கன்  ெத  வார்  82:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், கள்ளிக் ப்பம் ந்தர ஐயர ்ெத  வார்  82:, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் நகர ்7வ  நகர ்வார்  
82:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் நகர ் ரதான 
சாைல வார்  82:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக 
நகர ்கள்ளிக் ப்பம் நா க்கர  ெத  வார்  82:, (14)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ் வரத் னம் ெத  வார்  82:, 
(15)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்ேநதா  ெத  
வார்  82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

31 31

ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி,(ெதற்  பக்கம்) 
கள்ளிக் ப்பம் -600053 (7வ  
வ ப்   வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்தா ரபரணி 
ெத  வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் 
நகர ்2வ  அெவன்  வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
ப ம்ெபான் நகர ் ரி  நாயகர ்ேகா ல் ெத  வார் 82:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்பரணி ெத   வார்  
82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்படட்ம்மாள் 
ெத  வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்
க லர ்ெத  வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
ப ம்ெபான்நகர ்11வ  அெவன்  வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் நகர ்4வ  ரதான சாைல வார்  82:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ் ஷ்ணா ெத  
வார்  82:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்
க யர  கண்ணதாசன் ெத  வார்  82:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் நகர ்8வ  அெவன்  வார்  82:, (12)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான்நகர ் தல் அெவன்  
வார்  82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

32 32

ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி,( ழக்  பக்கம்) 
கள்ளிக் ப்பம் -600053 (8வ  
வ ப்   வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்இந் ரா ெத  
வார்  582:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்
ெஜய ரய்ா ெத  வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
கங்ைகநகர ் ரி   வசக்  ெத  1வ  ெத  வார்  82:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்என் எஸ் ேக ெத  வார்  82:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ் வ ரி ெத  வார்  
82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்3வ  ெத  
வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான் நகர ்
3வ  ரதான சாைல வார்  82:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், கங்ைக நகர ்சேரா னி ெத  வார்  82:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ப ம்ெபான்நகர ்3வ  அெவன்  வார்  82:, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், கள்ளிக் ப்பம் காம் ைக 
நகர ்வார்  82:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

33 33

ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம் -
600053 (9வ  வ ப்   
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ெப மாள் ேகா ல் 

க் த் ெத  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
காந்  நகர,் கள்ளிக் ப்பம், (வார்  82):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

34 34
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம் -
600053 (10வ  வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், பாடசாைலெத  வார்  82:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக் நகர ்ேந  ெத  வார்  
82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், பார ெத   கங்ைக நகர ்
வார்  82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், தெ்த  2வ  
ெத  வார்  82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், தெ்த  
1வ  ெத  வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
காமராஜ்ெத  வார்  82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

35 35

ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம் -
600053 (10வ  வ ப்   
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், தெ்த  வார்  82:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ரா வ்காந் ெத  கங்ைக நகர ்
வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், வ.உ.  ெத  வார்  
82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், அவ்ைவ ெத  வார்  82:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், அ யமான் ெத  வார்  82:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், சஞ்சய்காந்  ெத  வார்  82:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், காேவரி ெத  வார்  82:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ரக்ா ெத  வார்  82:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், மடம் ெத  வார்  82:, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ைவைக ெத  வார்  82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

36 36
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, கள்ளிக் ப்பம் -
600053 (வடக்  பக்க அைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், அண்ணாமைலயார ்ெத  
கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
ேகா ந்தசா  ெத  வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
அன்ைனேவளாங்கன்னி ெத  வார்  82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், கள்ளி ப்பம்  ய ைன ெத  வார்  82:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக்  நகர ்ெம ன்ேரா  கள்ளிக் ப்பம் 
வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக் நகர ்
ெசந்த ழ்ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், லகவ  2வ  ெத  வார்  82:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், லகவ  தல் ெத  வார்  82:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக் நகர ்நி ரா வ்ெத  
கள்ளிக் ப்பம் வார் 82:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
ஓம்சக் நகர ்சரஸ்வ ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக் நகர ்ராஜா ெத  கள்ளிக் ப்பம் 
வார்  82:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக் நகர ்
ெசல் யம்மன்ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார-்82:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், ஓம்சக்  நகர ்காயத் ரி ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, 
(14)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக் நகர் வள் வர ்
ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார-்82:, (15)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், 
ஓம்சக்  நகர ்கேணஷ் ெம ன் ெத    கள்ளிக் ப்பம் வ-82:, (16)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக்  நகர ்எம்.எம். அெவன்  
வார்  82:, (17)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக்  நகர ்
கேணஷ் 2வ  ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார-்82:, (18)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கள்ளி ப்பம், ஓம்சக்  நகரெ்ப ஞ் த்தனார ்கள்ளி ப்பம் ெத  வா-
82:, (19)-ெசன்ைன மாநகராட்  கள்ளி ப்பம், ஓம்சக்  நகர ்ேநதா  
ெத  கள்ளிக் ப்பம் வார்  82:, (20)-கள்ளிக் ப்பம் , ெசந் ல் கன் 
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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

37 37
பத்ம  எஸ்இ பள்ளி, 
வனசக்  நகர,்ெகாளத் ர,் 
ெசன்ைன-600099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ேவகானந்தர ்நகர,் ஐயப்பா 
நகர(்வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ேவகானந்தர ்
நகர ்ேத  நகர ்(வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், 

ேவகானந்தர ்நகர ் ஜய் நகர ்(வார்  83):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர ், ேவகானந்தர ்நகர ்சத்யா நகர ்(வார்  83):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர ், மரன் நகர ் ரி  (வார்  83):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர ், மாரியம்மன் ேகா ல் ெத (வார்  83:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், மரன் நகர ்வார்  83:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ப  நகர ்(வார்  83):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

38 38
பத்ம  எஸ்இ பள்ளி, 
வனசக்  நகர,்ெகாளத் ர,் 
ெசன்ைன-600099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், கஸ் ரிபாய் நகர ்(வார்  83):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேவகானந்தர ்நகர,் வனசக்  
நகர ்(வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேவகானந்தர ்
நகர,் லட்  நகர(்வார்  83):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

39 39
பத்ம  எஸ்இ பள்ளி, 
வனசக்  நகர,்ெகாளத் ர,் 
ெசன்ைன-600099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ேவகானந்தர ்நகர,் கணப  
நகர ்(வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேவகானந்தர ்
நகர,் கன் ேகா ல் ெத  (வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர ், ேவகானந்தர ்நகர,் எமரால்  ெத  (வார்  83):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ேவகானந்தர ்நகர,் ஜ டர ்ெத  
(வார்  83):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ேவகானந்தர ்நகர,் 

ல்வர ்ெத , (வார்  83):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், 
ேவகானந்தர ்நகர,் சந்ேதாஷ் நகர,் (வார்  83):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

40 40

ட் ல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ஆர ்ேக ங்க் 
ேரா  தாதாங் ப்பம் ெசன்ைன-
600049(அைற எண்-6)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், பாலா  நகர,் ெம ன் ேரா  
(வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேவகானந்தர ்நகர,் 

யாத்தம்மன் ெத  (வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், 
எஸ்.ஆர.் .நகர ்10வ  ெத  (வார்  83):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் .நகர,் 7வ  ெத , வார்  83:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் .நகர,் 8வ  ெத  , (வார்  83):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் .நகர,் 9வ  ெத  , வார்  
83:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் .நகர,் 4வ  

க் த் ெத , வார்  83:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், 
எஸ்.ஆர.் .நகர,் 4வ  ெத :, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், 
பழனிமைல நகர ்தாதாங் ப்பம் (வார்  83):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர ், னாயகர ்நகர,் தாதாங் ப்பம், ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

41 41

ட் ல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ஆர ்ேக ங்க் 
ேரா  தாதாங் ப்பம் ெசன்ைன-
600049(அைற எண்-7)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், தாதாங் ப்பம், காமராஜர ்ெத  
(வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ெவங்கேடஸ்வரர ்
நகர,் தாதாங் ப்பம் (வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், 
எஸ்.ஆர.் .நகர,் 5வ  ெத  (வார்  83):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் .நகர,் 3வ  ெத , வார்  83:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் . நகர ்1வ  ெத (வார்  83:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் .நகர,் 2வ  ெத , வார்  
83:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ்.ஆர.் .நகர,் 6வ  ெத , 
வார்  83:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ் ஆர ்  நகர ்11வ  
ெத :, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எஸ் ஆர ்  நகர ்
அங்காளபரேமஸ்வரி ே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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

42 42

ட் ல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ஆர ்ேக ங்க் 
ேரா  தாதாங் ப்பம் ெசன்ைன-
600049(அைற எண்-8)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெகாளத் ர,் ஐயப்பன் நகர ்(வார்  4):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், பஜைன ேகா ல் தல் ெத  
(வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், பஜைனேகா ல் 
2வ  ெத  (வார்  83):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

43 43

ட் ல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ஆர ்ேக ங்க் 
ேரா  தாதாங் ப்பம் ெசன்ைன-
600049(அைற எண்-9 வடக்  
பக்கம்)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், பஜைனேகா ல் ெத  
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், பார  ெத  
(வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், நாகத்தம்மன் 
ேகா ல் ெத , (வார்  83):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

44 44

ட் ல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ஆர ்ேக ங்க் 
ேரா  தாதாங் ப்பம் ெசன்ைன-
600049 (9வ  வ ப்  ஏ 
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், சாஸ்தா நகர ்(வார்  83):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், சாஸ்தாநகர ்இைணப்  (வார்  
83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், க்கானத்தம்மன் 
ெத  (வார்  83):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், அம்மன் 
ேகா ல் ெத  (வார்  83):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ரா வ்காந்  நகர ்

தல் ெம ன் ேரா , தாதாங் ப்பம்:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

45 45

ட் ல் ெமடர்ிக் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ஆர ்ேக ங்க் 
ேரா  தாதாங் ப்பம் ெசன்ைன-
600049 (9வ  வ ப்   
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், ரா வ்காந்  நகர ் தல் 
ெத  (வார் 83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், 
ரா வ்காந்  நகர ்2வ  ெத  (வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
தாதாங் ப்பம், ரா வ்காந்  நகர ்3வ  ெத :, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், ரா வ்காந்  4வ  ெத  (வார்  83):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், ரா வ்காந்  நகர ்7வ  ெத  
(வார்  83):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், ரா வ்காந்  
நகர ்6வ  ெத  (வார்  83):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், 
ரா வ்காந்  நகர ்3வ  ெம ன் ேரா , பாண் யன் ெத :, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், தெ்த  (வார்  83):, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ெகாளத் ர,் ரங்கா காரட்ன் (வார்  83):, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   தாதாங் ப்பம், ளக்கைர ெத  (வார்  83):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

46 46

எல்ஷடாய் நரச்ரி மற் ம் 
ைரமரி பள்ளி, பைழய தபால் 

நிைலயம் ேரா  ெகாரட் ர ்
ெசன்ைன-600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், எல்ைலயம்மன் நகர ்
ராகேவந் ரா2வ  க்  61ெம ன்  ேரா   :, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் ெப மாள்ேகா ல் ராகேவந் ரா 
நகர ்வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ராகேவந் ரா 
நகர ்6வ  ெம ன் ேரா  வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
தாதாங் ப்பம், அக்ரஹாரம் கண் ைக ெத  வார்  83:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் சாரதா நகர ்வார்  83:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ேலக்யா காரட்ன் அக்ரஹாரம் வார்  
83:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

47 47

எல்ஷடாய் நரச்ரி மற் ம் 
ைரமரி பள்ளி, பைழய தபால் 

நிைலயம் ேரா  ெகாரட் ர ்
ெசன்ைன-600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் ேமட் ெத  வார்  
83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் 
ெப மாள்ேகா ல் 2வ  ெத  வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் ெப மாள்ேகா ல் ெத  1வ  ெத  வார்  83:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் 

யாத்தம்மன்ேகா ல்ெத  வார்  83:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

48 48
ெசன்ைன மாநகராட்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி (ெதற்  பக்கம்), 
அக்ரஹாரம்-ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், ெப மாள்ேகா ல் 2வ  ெத  
வார்  83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் 
ேகாபால ஷ்ணநகர ்வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ்
, ெகாரட் ர ்பள்ளதெ்த  வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர ், அன்ைனநகர ்கைலமகள் ெத  வார்  83:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் சக்  நகர ்வார்  83:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

49 49

ெசன்ைன மாநகராட்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி (ேமற்  பக்கம் ஐ  

 எஸ் ைமயம்), அக்ரஹாரம்-
ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் . .எஸ் அெவன்  
வார்  83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அன்ைன நகர ்பார  
ெத  வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அன்ைன நகர ்

கன் ெத  வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், 
அன்ைன நகர ்அக்ரஹாரம் மகாத்மா காந்  ெத  வார்  83:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் ெசல்லப்பா ெத  
வார்  83:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் அன்ைன 
நகர ்வார்  83:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர ், அக்ரஹாரம் 
அன்ைன நகர ்ெபான்நாயகன் ெத  வார்  83:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

50 50 அர னர ்ஆ  ர டர ்ெதாடக்க 
பள்ளி, மதனாங் ப்பம்-600099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், பஜைனேகா ல் ெத  
மாதனாங் ப்பம் வார்  83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதனாங் ப்பம், கெலக்டர ்நகர ்1வ  ெத  வார்  83:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், கெலக்டர ்நகர ்2வ  ெத  வார்  83:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், கெலக்டர ்நகர ்3வ  ெத  
வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், கெலக்டர ்நகர ்
4வ  ெத  வார்  83:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், 
கெலக்டர ்நகர ்5வ  ெத  வார்  83:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதனாங் ப்பம், கெலக்டர ்நகர ்6வ  ெத  வார்  83:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

51 51 அர னர ்ஆ  ர டர ்ெதாடக்க 
பள்ளி, மதனாங் ப்பம்-600099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், கெலக்டர ்நகர ்7வ  ெத  
வார்  83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், கெலக்டர ்நகர ்
8வ  ெத  வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், 
ெப மாள்ேகா ல்ெத  வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதனாங் ப்பம், ேலக்  நகர ்வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதனாங் ப்பம், ேசைன தைலவர ்நகர ்வார்  83:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், கடப்பா ேரா  வார்  83:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், ஆண்டாள் ேகா ல் தல் ெத  வார்  
83:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், ஆண்டாள்ேகா ல் 
2வ  ெத  வார்  83:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், 
ஆண்டாள்ேகா ல் 3வ  ெத  வார்  83:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதனாங் ப்பம், ஆண்டாள் ேகா ல் 4வ  ெத   வார்  உ83 :, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், ஆண்டாள் ேகா ல் 5வ  
ெத  வார்  83:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதனாங் ப்பம், 
ைவ ண்டா ரம் வார்  83:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதனாங் ப்பம், ேநதா  நகர ் (வார்  83):, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதனாங் ப்பம், பஜைனேகா ல் ெத  வார்  83:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

52 52
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 
வடக் ர ல்ேவஸ்ேடசன்ேரா 2வ சந் (வார்  82):, (2)-அம்பத் ர ்(ந) 
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் கா யா நகர ்(வார்  5):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் வடக்  ெர ல்ேவ ஸ்ேடஷ்ன் 
ேரா  (வார்  83):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 
ைஹேவஸ் நகர ்(வார்  83):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் ஆர ்எஸ் அ ன்  வ ங்க ரம் வார்  83:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ராஜா ெத  (என் ஆர.்எஸ். ேரா  
அ ல் (வார்  83):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 

மரன் நகர,் (வார்  83):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் நி காலனிபைழயேபாஸ்டஆ் ஸ்2வ  ெத (வார்  83):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

53 53

ெசன்ைன மாநகராட்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி (ெதற்  பக்கம் 4ம் 
வ ப்  அைற), அக்ரஹாரம்-
ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 
நி காலனிபைழயேபாஸ்டஆ் ஸ்1வ ெத வார்  83:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ேவகானந்தர ்ெத  

வ ங்க ரம் (வார்  5):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் ரா  நகர ்(வார்  5):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் வ ங்க ரம் ேநத்தா  ெத  (வார்  5):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் வ ங்க ரம் 4 வ  

க்  ெத  (வார்  5):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் வ ங்க ரம் தல் க்  ெத  (வார்  5):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

54 54

ெசன்ைன மாநகராட்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி (ெதற்  பக்கம் 5ம் 
வ ப்  அைற), அக்ரஹாரம்-
ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் வ ங்க ரம் 
(வார்  5):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 

வ ங்க ரம் க்  ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

55 55
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் தாமைர ளம் ேம  
(எல்லம்மன் நகர ்) (வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ் தல் ெம ன் ெத   , (வார்  83):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ்

தல் ெம ன் ேரா  தல் க்  :, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன்நகர ் தல் ெம ன் ேரா  
இரண்டால  க்  ெத  :, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ் தல் ெம ன் ேரா  3 வ  

க் ெத  :, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 
எல்ைலயம்மன் நகர ்இரண்டாவ  ெம ன் ேரா  (வார்  83):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ்
இரண்டாவ  ெம ன் ேரா  தல் க ெத :, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 
எல்ைலயம்மன்நகர2்வ ெம ன்ேரா  2வ க்  ெத :, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ்

ன்றாவ  ெம ன் ேரா  வார்  83):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ் ன்றாவ  ெம ன் ேரா  

தல் க்  ெத :, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ்நான்காவ  ெம ன் ேரா  வார்  83):, 
(12)-அம்பத் ர ்(ந) அக்ரஹாரம், ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ்5 வ  
ெம ன் ேரா  வார்  83):, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ்5 வ  ெம ன் ேரா  2 வ  க்  
ெத :, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 
எல்ைலயம்மன் நகர ்5 வ  ெம ன் ேரா  2வ  க்  ெத :, (15)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் நகர ் 
6வ  ெம ன் ேரா  (வார்  83):, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் எல்ைலயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  83):, (17)-
அம்பத் ர ்(ந) அக்ரஹாரம், ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் (ஏரிக்கைர) 
(வார்  83:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

56 56

எல்ஷடாய் நரச்ரி மற் ம் 
ைரமரி பள்ளி, பைழய தபால் 

நிைலயம் ேரா  ெகாரட் ர ்
ெசன்ைன-600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம், 1வ  
ெம ன் ேரா  (வார்  83):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

57 57

எல்ஷடாய் நரச்ரி மற் ம் 
ைரமரி பள்ளி, பைழய தபால் 

நிைலயம் ேரா  ெகாரட் ர ்
ெசன்ைன-600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம். 
காந்  நகர ்1வ  ெத  (வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம், காந்  நகர ்2வ  க்  ெத  
(வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 

னிவாச ரம் காந்  நகர ்2 ரிவாக்கம் (வார்  83):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் என்.ஆர.்எஸ்.ேரா , 
காந்  நகர.் (வார்  83):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் என்.எஸ்.ஆர.்ேரா  காந்  நகர ் 2வ  க்  ெத  :, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் என்.ஆர.்எஸ்.ேரா  
காந்  நகர ்2வ   க்   ெத  :, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ந்தர த யார ்ேதாடட்ம் (வார்  83):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ய ேபாஸ்ட ்ஆ ஸ் 
ெத  (வார்  83):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  ( னிவாச றம்):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

58 58

 ெவங்கேடசா நரச்ரி & 
ைரமரி பள்ளி, னிவாச ரம், 
தல் ெம ன் ேரா , ெகாரட் ர,் 

ெசன்ைன -600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் 2 வ  
ெம ன் ேரா  (வார்  83):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

59 59

 ெவங்கேடசா நரச்ரி & 
ைரமரி பள்ளி, னிவாச ரம், 
தல் ெம ன் ேரா , ெகாரட் ர,் 

ெசன்ைன-600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் 3 வ  
ெம ன் ேரா  (வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் னீவாச ரம் தல் க்  ெத     (வார்  83):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் 2 வ  ெத  (வார்  
83):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் 
இரண்டாவ  க்  ெத  (வார்  83):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னீவாச ரம் ன்றாவ  சந்  (வார்  83):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் 4வ  
ெத  (வார்  83):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 

னிவாச ரம் 4 வ  சந்  (வார்  83):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் னிவாச ரம் பால னாயகர ்ேகா ல் ெத  
(வார்  83):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

60 60
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் வகா  நகர ்
(வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 
நம்மாழ்வார ்நகர ்(வார்  83):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் ெசல்வகணப  நகர ்( வகா   நகர ்அ ல் அன்ைன நகர ்:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ப் லட்  நகர,் 
1வ  ெத  (வார்  83):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் ப் லட்  நகர,் லட்  நகர,் (வார்  83):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ரா வ் நகர ்(வார்  83):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ரா வ்காந்  நகர ்
(வார்  83):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 

மைலஸ்ெகாயர,் ரா வ் நகர ்(வார்  83):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ப் லட்  நகர ் ரி  (வார்  83):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ப் லட்  நகர ்2வ  
ெத  (வார்  83):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் 

ப் லட்  நகர ்3வ  ெத  (வார்  83):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ரராகவர ்நகர ்4வ  க்  ெத  ரி  1 
(வார்  83:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

61 61
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலபள்ளி, அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர-்600076

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் ப் லட்  நகர ்
4வ  ெத  (வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் பாலா  தல் க்  ெத  (வார்  83):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் பாலா  நகர,் 1வ  ெத  (வார்  
83):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் பாலா  நகர ்
3வ  ெத  (வார்  83):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் பாலா  நகர.் 4வ  ெத  (வார்  83):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் பாலா  நகர ்ெரட் யார ்நகர ்
(வார்  83):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் பாலா  
நகர,் னிவாசன் ெத  (வார்  83):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   
அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் மைல நகர ்அக்ரஹாரம் (வார்  83):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் பாலா  நகர ்

னாயகர ்ெத  (வார்  83):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் பாலா  நகர,் பவானி நகர ்(வார்  83):, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் பாலா  நகர,் 2வ  ெத  (வார்  
83):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் ெகாரட் ர,் பாலா  நகர ்

ல்ைல ெத  (வார்  83):, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்   அக்ரஹாரம் 
ெகாரட் ர,் பாலா  நகர,் காமேகா  ெத  (வார்  83):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

62 62

வள்ளியம்மாள் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, எண.9, ேக ேக ேரா , 
14வ  ேலன், ெவங்கடா ரம், 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத , 
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், 

ரி பாக்கம், 1வ  அ ன் :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ர பாக்கம், ர பாக்கம் 2வ  அ ன் :, (4)-ெசன்ைன 

மாநகராட்   ர பாக்கம், ர பாக்கம் 3வ  அ ன் :, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், ர பாக்கம் 4வ  அ ன்  
(வார்  82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், ர பாக்கம் 
ெம ன் ேரா  (வார்  82):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

63 63

வள்ளியம்மாள் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, எண.9, ேக ேக ேரா , 
14வ  ேலன், ெவங்கடா ரம், 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், மாயா ெத  
( ர பாக்கம்) (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ர பாக்கம், ப் ரமணிய ெத  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர பாக்கம், பால னாயகர ்ேகா ல் ெத  (அப்பர ்
ேகனல்) (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், ேலாயர ்
ேகனல் ேரா  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், 

ழக்  ங்கா ெத , ர வாக்கம் (வார்  82):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர பாக்கம், ேமற்  ங்கா ெத  ர வாக்கம் (வார்  
82):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

64 64

நாெதள்ள த்ேயாதயா, 
என்.எஸ்.  ெத , 

ரித்் பாக்கம், 
ெவங்கடட்ா ரம், அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், பாரி நகர ் 3 வ  (வார்  
82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், பாரி நகர ்4 வ  ெத  
(வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், பாரி நகர ்2 வ  
ெத  (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், பாரி நகர ்

தல் ெத  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், 
பாரி நகர ்5 வ  ெத  (வார்  82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ர பாக்கம், வரதன் ெத  (ஞான ரத்்  நகர)் (வார்  82):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், நாராயணன் 
ெத (ஞான ரத்்  நகர)் (வார்  82):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

65 65

நாெதள்ள த்ேயாதயா, 
என்.எஸ்.  ெத , 

ரித்் பாக்கம், 
ெவங்கடட்ா ரம், அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், சந் ரேசகர ரம் தல் 
ெத  (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், 
சந் ரேசகர ரம் 2 வ  ெத  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ர பாக்கம், சந் ரேசகர ரம் 3 வ  ெத  (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர பாக்கம், சந் ரேசகர ரம் ரா வ் காந்  ெத  
(வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், 
சந் ரேசகர ரம் ெம ன் ேரா  (வார்  82) :, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

66 66

நாெதள்ள த்ேயாதயா, 
என்.எஸ்.  ெத , 

ரித்் பாக்கம், 
ெவங்கடட்ா ரம், அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், மாதவன் ெத  
(ஞான ரத்்  நகர)் வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ர பாக்கம், ெவங்கடர்ாமன் ெத  , ஞான ரத்்  நகர,் (வார்  82):, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், னிவாசன் ெத , 
ஞான ரத்்  நகர,் (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ர பாக்கம், ராமதாஸ் ெத , ஞான ரத்்  நகர,் (வார்  82):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், சா  ெத , ஞான ரத்்  
நகர,் (வார்  6):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், இந் யன் 
வங்  காலனி தல் ெத , ஞான ரத்்  நகர ்:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர பாக்கம், இந் யன் வங்  காலனி 2வ  ெத  
(வார்  82):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

67 67

நாெதள்ள த்ேயாதயா, 
என்.எஸ்.  ெத , 

ரித்் பாக்கம், 
ெவங்கடட்ா ரம், அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், இந் யன் வங்  காலனி 
3வ  ெத  (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், 
இந் யன் வங்  காலனி 4வ  ெத  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர பாக்கம், இந் யன் வங்  காலனி 5வ  ெத  
(வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர பாக்கம், வான ல் 
அ க்கககம் இந் யன் வங்  காலனி 3வ  ெம ன் வார்  82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

68 68

ேனாத் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி 
(ேமற்  பக்கம்-2வ  வ ப்  
அைற, க க்  ெம ன் ேரா  
ேமனாம்ேப -600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ராஜாராம் தல் க்  
ெத  (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் 
ராஜாராம் 2வ  க்  ெத  (வார்  82):, (3)-அம்பத் ர ்(ந) 
ஞான ரத்்  நகர,் ராஜாராம் 3வ  க்  ெத  (வார்  6):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ராஜாராம் ெத  (வார்  82):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ந்தேரசன் ெத  (வார்  
82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ஞான ரத்்  நகர ்
ெம ன் நகர ்(வார்  82):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் 
ராதா தம்பரம் ெத  (வார்  82):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஞான ரத்்  நகர,் க ேரசன் ெத  (வார்  82):, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் சத் ய நாராயணன் ெத  (வார்  82):, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் நா க்கர  ெத  
(வார்  82):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ந்தராஜன் 
ெத  (வார்  82):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

69 69
பாரத் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி, 
ஞான ரத்்  நகர ்ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ராஜமாணிக்கம் ெத  
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ேதவ  ெத  
(வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் டட்ல் ெத  
(வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் ப னம்மாள் 
ெத  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் 
ராகேவந்தராெத :, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் 
பாத் மாெத  வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஞான ரத்்  நகர,் 

வகா யம்மாள் ெத  (லட்  காலனி) (வார்  82):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , லட்  காலனி (வார்  82):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஞான ரத்்  நகர,் ேகா ந்தராஜன் ெத  (லட்  காலனி) (வார்  82):, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

70 70
பாரத் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி, 
ஞான ரத்்  நகர ்ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஞான ரத்்  நகர ்
இ. .காலனி னாட்  பள்ளி சாைல வா:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , ஞான ரத்்  நகர ்ேமனாம்ேப  காந் ெத  வார்  82:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஞான ரத்் நகர ் னாட்  
பள்ளி இ. .காலனி வார்  82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
ஞான ரத்் நகர ்ேகாபால ஷ்ணன் ெத  வார்  82:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஞான ரத்்  நகர ்ெலனின் ெத  வார்  82:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஞான ரத்் நகர ்க க்  
மாத  ெத  வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
ஞான ரத்்  நகர ்ேமனாம்ேப  கேணசன் ெத  வார்  82:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

71 71
பாரத் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி, 
ஞான ரத்்  நகர ்ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஞான ரத்் நகர ்க க்  
ரத்்  ெத  வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 

ஞான ரத்்  நகர ்ெபரியார ்ெத  வார்  82:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , ஞான ரத்் நகர ்க க்  ரங்கப்பா ெத  வார்  82:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஞான ரத்்  நகர ்பார  ெத  
வார்  82:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஞான ரத்் நகர ்

க்கானம் ெத  வார்  82:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
ஞான ரத்்  நகர ் ந்தரம் ெத  வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , ஞான ரத்் நகர ்ேமனாம்ேப  சாஸ் ரி ெத  வார்  
82:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

72 72
பாரத் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி, 
ஞான ரத்்  நகர ்ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இ. .காலனி, ேமன்ம்ேப  
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஷ்ணன் ெத , 
ஞான ரத்்  நகர(்வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 

தெ்த  வார்  82:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
இ. .காலனி, 6வ  க் த் ெத  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இ. .காலனி, தல் ெம ன் ேரா  (வார்  
82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இ. .காலனி, 2வ  
அெவன்  (வார்  82):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
ேநதா  ெத , ஞான ரத்்  நகர ்(வார்  82):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

73 73
பாரத் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி, 
ஞான ரத்்  நகர ்ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இ. .காலனி, 3வ  க் த் 
ெத  (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
இ. .காலனி, 1வ  அெவன்  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , இ. .காலனி, 2வ  க் த்  ெத  (வார்  82):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இ. .காலனி, 3வ  அெவன்  
(வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , நேரஷ் நகர,் 
க க்  ெம ன் ேரா  (வார்  82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , ந்தராம்பாள் ெத , நேரஷ் நகர,் க க்  ெம ன் ேரா  
வார்  82:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இ. .காலனி, 

ப் சா  ெத , சா ண் ஸ்வரி நகர ்வார்  82:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , .ட் .ப் . காலணி, க க் ெம ன் ேரா , 
(வார்  82:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , சா ண் ஸ்வரி 
நகர ்(வார்  82):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

74 74

அன்ைன ைவலட ்கைல & 
அ யல் கல் ரி, ைவலட ்
காேலஜ் ேரா  ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
4வ  ெத  (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 

ள்ைளயாரே்கா ல்3வ சந் (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , ள்ைளயாரே்கா ல்3வ ெத (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ள்ைளயாரே்கா ல்5வ ெத  (வார்  82):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 

ள்ைளயாரே்கா ல்6வ ெத  (வார்  82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார்  82):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ள்ைளயாரே்கா ல்2வ ெத  (வார்  82):, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 

ள்ைளயாரே்கா ல் தல்ெத (வார்  82):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

75 75

அன்ைன ைவலட ்கைல & 
அ யல் கல் ரி, ைவலட ்
காேலஜ் ேரா  ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , .ஏ. . .ேல அ ட,் சங்கம் 
பள்ளி (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , மைல 
ெத  (ஆ கம் நகர)் (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , காந்  ெத  (இளங்ேகா நகர)் (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ேதவர ்ெத  (இளங்ேகா நகர)் (வார்  82):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , காந்  ெத  (வார்  82):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

76 76

அன்ைன ைவலட ்கைல & 
அ யல் கல் ரி, ைவலட ்
காேலஜ் ேரா  ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , பைழய ெத  (க க் ) (வார்  
82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ேல ைவலட ்காேலஜ் 
ெத , பாரத் நகர ்(வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
ேல  ைவலட ்காேலஜ் 3வ  க் த் ெத , பாரத் நகர:், (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , சத் யநாராயணன் ெத  (வார்  82):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , பாரத் நகர ் ரி  (வார்  82):, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

77 77

அன்ைன ைவலட ்கைல & 
அ யல் கல் ரி, ைவலட ்
காேலஜ் ேரா  ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , பாரத் நகர ் ரி  2வ  ெத  
(வார் 82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , சபரி ஐயப்பன் 
நகர,் பாரத் நகர ்(வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 

த் ெத  (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
தனலட்  நகர,் (க க் ) (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , ேசாபனா நகர,் பாரத் நகர,் (வார்  82):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , பாரத் நகர ்1வ  நகர ்(வார்  82):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , கம்பர ்ெத  (வார்  82):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , சரச் ்ெத (பாரத் நகர ் ரி ) 
(வார்  82):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

78 78

அன்ைன ைவலட ்கைல & 
அ யல் கல் ரி, ைவலட ்
காேலஜ் ேரா  ேமனாம்ேப -
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , க க்  ெம ன் ேரா  (வார்  
82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ேதர த் ெத  (வார்  82):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

79 79 ெச ன்ட ்ேமாசஸ் பள்ளி, 
ேமனாம்ேப -600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , அரி காரன் ெத  (வார்  
82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஆளவந்தார ்ெத  (வார்  
82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , பஜைன ேகா ல் ெத  
(வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , பைழய 
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  82):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

80 80 ெச ன்ட ்ேமாசஸ் பள்ளி, 
ேமனாம்ேப -600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , மாரியம்மன் ேகா ல் 2வ  
ெத  (வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , காமேத  
ெத  (வார்  82):, (3)-அம்பத் ர ்(ந) ேமனாம்ேப , வள் வர ்ெத  
(வார்  7):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ேத  ெத  (வார்  
82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ெபரியார ்ெத  
(ெசங் ட் வன் நகர)் (வார்  82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , பல்லவன் ெத  (ெசங் ட் வன் நகர)் வார்  82:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

81 81 ேனாத் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, ேமனாம்ேப -600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , சா  ேகா ல் ெத  
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இந் ரா நகர ்
1வ  ெத  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
இந் ரா நகர ்2வ  ெத  (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , இந் ரா நகர ்3வ  ெத  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இந் ரா நகர ்8வ  ெத  (வார்  82):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இந் ரா நகர ்7வ  ெத  (வார்  
82):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இந் ரா நகர ்6வ  ெத  
(வார்  82):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இந் ரா நகர ்
5வ  ெத  (வார்  82):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
இந் ரா நகர ்11வ  ெத  (வார்  82):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேபட, இந் ரா நகர ்17வ  சந்  (வார்  82):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

82 82 ேனாத் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, ேமனாம்ேப -600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ராம ஷ்ணா 
நா  ெத  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
க க்  சா  நகர ்(வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , வ.உ. .நகர ்ெம ன் ேரா  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. .ெத , த் ெத  (வார்  82):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. .நகர ்5வ  ெத  (வார்  
82):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. .நகர ்4வ  ெத , 
(வார்  82):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ.. .நகர ்3வ  
ெத  (வார்  82):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. .நகர ்
2வ  ெத  (வார்  82):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
வ. . .நகர ்1வ  ெத  (வார்  82):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , வ.ஊ. . நகர ்11வ  ெத  வார்  82:, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. .நகர ்10வ  ெத  (வார்  82):, (13)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. . நகர ்9வ  ெத  (வார்  
82):, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. .நகர ்8வ  ெத  
(வார்  82):, (15)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , வ.உ. .நகர ்
7வ  ெத  (வார்  82):, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , 
வ.உ. .நகர ்6வ  ெத  (வார்  82):, (17)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , வ. .  ெத  (வார்  82):, (18)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , கபா ஸ்வரர ்நகர,் ெஜகநாதன் ெத  (வார்  82):, (19)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , நர ம்மநா  ெத  (வார்  82):, 
(20)-ேமனம்ேப , இந் ரா நகர ்13 வ  ெத  :, (21)-அம்பத் ர ், வ உ  
நகர ் நல் ெத  ேமனாம்ேப :, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

83 83 ெச ன்ட ்ேமாசஸ் பள்ளி, 
ேமனாம்ேப -600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , சா  ேகா ல் 4வ  ெத  
(வார்  82):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , நாராயணன் நகர ்
ெத  (வார்  82):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , இந் ரா 
நகர ்ெம ன் ேரா  (வார்  82):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , இந் ரா நகர ்4வ  ெத  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ஏகாம்பரம் நகர ்ைகலாசம் ெத (வார்  82):, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , சாந்  ெத  (ஆ கம் 
நகர)்வார்  82):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ச க்கார ்
ெத  (இளங்ேகா நகர)் (வார்  82):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமனாம்ேப , பால ஷ்ணா ெத (ஆ கம் நகர)் (வார்  82):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , ந்தரம் ெத  (வார்  82):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , அண்ணா ெத  (வார்  82):, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ேமனாம்ேப , பார யார ்ெத  (வார்  82):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

84 84
இம்மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் ெத  ர ்வார்  80:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  ர ்வார்  80:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , காமராஜர ்ெத  த் ஓரகடம் வார்  82:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெசங் ன்றம் சாைல, ர ்வார்  82:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

85 85
இம்மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் எம். .ஆர.்ெத  (வார்  80):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் வள் வர ்ெத  (வார்  80):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ேக. .ேக.சா  ெத , த்  ஒரகடம் 
(வார்  80):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

86 86
இம்மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ய அண்ணா நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  (வார்  80):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் 

யஅண்ணாநகர,் 2வ  க் த் ெத  (வார்  80):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் ய அண்ணா நகர ்3வ  க் த் ெத  (வார்  
80):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ய அண்ணாநகர ்4வ  

க் த் ெத  (வார்  80):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ய 
அண்ணாநகர ்5வ  க் த் ெத  (வார்  80):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் ரா வ்காந்  தல் ெத  (வார்  80):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் ரா வ்காந்  3வ  ெத  (வார்  80):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ர,் ரா வ்காந்  4வ  க் த் ெத  (வார்  80):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ரா வ்காந்  5வ  க் த் ெத  வார்  
80:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   ர,் ரா வ்காந்  6வ  க் த் 
ெத  (வார்  80):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்
6வ ெத  வார்  80:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்
6வ  க் ெத  வார்  80:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

மைல ரியா நகர ்12வ  க் ெத  வார்  80:, (14)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்13வ  க் ெத  வார்  80:, (15)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்14வ  க் ெத  
வார்  80:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

87 87
இம்மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , . . ற்றர  ெத  ர ்வார்  80:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ைவரவன் ளம் சாைல ர ்வார்  80:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , க ணாநி  ெத  ர ்வார்  80:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அ ரா ரம் ெம ன் ேரா  வார்  80:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அ ரா ரம் தல் க் ெத  வார்  80:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அ ரா ரம் 2வ  க் ெத  வார்  80:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அ ரா ரம் 3வ  க் ெத  வார்  80:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அ ரா ரம் 4வ  க் ெத  வார்  80:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அ ரா ரம் 5வ  க் ெத  வார்  80:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

88 88
இம்மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ் தல்ெம ன்ேரா  
வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ் தல் 

க் ெத  வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா 
நகர ்இரண்டாவ  ெத  வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

மைல ரியா நகர ் ன்றாவ  க்  ெத  வார்  80:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்நான்காவ  க் ெத  
வார்  80:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்5வ  ெத  
வார்  80:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்7வ  

க் ெத  வார்  80:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
மைல ரியாநகர8்வ ெத வார்  80:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
மைல ரியா நகர ்9வ ெத  அண்ணாெத  வார்  80:, (10)-

ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்15வ ெத  வார்  80:, 
(11)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்16வ  க் ெத  
வார்  80:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்
ேவல் கன் ெத  வார்  80:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

மைல ரியா நகர ்காந் ெத  வார்  80:, (14)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மைல ரியா நகர ்சபரிநகர ்வார்  80:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

89 89
இம்மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , இமா ேவல்நகர ்ரா ல் ெத  வார்  80:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணாெத  ன்நகர ் ர ்வார்  80:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , க ணாநி  ெத  ன்நகர ் ர ்வார்  80:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அன்பழகன் ெத  ன்நகர ் ர ்வார்  80:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ர ்ெம ன் ேரா  வார்  80:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

90 90
இம்மா ேவல் ெமேதா ஸ்ட ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , த்தணிைக நகர ் தல்ெத  வார்  80:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , த்தணிைக நகர ் தல் க் தெ்த  
வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , த்தணிைக நகர ்இரண்டாவ  

க் தெ்த  வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , த்தணிைக 
நகர ்4வ  க் ெத  வார்  80:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

த்தணிைக நகர ் ன்றாவ  ெம ன் ேரா  வார்  80:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , த்தணிைக நகர ்இரண்டாவ  ெம ன்ேரா  வார்  
80:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , பார  ெத  த்  ஓரகடம் வார்  80:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கம்பர ்ெத  த்  ஓரகடம் வார்  80:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

91 91
ைவன் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி, 

2வ  க்  ெத . பார  நகர.் 
அம்பத் ர.்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வரதராஜன் ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வா ஸ்வரி அம்மன்ெத  ஜயலஷ் ரம் 
வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ப் ரமணி ெத  

ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , லார்  பாபா 
ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெஜய ரகாஷ் ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேகசன் ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  9:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வள்ளலாளர ்ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜா  ெத  ஜயலஷ் ரம் வார் 80:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , நாகம்ைம ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஈ.ேவ.ராமசா ெத  ேமற்  வார்  80:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

92 92
ைவன் நரச்ரி ைரமரி பள்ளி, 

2வ  க்  ெத . பார  நகர.் 
அம்பத் ர.்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஈ.ேவ.ராமசா ெத  ழக்  வார்  80:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜேசகரன் ெத  ஜயலட் ரம் வார்  80:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , அர ந்தன் ெத  ஜயலட் ரம் வார்  
80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ங்காரம் ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  
80:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , டாக்டர ்ராமசா  ெத  ஜயலஷ் ரம் 
வார்  80:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜேகாபால் ெத  

ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , காந் ெத  
ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , காமராஜர ்ெத  
ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்பழகன் 

ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , படே்டல் 
ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
தா ரெ்த  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
லட் மணசா ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (13)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எம். .ராஜா ெத  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, (14)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வரெ்த  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, 
(15)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வரெ்த  ஜயலஷ் ரம் வார்  80:, 
(16)-ெசன்ைன மாநகராட் , டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  ஜயலஷ் ரம் 
வார்  80:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

93 93
த்யா நிேகதன், 5வ  க்  

ெத  பார  நகர.் அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பார  நகர ்ெம ன்ேரா  வார்  80:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பார நகர ் தல் க் ெத  வார்  80:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பார நகர ்2வ  க் தெ்த  வார்  80:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பார  நகர ்3வ  க்  ெத  வார்  80:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஜயலட் ரம் ெம ன்ேரா  வார்  80:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெரட் ல்ஸ் ேரா  வார்  80:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

94 94
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , சத் ய ரத்்  ெத  ஜயலட் ரம் 
வார்  80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெந ஞ்ெச யன் ெத  

ஜயலட் ரம் வார்  80:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவங்கடம் 
ள்ைள ெத  ஜயலட் ரம் வார்  80:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

பல்லவன் க் ெத  வார்  80:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெஜகதாம்பாள் ெத  வார்  80:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
இந் ராகாந்  ெத  வார்  80:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

95 95
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன் நாயகம் ெத  ஜயலட் ரம் 
வார் 80:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , மணி க் ெத  வார்  80:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மணி ெத  வார்  80:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  வார்  80:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ள்ைளயாரே்கா ல் க் ெத வார்  80:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மரன் ெத  வார்  80:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

96 96
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ரகாஷ் நகர,் 
ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  (வார்  80):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ஒரகடம், ரகாஷ் நகர,்பல்லவன் ெத  (வார்  80):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ரகாஷ்நகர,் ேசாழன் ெத  (வார்  80):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ரகாஷ் நகர,் பாண் யன் 
ெத ,(வார்  80):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ரகாசம்கா  
ெத  (வார்  80):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், நேடச ள்ைள 
ெத  (வார்  80):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ரகாஷ் நகர,் 
ேசரன் ெத  (வார்  80):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

97 97
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், அழ ரிசா  ெத  (வார்  80):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், அன்னிெபசன்ட ்ெத  (வார்  80):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெபரியார ்ெத  (வார்  80):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஜயராகவாசச்ாரி ெத  (வார்  80):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ேக. .ேக.சா  ெத  (வார்  80):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

98 98
ேச  பாஸ்கரா ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ர ்ஒரகடம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பக்தவசச்லம் ெத , 
ஜயலட் ரம் (வார்  80):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 

பக்தவசச்லம் ெத  1வ  க் த் ெத , (வார்  80):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், பக்தவசச்லம் 2வ  க் த் ெத  (வார்  80):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெசண்பகம்மாள் ெத , 

ஜயலட் ரம், வார்  80):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
அரங்கன் ெத , ஜயலட் ரம், (வார்  80):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ஐயப்பன் ெத , ஜயலட் ரம் (வார்  80):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெமாரா  ெத , ஜயலட் ரம் 
(வார்  80):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், அண்ணாசாைல, 

ஜயலட் ரம் (வார்  80):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெசங் ன்றம் சாைல, ேஜாலட் ரம் (வார்  80):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

99 99
ேவலம்மாள் த்யாஸ்ரம் ( யக் 
கட் டம்), ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
ெம ன் ேரா , ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஓரகடம் நாயக ரம், ராம ஷ்ணா ெத  
(வார்  79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஓரகடம் நாயக ரம், த் 
ெத  (வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஓரகடம் நாயக ரம், 
ராேஜந் ர ரசாத் ெத  (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஓரகடம் 

நாயக ரம், காந்  நகர ்ஔைவயார ்ெத  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஓரகடம் நாயக ரம், . .க ெத  (வார்  79):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஓரகடம் நாயக ரம், மா.ெபா.  ெத  (வார்  
79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், சக்  நாயகர ்ேகா ல் ெத  
(வார்  79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

100 100
ேவலம்மாள் த்யாஸ்ரம் ( யக் 
கட் டம்), ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
ெம ன் ேரா , ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், வரத் னம் ெத  (வார்  79):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஈ.ேவ,ரா ெத  (வார்  79):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், னாயக ரம் ெகன்ன  ெத  (வார்  
79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், னாயக ரம் மா லாமணி 
ெத  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், னாயக ரம் 
காமராஜர ்ெத  (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஓரகடம் 

நாயக ரம், பழனி ஆண்டவர ்ெத  (வார்  79):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

101 101
ேவலம்மாள் த்யாஸ்ரம் ( யக் 
கட் டம்), ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
ெம ன் ேரா , ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், ேமா லால் ெத  (வார்  79):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், ெவங்கேடஸாவரா ெம ன் 
ேரா  (வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஈஸ்வரன் 
ேகா ல் ெத  (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், 
கைலஞர ்க ணாநி  சாைல (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   

னாயக ரம், சக்  னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   னாயக ரம், ராஜா  ெத  (வார்  79):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ேதச ள்ைள ெத  (வார்  79):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

102 102
ேவலம்மாள் த்யாஸ்ரம் ( யக் 
கட் டம்), ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
ெம ன் ேரா , ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், ேந  ெத  (வார்  79):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், கண்ண  ெத  (வார்  79) :, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், கமலா ரம் காலனி (வார்  79):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், ெசங் ன்றம் சாைல (வார்  
79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், னாயக ரம் ெம ன் 
ேரா  (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   னாயக ரம், பார  
ெத , ெசங் ன்றம் சாைல (வார்  79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   

னாயக ரம், ெசங் ன்றம் சாைல க் த் ெத  (வார்  79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

103 103
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர,் 

நாயக ரம், ஓரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், எம். .ஆர.்ெத  (வார்  79):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், வள் வர ்ெத  (வார்  79):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பட் னத்தார ்(வார்  79):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார்  79):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெசல்வ னாயகர ்ேகா ல் ெத  
(வார்  79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பார தாசன் ெத  
(வார்  79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், காந்  நகர,் வா  
அம்ைம ெத  (வார்  79):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், காந்  
நகர,் ெசங்கல்வராயன் ெத  (வார்  79):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், காந்  நகர,் ேவகானந்தர ்ெத  (வார்  79):, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், காந்  நகர,் மணிேமகைல ெத  (வார்  79):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

104 104
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர,் 

நாயக ரம், ஓரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் லட்  அம்மன் நகர ்
(வார்  79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் அண்ணா 
ெத  (வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் 
கண்ண  ெத  (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர,் அம்மன் க் த் ெத  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் காந்  ெத  சாைல (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் காந்  ெந ஞ்சாைல (வார்  79):, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

105 105
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர,் 

நாயக ரம், ஓரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் ேமட்  ெத  (வார்  
79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ம ைர ரன் ெத  (வார் 79):, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ேகா ந்த ள்ைள ெத  (வார்  79):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ரி  லட் அம்மன் நகர,் ேந  
ெத  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் 
கம்பர ்ெத  (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர,் ங்கா ெத , லட்  அம்மன் நகர ்(வார்  79):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் கண்ணதாசன் ெத  (வார்  79):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெபரியாண்டவர ்1வ  க் த் ெத  
(வார்  79):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெபரியாண்டவர ்2வ  

க் த் ெத  (வார்  79):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், லட்  
அம்மன் நகர,் ேந  ெத  (வார்  79):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

106 106
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர,் 

நாயக ரம், ஓரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் ஏரிக்கைர ெத  
(வார்  79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ஏரிக்கைர க்  
ெத :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், காந்  நகர,் ெபரியாண்டவர ்
ெத  (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், காந்  நகர,் 
அழ த்  யாதவர ்ெத  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், காந்  நகர ்ேகா ல் க் த் ெத  (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், காந்  நகர,் பஜைன ேகா ல் ெத  (வார்  79):, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், காந் நகர,் கடட்ெபாம்மன் ெத  
(வார்  79):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், காந்  நகர,் 
ஒற்ைறவாைட ெத  (வார்  79):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ேகா ல் ெத  (வார்  79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

107 107

எ ேனசர ்ெஜகநாத் மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பார  ெத , ராம் 
நகர,் ஓரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் வ உ  ெத  (வார்  79):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் ராதா ஷ்ணன் ெத  (வார்  79):, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் ,ேக.ேக ேமனன் ெத  (வார்  
79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் அண்ணா ெத  (வார்  79):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் அ ண ரி ெத  (வார்  79):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் அ ரா  ெத  (வார்  79):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் நிரம்ல் ெத  (வார்  79):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் வராமன் ெத  (வார்  79):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் த் வள்ளி ெத  (வார்  79):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் ேகாபால் சா  ெத  (வார்  79):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

108 108

எ ேனசர ்ெஜகநாத் மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பார  ெத , ராம் 
நகர,் ஓரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் காமேகா  ெத  (வார்  79):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் சத் யா ெத  (வார்  79):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் லால்பக ர ்ெத  (வார்  79):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் ந்தரர ்ெத  (வார்  79):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் அப்பர ்ெத  (வார்  79):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் நாரயணசா  ெத  (வார்  79):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் ம ரம் ெத  (வார்  79):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் வங்  ெத  (வார்  79):, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ராம் நகர,் ராமா ஜம் ெத  (வார்  79):, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ராம் நகர,் காேவரி ெத  (வார்  79):, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ராம் நகர,் ரத்்  நகர ்(வார்  79):, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ராம் நகர,் மரன் ெத  (வார்  79):, (13)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ராம் நகர,் மரன் க்  ெத  (வார்   79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

109 109

எ ேனசர ்ெஜகநாத் மாரக்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, பார  ெத , ராம் 
நகர,் ஓரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் மேகஷ் நகர ்(வார்  
79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் வள் வர ்ெத  (வார்  
79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் படே்டல் ெத  
(வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் 
இளங்ேகா ெத  (வார்  82):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் 

ண்ேடா ெத  (வார்  82):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் அ ெப 
அர  ெத  (வார்  82):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் த்  

மரன் ெத  (வார்  82):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் கணப  
ெத  (வார்  82):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் பாலா  ெத  
(வார்  82):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,்   ரி ெத  
(வார்  82):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் ஜவஹர ்ெத  (வார்  
82):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் வள்ளலார ்ெத  (வார்  82):, 
(13)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராம் நகர,் ெசங் ன்றம் சாைல (வார்  82):, 
(14)-ெசன்ைன மாநகராட் , நாகநாதன்ெத :, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

110 110
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மா லாமணி ெத  ெலனின் நகர ்(வார்  
79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்17வ  க்  ெத   
(வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்18வ  க்  
ெத   (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்19 வ  

க்  ெத   (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்19அ 
வ  க்  ெத   (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்
20வ  க்  ெத   (வார்  79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் 
நகர ்21வ  க்  ெத   (வார்  79):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெலனின் நகர ்22வ  க்  ெத   (வார்  79):, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெலனின் நகர ்23வ  க்  ெத   (வார்  79):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்24வ  க்  ெத   (வார்  12):, 
(11)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்25வ  க்  ெத   (வார்  
79):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்26வ  க்  ெத   
(வார்  79):, (13)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்27வ  க்  
ெத   (வார்  79):, (14)-ெசன்ைன மாநகராட் , மணல் ஓைட ெம ன் 
ேரா  (வார்  79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

111 111
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்10வ  ெம ன் ேரா  (மணல் 
ஓைட)(வார்  79:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்10 வ  

க்  ெத   (வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்
16வ  க்  ெத   (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் 
நகர ்15வ  க்  ெத   (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெலனின் நகர ்14வ  க்  ெத   (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெலனின் நகர ்13வ  க்  ெத   (வார்  79):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ் ன்றாவ  ெம ன் ேரா  
(வார்  79):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்3வ  ெம ன் 
ேரா  (வார்  79):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்12வ  

க்  ெத   (வார்  79):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்
11வ  க்  ெத   (வார்  79):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் 
நகர ்4வ  க்  ெத   (வார்  79):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெலனின் நகர ்2வ  க்  ெத   (வார்  79):, (13)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெலனின் நகர ் தல் ெம ன் ேரா  ( ரி ) (வார்  79):, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

112 112
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்1வ  க்  ெத   (வார்  
79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்3வ  க்  ெத   
(வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்5வ  க்  
ெத   (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்6வ  

க்  ெத   (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் நகர ்
7வ  க்  ெத   (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெலனின் 
நகர ்8வ  க்  ெத   (வார்  79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெலனின் நகர ்9வ  க்  ெத   (வார்  79):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெலனின் நகர ்10வ  க்  ெத   (வார்  79):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , காமாட்  ெத   (வார்  79):, (10)-அம்பத் ர ்(ந) 
ஓரகடம், ெலனின் நகர ் தல் ெம ன் ேரா   (வார்  79):, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெலனின் நகர ்28வ  க்  ெத   (வார்  79):, (12)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மணல் ஓைட ெம ன் ேரா , ெலனின் நகர ்
(வார்  79):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

113 113
ேவலம்மாள் த்யாஸ்ரம் ( யக் 
கட் டம்), ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
ெம ன் ேரா , ஒரகடம்-600053

 (1)-அம்பத் ர ்(ந) ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , ஐயங் ளம் 
ெத , (வார்  79):, (2)-அம்பத் ர ்(ந) ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்

ரி , ஐயங் ளம் க் த் ெத (வார்  79):, (3)-அம்பத் ர ்(ந) 
ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , ேநச ள்ைள ெத  (வார்  79):, (4)-
அம்பத் ர ்(ந) ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா ரி , கணப  ெத  (வார்  
79):, (5)-அம்பத் ர ்(ந) ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் எல்ைலயம்மன் 
ெத  (வார்  79):, (6)-அம்பத் ர ்(ந) ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் 

ரி , ஷ்பா ெத  ,(வார்  79):, (7)-அம்பத் ர ்(ந) ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , தாராமன் ெத  (வார்  79):, (8)-
அம்பத் ர ்(ந) ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , ரா வ்காந்  ெத  
(வார்  79):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்

ரி , தாராமன் க் த் ெத (வார்  79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

114 114
ேவலம்மாள் த்யாஸ்ரம் ( யக் 
கட் டம்), ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்
ெம ன் ேரா , ஒரகடம்-600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் வரலட்  
ெத  (வார்  79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர ் ரி , வரலட்  தல் க் த் ெத (வார்  79):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , வரலட்  2வ  

க் த் ெத (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , வரலட்  3வ  க் த் ெத (வார்  
79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி  

காம் ைக ெத  வார்  79:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , ேவங்கடம் ெத  (வார்  79):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் சா ெசட்  
ெத  (வார்   79):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

115 115
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் சா ெசட்  
க் த் ெத  (வார்  79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 

ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , சரச் ்ெத  (வார்  79):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ெலனின் நகர,் மா லாமணி ெத  (வார்   79):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , 
பத்மாவ  ெத  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , ேமாகனரங்கம் ெத  (வார்  79):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , 
காமராஜர ்ெத  (வார்  79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் பசை்சயம்மன் ெத  (வார்  79):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் பார தாசன் ெத  (வார்  
79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

116 116
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பவானியம்மன் ெத  (வார்  79):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் இந் ரா 
காந்  ெத  (வார்  79:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் சா ள்ைள ெத  (வார்  79):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் சர.் . .ராமன் 
ெத  (வார்  79):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

117 117
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் பத்மாவ  
னிவாசநகர ்(வார்  79):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 

ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் காமராஜர ்ெத  (வார்  79):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் அண்ணா ெத  (வார்  
79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் 
பாண் யன் ெத  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
பத்மாவ  னிவாச நகர ் ரி , .ேக ெத  (வார்  79):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், பத்மாவ  னிவாச நகர ் ரி , கற்பகம் 
அெவன்  (வார்  79):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பத்மாவ  

னிவாச நகர ் ரி , னாயகர ்ெத  (வார்  79):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், பத்மாவ  னிவாச நகர ் ரி , காமராஜர ்ெத , 
(வார்  79):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பத்மாவ  னிவாச 
நகர ் ரி  மணிகண்டன் ெத  (வார்  79):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், பத்மாவ  னிவாச நகர ் ரி  அழகர ்ெத  (வார்  79):, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் ராஜன் ெத  
(வார்  79):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் 

ரி , ராகேவந் ரா  ெத (வார்  79):, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , ேநசமணி ெத  (வார்  79):, (14)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ் ரி , 
மாதவராஜ் ெத , (வார்  79):, (15)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா ரி , மணிகண்டன் ெத  (வார்  79):, (16)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் ஐயப்பன் ெத  (வார்  
79):, (17)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா ரி , 
நாராயணன் ெத  (வார்  79):, (18)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் வள் வர ்ெத  (வார்  79):, (19)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், ராம் நகர ்பார  நகர ்ெத  (வார்  79):, (20)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர,் ராகேவந் ரா 

க் த் ெத  (வார்  79):, (21)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்அ யமான் ெத  (வார்  79):, (22)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , நர ம்மன் ெத  :, (23)-ெசன்ைன மாநகராட் ,  பத்மாவ  

னிவாச நகர ்நர 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

118 118
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், கம்பர ்ெத  (வார்  79):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், அ ண ரிநாதர ்ெத  
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்(வார்  79):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
டாக்டர ்அழகப்பா ெத  (வார்  79):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்ெம ன் ேரா  (வார்  79):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ஒரகடம், மைல ெத  ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்(வார்  
79):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், கஸ் ரிபாய் ெத  (வார்  79):, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், இந் ராகாந்  ெத  (வார்  79):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், பாரி சம்மந்தர ்ெத  (வார்  79):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெநல்சன் ெத  (வார்  79):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ெபரியார ்ெத  (வார்  79):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

119 119
ேவலம்மாள் த்யாசரம், 
ெவங்கேடஷ்வரா நகர ்ெம ன் 
ேரா  அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ைவரம் ெத  ெவங்கேடஸ்வரர ்நகர ்
(வார்  73):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ேவளாங்கன்னி ெத  
(வார்  73):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், மா லாமணி ெத  
(வார்  73):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், கைலவாணி ெத  
(வார்  73):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், ராஜராஜன் ெத  
(வார்  73):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், தா ர ்ெத  (வார்  
73):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், மங்ைக மன்னன் ெத  
(வார்  79):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ஒரகடம், சபரி ஐயப்பன் நகர ்
(ெலனின் நகர ் ரி ) (வார்  79):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -
:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

120 120
சர ்ராமசா  த யார ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ஒரகடம் ேரா  (வார்  81):, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

121 121
சர ்ராமசா  த யார ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ம னசா மடம் ெத  (வார்  
81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ம னசா  மடம் 

க் த் ெத  (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 
எம். .எச.்ேரா , அம்பத் ர ்(வார்  81):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

122 122
சர ்ராமசா  த யார ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ெசக்ரேடரியட ்காலனி 
(வார்  81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், பைழயட ன் ப் 
ஆ ஸ் ேரா , (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 
பள்ளம் ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 

ரா  ெத  (வார்  13):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 
சாரங்கபாணி ெத  (வார்  81):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெவங்கடா ரம், ரய் ரகாசம் ெத , (வார்  81):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

123 123  ேஜ ப்தா உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ைரசா  ெரட்  ெத   (வார் 81):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேக.ேக.ேரா  ெவங்கடா ரம் (வார்  81):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பார யார ்ெத  ெவங்கடா ரம் வார்  81:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

124 124  ேஜ ப்தா உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  15வ  ெத  
(வார்  81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  
14வ  ெத  (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 
ேக.ேக.ேரா  13வ  ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா 12வ  ெத  (வார்  81):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  8வ  ெத  (வார்  81):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ள  ெத  2வ  ேலன் (வார்  
81):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  9வ  ெத  
(வார்  81):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  
7வ  ெத  (வார்  81):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

125 125  ேஜ ப்தா உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ள ெத  (வார்  81):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  7வ  ேலன் (வார்  
81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  6வ  ெத  
(வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  
5வ  ேரா  (வார்  81):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 
ேக.ேக.ேரா  4வ  ெத  (வார்  81):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  3வ  ெத  (வார்  81):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  2வ  ெத  (வார்  81):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேக.ேக.ேரா  1வ  ெத  (வார்  
81):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

126 126 ப ம்ெபான் த்யாசரம் பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், வ ேவல் த  ெத  (வார்  
81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், க்காணத்தம்மன் 
ெத  (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், கப்பா 
ெரட்  ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 

கப்பா ெரட்  தலாவ  ைலன் ராஸ் ெத  (வார் 81):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், அண்ணாசாைல (வார்  81):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

127 127 ப ம்ெபான் த்யாசரம் பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ஒரகடம் க் த் ெத  
(வார்  81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 

ேவங்கடாசச்ாரி ெத  (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெவங்கடா ரம், ந்தேரசஐயர ்ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேனாபா  ெத  (வார்  81):, (5)-
அம்பத் ர ்(ந) ெவங்கடா ரம், நேடச ள்ைள ெத  (வார்  14):, (6)-
அம்பத் ர ்(ந) ெவங்கடா ரம், க லர ்ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

128 128 ப ம்ெபான் த்யாசரம் பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ன்னசா  சாஸ் ரி ெத  
(வார்  81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், கன்ைனயெசட்  
ெத  (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், சங்கம் 
பள்ளி ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 

ேனாபா  2வ  க் த் ெத (வார்  81):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

129 129 ப ம்ெபான் த்யாசரம் பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஏகாம்பர ஐயர ்ெத  ெவங்கட ரம் 
வார் 81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்ணா க்கல் க் ெத  
ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்ணா  

க்கல் ெத  ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
நாெதள்ள சம்பதெ்சட்  ெத  ெவங்கட ரம் வார் 81:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

130 130 ப ம்ெபான் த்யாசரம் பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , சத் யநாராயணா ெத  ெவங்கடா ரம் 
வார் 81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன்னியர ்ெத  ெவங்கட ரம் 
வார் 81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , மா  ெத  மஞ் நாதன் ெத  
ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , பன்னீரெ்சல்வம் 
ெத  ெவங்கட ரம் வார்  81:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பன்னீரெ்சல்வம் க் ெத  வார் 81:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

131 131

ெப ந்தைலவர ்காமராஜர ்
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், நேடச த  ெத  (வார்  
81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், வடக்  ங்கா ெத  
(வார் 81:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

132 132

ெப ந்தைலவர ்காமராஜர ்
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், நாக கன்னி ெத  (வார்  
81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ேதவராஜ் நா  ெத  
(வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், ெதற்  ங்கா 
ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெவங்கடா ரம், 

ஷ்ணஐயர ்ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

133 133

ெப ந்தைலவர ்காமராஜர ்
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , கணப த  ெத  ெவங்கடா ரம் 
வார் 81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ழக்  ங்காெத  
ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேமற்  ங்காெத  
ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , பைழய பாங்க் ஆப் 
பேராடா ெத  ெவங்கட ரம் வார் 81:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பைழய ேபாஸ்ட ்ஆ ஸ் ெத  ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

134 134

ெப ந்தைலவர ்காமராஜர ்
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ப் ரமணியம் ெத  ெவங்கடா ரம் 
வார் 81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ைஹஸ் ல் ெத  ெவங்கடா ரம் 
வார் 81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ராமசந் ரன் ெத  ெவங்கடா ரம் 
வார் 81:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ப்பம்மாள் ெத  ெவங்கடா ரம் 
வார் 81:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஷாப் ெத  ெவங்கடா ரம் 
வார் 81:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெவங்கடர்ாைமய்யர ்ெத  
ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

135 135  ேஜ ப்தா உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்நகர ்ெவங்கடா ரம் வார்  
81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணாெத  வள் வர ்நகர ்
ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , க கம்பர ்ெத  

வள் வர ்நகர ்ெவங்கடா ரம் வார்  81:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பகவத் ங் ெத  வள் வர ்நகர ்ெவங்கடா ரம் வார்  81:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரவாஞ்  ெத  வள் வர ்நகர ்
ெவங்கடா ரம் வார்  81:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , சமய ரத்தம்மன் 
ேகா ல்ெத   வார்  - 81:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

136 136  ேஜ ப்தா உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைனெதரசா ெத  வள் வர ்நகர ்
ெவங்கடா ரம் வார்  81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்நகர ்
2வ ெத  ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

வள் வர ்நகர ் தல்ெத  ெவங்கடா ரம் வார் 81:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எம்.ட் .எச.்ேரா  எஸ்.எஸ்.ஆர ்ேகட ்வார்  81:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ம் கார ்நகர ்10வ ெத  வார் 81:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மாயா ெத  , ம் கார ்நகர ்,வார் 81:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ம் கார ்நகர ்5வ ெத  வார்  81:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

137 137
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, கல்யாண ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ம் கார ்நகர ்ேநத்தா  ெத  வார்  81:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரக  அப்பாரட்ெ்மண்ட ்கல்யாண ரம் 
கள்ளிக் ப்பம் வார்  81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , கல்யாண ரம் 

க் ெத  வார் 81:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவ ேகாபால் 
ெத , ங்காநகர ்வார்  81:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ேகா லாம்மாள் ெத ,வார்  81:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

138 138
சர ்ராமசா  த யார ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , இந் ரா நகர ்2வ ெத  வார்  81:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , இந் ராநகர ்3வ ெத  வார்  81:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , இந் ராநகர ்4வ ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , இந் ராநகர ்5வ ெத  வார்  81:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , இந் ராநகர ்6வ ெத  வார்  81:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேவளாங்கன்னி 7வ ெத  இந் ராநகர ்வார் 81:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

139 139
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, கல்யாண ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  கல்யாண ரம் 
வார்  81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பஜைன ேகா ல் தல் ெத  
கல்யாண ரம் வார்  81:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

140 140

ேவங்கடநகர ்கல்  
கழகப்பள்ளி, 

ேவங்கடநகர,்அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவக் நகர ்(வார்  81):, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ழந்ைத ஏ கான்ெவன்ட(் வார்  81):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேசாழம்ேப  ேரா  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

ேவங்கடம் நகர ் ரசன்ட ்ேரா  வார்  81:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேவங்கடம் நகர ்ெவஸ்டஎ்ண்ட ்ேரா  வார்  81:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

141 141

ேவங்கடநகர ்கல்  
கழகப்பள்ளி, 

ேவங்கடநகர,்அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவங்கடம் நகர ்1வ  ெம ன் ேரா  
(வார்  81):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

142 142

ேவங்கடநகர ்கல்  
கழகப்பள்ளி, 

ேவங்கடநகர,்அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவங்கடம் நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  
(வார்  81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவங்கடம் நகர ்2வ  க்  
ெத  (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவங்கடம் நகர ்ச த் 
என்ட ்சாைல (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவங்கடம் நகர ்
பாரக்்  ேரா  (வார்  81):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

143 143

ேவங்கடநகர ்கல்  
கழகப்பள்ளி, 

ேவங்கடநகர,்அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேந  நகர ் தல் ெத  (வார்  81):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேந  நகர ்2வ  ெத  (வார்  81):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேந  நகர ்3வ  ெத  (வார்  83):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேந  நகர ்4வ  ெத  (வார்  81)):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , சத் ய ரம் ேரா  (ஆஸ் டட்ல் ேரா  (வார்  81):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சத் ய ரம் தல் ெத , (வார்  81):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சத் ய ரம் 2வ  ெத  (வார் 81):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , சத் ய ரம்இந் ராநகர் தல்ெத வார்  81:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

144 144
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி, ேசாழ ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேசாழ ரம் 5வ ெத   வார்  81:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேசாழ ரம் 5வ  க்  ெத  வார்  81:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேசாழ ரம் 7 வ  ெத  (வார்  81):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , சர ்ஐவன் ஸ்ெடட ்ேபார்  ஆஸ் டல் ேரா  வார்  81:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

145 145
ெசன்ைன மாநகராட்  
உயரந்ிைலப்பள்ளி, ேசாழ ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வா  ெத  ேசாழ ரம் வார்  81:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகா ந்தராஜ் ெத  ேசாழ ரம் வார்  81:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சரஸ்வ  பாண் ரங்கன் ெத  ேசாழ ரம்:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெவங்கடாசலம் ெத  ேசாழ ரம் வார்  17:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெபான்னம்பலம் ெத  ேசாழ ரம் வார்   81:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்ணா ரம் ரி  தல் க்  ெத  
வார்  81:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்ணா ரம் ரி  2வ  

க்  ெத  வார்  81:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்ணா ரம் 
ரி  ெம ன்ேரா  வார்  81:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

146 146

உேசன் ெமேமாரியல் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ஷ்ணா ரம், 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், ராமநாதன் ெத  (வார்  
81):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், படட்ம்மாள் ெத  
(வார்  81):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், தா ர ்ெத  
(வார்  81):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், ேலாகநாதன் 
ெத  (வார்  81):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

147 147

உேசன் ெமேமாரியல் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ஷ்ணா ரம், 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், க்மணி ெத  (வார்  81) :, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், உேசன் ெத  (வார்  81):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், ந்தன்  ெத  (வார்  81):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், ைநனியம்மாள் ெத  (வார்  
81):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ஷ்ணா ரம், எம். .எச ்ேரா  (வார்  
81):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

148 148
சா ேவல் ஹாரிஸ் 
ஆங் லம்பள்ளி, ஷ்ணா ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்பம்மாள் ெத  ஷ்ணா ரம் வார்  
81:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அரசம்மாள் ெத  ஷ்ணா ரம் வார்  
81:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேசகரன் ெத  ஷ்ணா ரம்:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ராமதாஸ் ெத  ஷ்ணா ம் வார்  81:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ராம்பார  ெத  ஷ்ணா ரம் வார்  81:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஸ்ெடடே்பாரட் ்ெம க்கல் வாரட்ட்ரஸ்் 

ஷ்ணா ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

149 149

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி, ேந  ெத  

ஆ ரியர ்காலனி அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ ரியரக்ாலனிெம ன்ேரா  வார்  85:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ ரியர ்காலனி தல் க்  ெத  
(வார் 85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ ரியர ்காலனி 2வ  க்  
ெத  (வார்  85):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஆ ரியரக்ாலனிஅம்ேபத்காரெ்த  (வார்  85):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

150 150 பாரத் ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ராமா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வானகரம் ேரா  தல் ெம ன் ெத  
(வார்  85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , எம்  எச ்ேரா  (வார்  85):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வானந்தா தல் க்  ெத  (வார்  85):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வானந்தா நகர ்1வ  ெத  (வார்  85):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வானந்தா நகர ்2வ  ெத  (வார்  85):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வானந்தா நகர ்3வ  க்  ெத  (வார்  
85):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , வானந்தா நகர ்2வ  க்  ெத  
(வார்  85):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

151 151 பாரத் ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ராமா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ ரியர ்காலனி ராமர ்ேகா ல் ெத  
வார்  85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஆ ரியரக்ாலனிராமரே்கா ல்காம்ப ண் (வார்  85):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வானந்தா நகர ்ெபரியார ் க்   ெத  (வார்  85):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கம்பர ்ெத  எம் ேக  நகர ்(வார்  85):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஏரிக்கைர ேரா  மகாக பார நகர ்வார்  85:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

152 152

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி, ேந  ெத , 

ஆ ரியர ்காலனி அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , கக்கன்  ெத  மகாக  பார  நகர ்(வார்  
85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகாக  பார  நகர ் வள் வர ்ெத   
(வார்  85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகாக  பார  நகர ்இளங்ேகா  
ெத  (வார்  85):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகாக  பார  நகர ்
காளிதாஸ்  ெத  (வார்  85):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகா க  
பார  நகர ்நந்தனார ் ெத  (வார்  85):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
மகாக  பார  நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத  (வார்  85):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

153 153

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி, ேந  ெத , 

ஆ ரியர ்காலனி அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகாக  பார  நகர ்(வார்  85):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வானந்தா நகர ்அரிசச்ந் ரன் ேகா ல் ெத  
(வார்  1:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , வானந்தா நகர ்வ. .   ெத  
(வார்  18):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைன சத்யா நகர ்

ள்ைளயார ்ேகா ல்  ெத  (வார்  18):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
வானந்தா நகர ்(வார்  18):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

அன்ைனசத்யாநகர ்அம்மன்ேகா ல்ெத  வார்  32:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மகாக  பார  நகர ்கம்பர ்ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

154 154
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, வரதராஜ ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் ,  என்  ெத , வரதராஜ ரம் (வார்  85):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் ,  என்  காலனி 1வ  ெத , வரதராஜ ரம் 
(வார்  85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் ,  என்  காலனி 2வ  ெத , 
வரதராஜ ரம் (வார்  85):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் ,  என்  காலனி 
3வ  ெத , வரதராஜ ரம் (வார்  85):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
இர ல்ேவ ப்  (வரதராஜ ரம்) (வார்  85):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ஸ்ேடசன் ேரா  ((வரதராஜ ரம்) வார்  85):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

155 155
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, வரதராஜ ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஓ  அழேகசன் நகர ்(வார்  85):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

156 156
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, வரதராஜ ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மாரசா  (வரதராஜ ரம்) (வார்  85):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , தாேமாதரன் ெத  க பார  நகர:், (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சக் டம் ெத  க பார  நகர ்(வார்  85):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சண் கம் ெத  (வரதராஜ ரம்) (வார்  85):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கல்யாணியம்மாள் ெத  (வரதராஜ ரம்) (வார்  
85):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , எம்  எச ்ேரா  (வரதராஜ ரம்) (வார்  
85):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

157 157
சரஸ்வ  நரச்ரி மற் ம் ைரமரி 
பள்ளி, 17.நேடச த  ெத  
வரதராஜ ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   வரதராஜ ரம், நேடச த  ெத  (வார்  
85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   வரதராஜ ரம், பத்மநாப நா  ெத  
(வார்  85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   வரதராஜ ரம், படட்ரவாக்கம் 
ேரா  வரதராஜ ரம் ()வார்  85):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
வரதராஜ ரம், அரி ஷ்ண நா  ெத  (வார்  85):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

158 158
சரஸ்வ  நரச்ரி மற் ம் ைரமரி 
பள்ளி, 17.நேடச த  ெத  
வரதராஜ ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   வரதராஜ ரம், ப்பன் ெத  (வார்  85):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   வரதராஜ ரம், ராஜ த  ெத  (வார்  85):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , படட்ரவாக்கம் ேரா  வார்  85:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   வரதராஜ ரம், .ஆர.்எம். ெத  (வார்  85):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   வரதராஜ ரம், பாரத்்தசார  ெத  (வார்  85):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

159 159

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி, ேந  ெத , 

ஆ ரியர ்காலனி அம்பத் ர-்
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ ரியர ்காலனி ேந  2வ  க்  ெத  
(வார்  85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ ரியர ்காலனி அ ஞர ்
அண்ணா ெத  (வார்  85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ ரியர ்
காலனி . .க. ெத  (வார்  85):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஆ ரியர ்காலனி த் ெத  (வார்  85):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஆ ரியர ்காலனி ேந  ெத  (வார்  85):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஆ ரியர ்காலனி கால்வாய் ெத  வார்  85:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

160 160

ேவளாண்ைம ைற உத  
இயக் நர ்அ வலகம்,  ஐ 
ைசக் ள் கம்ெபனி எ ரில் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , உப் காரேம  (வார்  81):, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேமயர ்  க ஸ்டா ன் ெத  (வார்  85)):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வரதராஜ ரம் ெவங்கடர்ா  ெத  (வார்  85):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எம் ட்  எச ்ேரா  ெஜனித் ஆரே்கட ்(வார்  85):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட் .ஐ. .ேரா  (வார்  85):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

161 161
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, ராமா ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், ஐயப்பன் க் த் ெத  (வார்  
85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், மாணிக்க நாயகர ்
ேகா ல் ெத  (வார்  85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், 
அம்ேபத்கார ்ெத  (வார்  85):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், 
ஐயப்பன் தல் க் த் ெத  (வார்  85):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ராமா ரம், ஷ்ண ரத்  ெத  (வார்  85):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ராமா ரம், பாலா  ெத  (வார்  85):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ராமா ரம், மரன் ெத  (வார்  85):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

162 162
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, ராமா ரம் 
அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், ராம ரத்்  த யார ்ெத  
(வார்  85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், ராமன் ெத  (வார்  
85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், அண்ணா ெத  (வார்  85):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், ஐயப்பன் ெத  (வார்  85):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

163 163 பாரத் ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ராமா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், காளிதாசன் சந்  (வார்  85):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், காளிதாசன் ெத  (வார்  85):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், அகஸ் யர ்ெத  (வார்  85):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

164 164 பாரத் ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ராமா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், தந்ைத ெபரியார ்ெத  (வார்  
85):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், பைழய இ.எஸ்.ஐ.ெத  
(வார்  85):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், பார ெத  (வார்  
85):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ராமா ரம், ஏ. .கண்ைணய்யா ெத  
(வார்  85):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

165 165 பாரத் ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ராமா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , சம்தாரியா நகர ் தல்ெத  ராமா ரம் 
வார்  85:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , சம்தாரியா நகர ்2வ  ெத  
ராமா ரம் வார்  85:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , சம்தாரியா நகர ்3வ  
ெத  ராமா ரம் வார்  85:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , சம்தாரியா நகர ்
4வ  ெத  ராமா ரம் வார்  85:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

166 166 பாரத் ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ராமா ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்ெத  க்  ெத   
ராமா ரம் வார்  85:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்

தல்ெத  வார் 85:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்2வ  
ெத  வார்  85:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , கம்பர ்ெத  ராமா ரம் 
வார்  85:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேநதா  ெத  ராமா ரம் வார்  
85:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , னிவாசன் ெத  ராமா ரம் வார்  85:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

167 167
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, படட்ரவாக்கம்-
600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார்  84):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், ரா ன் ெத  
(வார்  84):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

168 168
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, படட்ரவாக்கம்-
600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், பஜைன ேகா ல்  ெத  
(வார்  84):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

169 169
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, படட்ரவாக்கம்-
600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், யாதவன் ெத  (வார்  84):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், ளக்கைர ெத  (வார்  84):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், கண்ணன் ேகா ல் ெத  (வார்  
84):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், கன்னியம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார்  84):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  படட்ரவாக்கம், 
ேமனாம்ேப  ேரா  (வார்  84):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

170 170 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வள் வர ்ெத  
(ெவங்கடர்ாமன் நகர)் (வார்  84):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  ெவங்கடர்ாமன் நகர ்வார்  83:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் க்மணி அம்மாள் ெத  
ெவங்கடர்ாமன் நகர ்வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 

. .க. ெத  ெவங்கடர்ாமன் நகர ்வார்  83:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வ.ஊ.  ெவங்கடர்ாமன் ெத  (வார்  83):, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

171 171 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் பார யார ்ெத  (ெவங்கடர்ாமன் 
நகர)் வார்  83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 55வ  ெத  
(அ ரகா அபாரட்ெ்மண்ட)் வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் கணப  ெத  ஸ்ேடசன் ேரா  ெவங்கடர்ாமன் நகர ்வார்  
83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் லஷ்மண த ெத  
2வ ெத  ெகாரட் ர ்வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
லஷ்மண த  ெத  1வ  ெத  ெகாரட் ர ்வார்  83:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் லஷ்மண த ெத  3வ  ெத  ெகாரட் ர ்
வார்  83:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

172 172 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கண்ண  ெத  ெகாரட் ர ்வார்  
83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ெதற்  ர ல்ேவ ஸ்ேடசன் 
ேரா  (எஸ்.ஆர.்எஸ் ேரா ) வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் அண்ணா ெத  ெவங்கடர்ாமன் நகர ்ெகாரட் ர ்வார்  83:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

173 173 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராAmbattur(m)Korattur ட்  ெகாரட் ர,் 
ஸ்ேடஷன்ேரா  (வார்  83):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 

ஷ்ணசா  நா  ெத  ெகாரட் ர(்வார்  83):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ைரசா  ெரட்  1வ  ெத  ெகாரட் ர ்வார்  
83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் தனபால் ெசட்  2வ  ெத  
ெகாரட் ர ்வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் தனபால் 
ெசட்  தல் ெத  ெகாரட் ர ்வார்  83:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் தனபால் ெசட்  3வ  ெத  ெகாரட் ர ்வார்  83:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ைரசா  ெரட்  2வ  ெத  
ெகாரட் ர ்வார்  83:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
ராம ங்காசச்ாரி ெத  ெகாரட் ர ்வார்  83:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

174 174 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த ழ்நா  ட்  வச  வாரியம் 
35வ  ெத  வார்  83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த ழ்நா  

ட்  வச  வாரியம் 32வ  ெத  வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த ழ்நா  ட்  வச  வாரியம் 31வ  ெத  வார்  83:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த ழ்நா  ட்  வச  வாரியம் 
25வ  ெத  வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த ழ்நா  

ட்  வச  வாரியம் 29வ  ெத  வார்  83:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த ழ்நா  ட்  வச  வாரியம் 26வ  ெத  வார்  83:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த ழ்நா  ட்  வச  வாரியம் 
28வ  ெத  வார்  83:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த ழ்நா  

ட்  வச  வாரியம் 27வ  ெத  வார்  83:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

175 175 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வடக்  அ ன்  (வார்  83):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 49வ  ெத  வார்  83:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 45வ  ெத  வார்  
83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 44வ  ெத  
வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 42வ  
ெத  வார்  83:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 
41வ  ெத  வார்  83:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
த.நா. .வா 38 வ  ெத  வார்  83:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

176 176 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 40வ  ெத  வார்  
83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 37 வ  ெத  
வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 36வ  ெத  
(த.நா. .வா) வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
த.நா. .வா 39வ  ெத  வார்  83:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

177 177 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 46வ  ெத  வார்  
83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 47வ  ெத  
வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ெபரியார ்நகர ்50வ  
ெத  வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ெபரியார ்நகர ்
51வ  ெத  வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஏரிக்கைர 
ெத  வார்  83:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
காந் நகர(் ப்பம்)வார்  83:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

178 178 பக்தவசச்லம் த்யாஷரமம் 
பள்ளி, ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 57வ  ெத  வார்  
83:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 58வ  ெத  
வார்  83:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 61வ  
ெத  வார்  83:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 
62வ  ெத  வார்  83:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
த.நா. .வா 63வ  ெத  வார்  83:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 64வ  ெத  வார்  83:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 65வ  ெத  வார்  83:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 66வ  ெத  வார்  83:, 
(9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 67வ  ெத  வார்  
83:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 68வ  ெத  
வார்  83:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 70வ  
ெத  வார்  83:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 
71வ  ெத  வார்  83:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
த.நா. .வா 72வ  ெத  வார்  83:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

179 179
நல்  ப் சா  ேவகானந்தா 

த்யாலயா பள்ளி, ெகாரட் ர-்
600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ழக்  அ ன்  வார்  84:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 8வ  ெத  வார்  84:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 9வ  ெத  வார்  84:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

180 180
நல்  ப் சா  ேவகானந்தா 

த்யாலயா பள்ளி, ெகாரட் ர-்
600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 10வ  ெத  வார்  
84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 11வ  ெத  
வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 13வ  
ெத  வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ழக்  
அெவன்  ஐஸ்வரய்ாஅபாரட்ெ்மன்ட ்வார்  84:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

181 181
நல்  ப் சா  ேவகானந்தா 

த்யாலயா பள்ளி, ெகாரட் ர-்
600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ெசன்டர்ல் அ ன்  வார்  84:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 17வ  ெத  வார்  
84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 22வ  ெத  
வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 
24வ  ெத  வார்  84:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
த.நா. .வாரியம் 24வ  ெத  ரிவாக்கம் வார்  84:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 5வ  ெத  வார்  84:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

182 182
நல்  ப் சா  ேவகானந்தா 

த்யாலயா பள்ளி, ெகாரட் ர-்
600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் .என்.எச.் .(எல்.ஐ. . ளாக்) 
ெகாரட் ர ்வார்  84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஈ.எஸ்.ஐ 

ப்  ழக்  அெவன்  வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 2வ  ெத  வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 3வ  ெத  வார்  84:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 4வ  ெத  வார்  84:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 6வ  ெத  வார்  84:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த.நா. .வா 7வ  ெத  வார்  84:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

183 183
நல்  ப் சா  ேவகானந்தா 

த்யாலயா பள்ளி, ெகாரட் ர-்
600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 14வ  ெத  
வார்  84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 
15வ ெத  வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
த.நா. .வாரியம் 16வ  ெத  வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 18வ  ெத  வார்  84:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 18வ  ெத  ரிவாக்கம் 
வார்  84:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 
19வ  ெத  வார்  84:, (7)-அம்பத் ர(்ந) ெகாரட் ர,் த.நா. .வாரியம் 
20வ  ெத  வார்  24:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
தத.நா. .வாரியம் 20வ  ெத  ரிவாக்கம் வார்  84:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

184 184

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி,, கஸ் ரி நகர,் ெகாரட் ர,் 
ெசன்ைன -600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வசக்  2வ  ெத  வார்  84:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வசக்  1வ  ெத  வார்  84:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வசக்  4வ  ெத  வார்  84:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வசக்  3வ  ெத  வார்  84:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வசக்  5வ  ெத  வார்  84:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வசக்  6வ  ெத  வார்  84:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேக.ஆர.்நகர ்ஈ.  டவர ்வார்  84:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் பத்ரா ெத  வார்  84:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கஸ் ரி நகர ்3வ  ெத  வார்  84:, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கஸ் ரி நகர ்2வ  ெத  வார்  
84:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கஸ் ரி நகர ் தல் ெத  
வார்  84:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் நாகம்மாள் ெத  
வார்  84:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் த ழ் ெத  

ப் ெரட் யார ்நகர ்வார்  84:, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
நந்த மார ்ெத  வார்  84:, (15)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
ஜான ராமன் ெத  வார்  84:, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
ஜான ராமன் ெத  வார்  84:, (17)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
ஜான ராமன் 2வ  ெத  ெரட் யார ்வார்  84:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

185 185

ெசன்ைன மாநகராட்  ெதாடக்க 
பள்ளி, சாவ  ெத  
(உயரந்ிைலப்பள்ளி வாளகம்) 
ெகாரட் ர-்600080(5வ  
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேதவதாஸ் ெத  ேக.ஆர ்நகர ்
வார்  84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ளமணி ெத  வார்  
84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ல்ைல நகர ்4வ  ெத  
வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ல்ைல நகர ்5வ  
ெத  வார்  84:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ல்ைல நகர ்
2வ  ெத  வார்  85:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ல்ைல 
நகர ்3வ  ெத  வார்  85:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஈ.  

ப்  வார்  85:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ல்ைல 
நகர ்1வ  ெத  வார்  84:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 

ல்ைல நகர ் ரிவாக்கம் வார்  84:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

186 186

எ ேனசர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
ஜம் ேகஷ்வரர ்நகர ்சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வானந்தா காலனி வார்  84:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஜம் ேகஸ்வரர ்ெம ன்ேரா  
வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஜம் ேகஸ்வரர ்1வ  

க்  ெத  வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
ஜம் ேகஸ்வரர ்2வ  க்  ெத  வார்  84:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் ஜம் ேகஸ்வரர ்3வ  க்  ெத  வார்  84:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஜம் ேகஸ்வரர ்4வ  க்  ெத  வார்  84:, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஜம் ேகஸ்வரர ்5வ  க்  
ெத  வார்  84:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஜம் ேகஸ்வரர ்
7வ  க்  ெத  வார்  84:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
ஜம் ேகஸ்வரர ்8வ  க்  ெத  வார்  84:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

187 187

எ ேனசர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
ஜம் ேகஷ்வரர ்நகர ்சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஜம் ேகஸ்வரர ் ேவங்கடம் 
காலனி வார்  84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஷ்ணா 
நகர ்வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் மாரசா  
காலனி வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் வாஞ்  நகர ்
7வ  ெத  வார்  84:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

188 188

ெசன்ைன மாநகராட்  ெதாடக்க 
பள்ளி, சாவ  ெத  
(உயரந்ிைலப்பள்ளி வாளகம்) 
ெகாரட் ர-்600080(4வ  
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் சாவ  ெத  வார்  84:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

189 189

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி,, கஸ் ரி நகர,் ெகாரட் ர,் 
ெசன்ைன -600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் தல் வன்னியர ்ெத  வார்  84:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 2வ  வன்னியர ்ெத  வார்  84:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ரா ன் ெத  வார்  84:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

190 190
ெசன்ைன மாநகராட்   
ேமல்நிைலப்பள்ளி, சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080(வடக்  பக்கம்)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேவங்கடம் காலனி வார்  84:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேவங்கடம் 2வ  ெத  வார்  
84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கண்ண  நகர ் க்  ெத  
வார்  84:, (4)-அம்பத் ர(்ந) ெகாரட் ர,் கண்ண  நகர ் க்  ெத  
வார்  84:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கண்ண  நகர ்5வ  
ெத  வார்  84:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காக்ைக நகர ்
வார்  84:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,்  சாவ  ெத  
வார்  84:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் சாவ  தல் க்  
ெத  வார்  84:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

191 191

எ ேனசர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
ஜம் ேகஷ்வரர ்நகர ்சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் சாந்  நகர ்வார்  84:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் சாந்  நகர ்ெம ன் ேரா  வார்  
84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ர ல்ேவ ஸ்ேடசன் ேரா  
வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்1வ  
ெத  வார்  84:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்
5வ  ெத  வார்  84:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

192 192

எ ேனசர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப் பள்ளி, 
ஜம் ேகஷ்வரர ்நகர ்சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்4வ  ெத  வார்  
84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்7வ  ெத  
வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்8வ  
ெத  வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்
2வ  ெத  வார்  84:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ 
நகர ்3வ  ெத  வார்  84:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
காமராஜ நகர ்10வ  ெத  வார்  84:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்9வ ெத  வார்  84:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் மைல நகர ்வார்  84:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ெகாரட் ர,் காமராஜ நகர ்6வ  ெத  வார்  84:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

193 193

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கஸ் ரி நகர,் ெகாரட் ர,் 
ெசன்ைன -600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கம்மாளர ்ெத  வார்  84:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  
84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ெரட் ெத  வார்  84:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ெரட்  2வ  சந்  வார்  84:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கடட்ெபாம்மன்ெத  வார்  84:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

194 194

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி,, கஸ் ரி நகர,் ெகாரட் ர,் 
ெசன்ைன -600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் பார  நகர ்பார  ெத  வார்  
84:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

195 195

ெசன்ைன மாநகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080(7வ  வ ப்  
வடக்  பக்கம்)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் எம். .ஆர ்ெத  தந்ைதெபரியார ்
நகர ் .மா.வா.ப :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் பார  நகர ்
( ரா ன் ெத  ன் றம்) வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் .ஏ. வா  அெவன்  வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ெகாரட் ர,் வ.உ. .ெத (எம். .ஆர ்ெத  சந் ) வார்  84:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

196 196

ெசன்ைன மாநகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080(8வ  வ ப்  
வடக்  பக்கம்)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் கக்கன் ெத வார்  84:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் பார  நகர ்ெபரியார ்ெத  வார்  
84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் பார  நகர ்காந்  ெத  
வார்  84:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் அம்ேபத்கார ்ெத  
வார்  84:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

197 197

ட் ல் ேஹா  ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி, கஸ் ரி நகர,் ெகாரட் ர,் 
ெசன்ைன-600080

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஸ்ேடஷன் ேரா  வார்  84:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ஸ்ேடஷன் ேரா  வார்  84:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

198 198

ெசன்ைன மாநகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080(9வ  
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் னாயகர ்ேகா ல் ெத  வார்  
84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் எ.என்.சாஸ் ரி ஸ்ெகாயர ்
வார்  84:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ேபாத்ைதயம்மன் 
ேகா ல் ெத  வார்  84:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

199 199

ெசன்ைன மாநகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080(10வ  
வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் தல் 
ெத   வார்  84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் 
ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  84:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

200 200

ெசன்ைன மாநகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி சாவ  ெத  
ெகாரட் ர-்600080(8வ  வ ப்   

ரி )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் பஜைன ேகா ல் ெத  வார்  
84:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெகாரட் ர,் ல்ைலவா ல் ேரா  
( னாயகர ்ேகா ல் ெத ) வார-்84:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

201 201
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, ம யழகன் நகர ்
பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , காமராஜர ்ெத  .எம். .நகர ்வார்  
87:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , அகத் யார ்ெத  .எம்.  நகர ்
வார்  87:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , அப்பர ்ெத  .எம்.  நகர ்
வார்  87:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , பார  ெத  .எம்.  நகர ்
வார்  87:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , ந்தரர ்ெத  .எம்.  நகர ்
வார்  87:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , ந்தர ் க்  ெத  

,எம்.  நகர ்வார்  87:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , 
அ ண ரிநாதர ்ெத  .எம்.  நகர ்வார்  87:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , காமராஜர ் க்  ெத  .எம்.  நகர ்வார்  87:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

202 202
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, ம யழகன் நகர ்
பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , எம். .எச.் ேரா  வார்  87:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   பா , அப்பா ைர ெசட் யார ்ெத  வார்  87:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , க ணாநி  ெத  வார்  87:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   பா , சரச் ்ெத  வார்  87:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , ராளன் ெத  வார்  87:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   
பா , ம  ெத  வார்  87:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , கம்பர ்
ெத  வார்  87:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , அண்ணா ைரெத  
வார்  87:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆைசதம்  ெத  ம யழகன் 
நகர ்பா  வார்  89:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேபரகணப  ெத  
ம யழகன் நகர ்பா  வார்  89:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

203 203

 எஸ் ெசன் ரல் 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
மைலயாத்தம்மன்ேகா ல் ெத  
மண் ரே்படை்ட-600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , 
ெபரியார4்வ க் ெத எம் நகரவ்ார்  87:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , ெபரியார ்ெத  .எம்.  நகர ்வார்  87:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   பா , 
ெபரியார3்வ க் ெத எம் நகரவ்ார்  87:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , ெபரியார2்வ க் ெத எம் நகரவ்ார்  87:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   பா , ெபரியார1்வ க் ெத  

.எம். நகரவ்ார்  87:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , 
கா ேத ல்லத் ெத  .எம்.  நகர ்வார்  87:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , ேந  ெத  .எம்.  நகர ்வார்  87:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , ஔைவெத வார் 28 எம் நகர:், (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

204 204

 எஸ் ெசன் ரல் 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
மைலயாத்தம்மன்ேகா ல் ெத  
மண் ரே்படை்ட-600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , வள் வர ்ெத  .எம்.  நகர ்
வார்  87:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , வ.உ.  ெத  .எம்.  நகர ்
வார்  87:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , 

வள் வர1்வ க் ெத எம் நகரவ்ார்  87:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , வள் வர2்வ க் ெத எம் நகரவ்ார்  
87:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   பா , 

வள் வர3்வ க் ெத எம் நகரவ்ார்  87:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   பா , . .க ெத  .எம்.  நகர ்வார்  87:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   பா , பார தாசன் ெத  .எம்.  நகர ்வார்  
87:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

205 205

 எஸ் ெசன் ரல் 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
மைலயாத்தம்மன்ேகா ல் ெத  
மண் ரே்படை்ட-600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, ேந  நகர ்வார்  86:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, ேந  நகர ் தல் ெத  வார்  
86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, ேந  நகர ்2வ  ெத  
வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, ேந  நகர ்
3வ  ெத  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, 
ேந  நகர ்4வ  ெத  வார்  86:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மண் ரே்படை்ட, மாணிக்கம் ள்ைள ெத  வார்  86:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

206 206

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி, ள்ைளயார ்

ேகா ல் ெத  மண் ரே்படை்ட-
600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, ேலாைகய்யா நா  
ெத  வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, லட்  
அம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மண் ரே்படை்ட, மண் ரே்படை்ட யவர ்ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

207 207

அன்ைனெதரசா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத  மண் ரே்படை்ட-
600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மண் ரே்படை்ட, ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  வார்  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

208 208

அன்ைனெதரசா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத  மண் ரே்படை்ட-
600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ய ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வார்  86:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

209 209
ேரா ரத்னம் ெமடர்ிக் ேலசன் 

பள்ளி, ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத , மண் ரே்படை்ட-600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெத யம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  86:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேயான் ெத  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பஜைனேகா ல் ெத  வார்  86:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

210 210

ெச ் ன்ட ்ெதரசா 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
மண் ரே்படை்ட-600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , காமராஜர ்நகர ்2வ  ெத  
(மன் ரே்படை்ட) வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , காமராஜர ்நகர ்
ஸ் ல் ெத  (மன் ரே்படை்ட) வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெப மாள் ேகா ல் 4வ  ெத  வார்  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

211 211

ெச ் ன்ட ்ெதரசா 
ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 

ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
மண் ரே்படை்ட-600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெம ன்ேரா  வார்  
86:, (2)-அம்பத் ர(்ந)மன் ரே்படை்ட, ெப மாள் ேகா ல் 1வ  ெத  
வார்  29:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெப மாள் ேகா ல் 2வ  ெத  
வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெப மாள் ேகா ல் 3வ  ெத  
வார்  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

212 212

அன்ைனெதரசா ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத  மண் ரே்படை்ட-
600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மைலயத்தம்மன் ேகா ல் ெத  
(மன் ரே்படை்ட) வார்  85:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

213 213
ேரா ரத்னம் ெமடர்ிக் ேலசன் 

பள்ளி, ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத , மண் ரே்படை்ட-600098

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அம்பத் ர ்எஸ்ேடட ்ெதா லாளர ்
ப்  வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெதாைலேப  

அ வலக ப்  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , எம். .எச.் 
ேரா  (மன் ரே்படை்ட) வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

ப்பரை்வசர ் ப்  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேபா ஸ் 
ப்  (அம்பத் ர ்எஸ்ேடட)் வார்  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

214 214
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, மங்கல ரம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மங்கள ரம், பஜைன ேகா ல் ெத  வார்  
85:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

215 215
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, மங்கல ரம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மங்கள ரம், ள்ளன் ெத  வார்  85:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மங்கள ரம், பாடசாைல ெத  வார்  85:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

216 216
ெசன்ைன மாநகராட்   
ந நிைலப்பள்ளி, மங்கல ரம்-
600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மங்களா ரம், ஐ. .ஐ. ப்  வார்  85:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கச் னாங் ப்பம், ேமனாம்ேப  ேரா  வார்  
85:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மங்களா ரம், நல்ல ண  ெத  வார்  
85:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கச் னாங் ப்பம், எம்.ஐ. . ளாடஸ்் 
வார்  85:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கச் னாங் ப்பம், 

ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  வார்  85:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

217 217
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி அம்ேபத்கர ்ெத  
காமராஜ ரம் அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , காந்  ெத  வார்  85:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வா ெத  வார்  85:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
கண்ணாத்தம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  85:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ேபா ஸ் ப்  வார்  85:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகா ந்த 
ேமஸ் ரி ெத  ேடா  காலனி வார்  85:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

ைரசா  ேமஸ் ரி ெத  வார்  85:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

218 218

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி அம்ேபத்கர ்ெத  

காமராஜ ரம் அம்பத் ர-்600053 
ேமற்  பக்கம் 5வ  வ ப்பைற

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன் ேகா ல் ெத  வார்  85:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வாஞ்  நகர ்வார்  85:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வ.உ. .ெத  காமராஜ ரம் வார்  85:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  85:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

219 219 `

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , டன்லப் ப்  வார்  85:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , இ.எஸ்.ஐ. ப்  வார்  85:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , . .க.ெத  வார்  85:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெஜயல தா ெத  வார்  85:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , . .என். 
சாந்  நகர ் ர ஸ் ெத  வார் 85:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

. .என்.சாந்  நகர ்பத்மாெத  அம்பத் ர ்வார்  85:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , . .என்.சாந்  நகர ்பார தாசன்ெத  அம்பத் ரவ்ார்  
85:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

. .என்.சாந் நகர் ப் ர் மரன்ெத அம்ப ரவ்ார்  85:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , . .என்.சாந்  நகர ்வ.உ. .ெத  
அம்பத் ரவ்ார்  85:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

. .என்.சாந் நகரம்காத்மாகாந் ெத அம்பத் ர ்வார்  85:, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட் , . .என்.சாந்  நகர ்ேதவதாஸ் ெத  
அம்பத் ரவ்ார்    85:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் ,   என்  மகா ர ்
காரட்ன்:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட் ,   என் சாந்  நகர ் லகர ்
ெத  :, (14)-ெசன்ைன மாநகராட் ,   என் சாந்  நகர ் பார யார ்
ெத  :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

220 220
அம்பத் ர ் னி பல் 
உயரந்ிைலப் பள்ளி, வா ெத , 
காமராஜ ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வசங்கரன் ெத  காமராஜ ரம் வார்  85:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணாெத  காமராஜ ரம் வார்  85:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேந   காமராஜ ரம் வார்  85:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

221 221
அம்பத் ர ் னி பல் 
உயரந்ிைலப் பள்ளி, வா ெத , 
காமராஜ ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , காதார பணியாளர ்ெத  காமராஜ ரம் 
வார்  85:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , கன்னிகா ேமஸ் ரி ெத  
காமராஜ ரம் வார்  85:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , எம். .எச.்ேரா  
காமராஜ ரம் வார்  85:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

222 222
அம்பத் ர ் னி பல் 
உயரந்ிைலப் பள்ளி, வா ெத , 
காமராஜ ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பார  ெத  காமராஜ ரம் வார்  85:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெபரியார ்ெத  காமராஜ ரம் வார்  85:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

223 223
அம்பத் ர ் னி பல் 
உயரந்ிைலப் பள்ளி, வா ெத , 
காமராஜ ரம், அம்பத் ர-்600053

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ளக்கைர ெத  காமராஜ ரம் வார்  85:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

ளக்கைரெத ைசமாற் வாரிய ப் காமராஜ ர 85:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

224 224

ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ப்ப ைட ேரா , பாஷ்நகர ்
அத் ப்பட் -600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி தா ரபரணி சாைல வார்  
86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி நரம்தா ெத  வார்  
86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி கங்ைக சாைல வார்  
86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி பாலா  சாைல வார்  
86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி லால்பக ரச்ாஸ் ரி 
ெத  வார்  86:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி ேகாதாவரி 
சாைல வார்  86:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி 
ேகாதாவரி சாைல வார்  86:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். 
காலனி என்.எஸ். . ேபாஸ் ெத  வார்  86:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஐ. .எப். காலனி காேவரி சாைல வார்  86:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஐ. .எப். காலனி ைவைக சாைல வார்  86:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ேகாபால்சா  நகர ்டவர ்ைலன் சாைல வார்  86:, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி ந் ந  ெத  வார்  86:, (13)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி பம்ைப ெத  வார்  86:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

225 225

ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ப்ப ைட ேரா , பாஷ்நகர ்
அத் ப்பட் -600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி பவானி சாைல வார்  86:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி பாஷ் நகர ்வார்  86:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி ேகாபால்சா  நகர ்வார்  86:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி ேகாபால்சா  நகர ்

ப்ப  ைட ேரா  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி 
ேந  ெத  வார்  86:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி 

ஷ்ணா ெத  வார்  86:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. ,எப். காலனி 
ஜான் ராணி ெத  வார்  86:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். 
காலனி ம த் வமைன சாைல வார்  86:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ஐ. .எப்காலனி நி  ெசன் ரி காலனி வார்  86:, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , அயப்பாக்கம் ேரா  எம். .ஆர.் ரம் வார்  86:, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அயப்பாக்கம் ேரா  எம். .ஆர.் ரம் ேமற்  
வார்  86:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , அயப்பாக்கம் ேரா  எம். .ஆர.் 

ரம் வா. . . ெத  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

226 226

நி ெசன் ரி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
10.ெசல் யம்மன் நகர,் 
அயபாக்கம் ேரா , அத் ப்பட் -
600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ் ரி  மகாத்மா காந்  
ெத  வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி உைடயார ்
பாைளயம் வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்

ரி  வா. .  ெத  வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெசல் யம்மன் நகர ் ரி  பார யார ்ெத  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ் ரி  அண்ணா ெத  வார்  86:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் ரி  ேயான் நகர ்வார்  86:, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ் மரன் ெத  வார்  
86:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத  ஐ. .எப். 
காலனி வார்  86:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

227 227

ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,( ழக்  
பக்கம் அைற -4), எண்.9, ள்  
காரட்ன், ெசல் யம்மன் ேகா ல் 
ெத , அம்பத் ர ்
ெதா ற்ேபடை்ட, ெசன்ைன-
600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ் ரி  காமராஜர ்ெத  
வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ் ரி  கம்பர ்
ெத  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்
அவ்ைவ ெத  வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் 
நகர ்கண்ணதாசன் ெத  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெசல் யம்மன் நகர ்ராகேவந் ரா ெத  வார்  86:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்ெவங்கேடஸ்வரா ெத  வார்  86:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஐ. .எப். காலனி அயனம்பாக்கம் ேரா  வார்  
86:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்ராம் ரண்ாநகர ்
வார்  86:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்பார  ெத  
வார்  86:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்

வள் வர ்ெத  வார்  86:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெசல் யம்மன் நகர ்கம்பர ்ெத  வார்  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

228 228

ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ( ழக்  
பக்கம் அைற -5), எண்.9, ள்  
காரட்ன், ெசல் யம்மன் ேகா ல் 
ெத , அம்பத் ர ்
ெதா ற்ேபடை்ட, ெசன்ைன-
600058

 (1)-த ழ்நா  ைசமாற்  வாரியம், அத் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

229 229

ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ( ழக்  
பக்கம் அைற -5), எண்.9, ள்  
காரட்ன், ெசல் யம்மன் ேகா ல் 
ெத , அம்பத் ர ்
ெதா ற்ேபடை்ட, ெசன்ைன-
600058

 (1)-த ழ்நா  ைசமாற்  வாரியம் ளாக் எண் 24  தல் 46 வைர: அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

230 230

நி ெசன் ரி ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
10.ெசல் யம்மன் நகர,் 
அயபாக்கம் ேரா , அத் ப்பட் -
600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ் கேழந்  ெத  வார்  
86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்பார தாசன் ெத  
வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்ேராஜா ெத  
வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்தாமைர 
ெத  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் நகர ்

ல்ைல ெத  வார்  86:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் 
நகர ் ள  ெத  வார்  86:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் 
நகர ்அல்  ெத  வார்  86:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசல் யம்மன் 
நகர ் ரி  அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  86:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெசல் யம்மன் நகர ்இளங்ேகா ெத  வார்  86:, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , காளதீாசன் ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

231 231

ெவங்கேடஸ்வரா நரச்ரி & 
ைரமரி பள்ளி, எல்.ேக.  அைற 

(ேமற்  கம்), ப்ப  ைட 
ேரா , பாஷ்நகர,் அத் ப்பட் -
600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகாக  பார நகர ்அம்மன் ேகா ல் ெத  
வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகாக  பார  நகர ்
ெம ன்ேரா  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகாக  
பார நகர ்கக்கன்  ெத  வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
மகாக பார  நகர ்இளங்ேகா ெத  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மகாக  பார நகர ்காமராஜர ்ெத  வார்  86:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைன சத்யாநகர ் த் மாரியம்மன் 
ேகா ல் ெத  வார்  86:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைன சத்யா 
நகர ்கம்பர ்ெத  வார்  86:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைன சத்யா 
நகர ்என்.எஸ்.ேக. ெத  வார்  86:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைன 
சத்யா நகர ்கண்ணதாசன் ெத  வார்  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

232 232

ெவங்கேடஸ்வரா நரச்ரி & 
ைரமரி பள்ளி, .ேக.  அைற 

(ேமற்  கம்), ப்ப  ைட 
ேரா , பாஷ்நகர,் அத் ப்பட் -
600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , அன்ைன சத்யா நகர ்காளிதாசன் ெத  
வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைன சத்யாநகர ்ெம ன் 
ேரா  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , . . அண்ணாநகர ்வார்  
86:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

233 233

ெவங்கேடஸ்வரா நரச்ரி & 
ைரமரி பள்ளி, அைற எண் 5 

(ேமற்  கம்), ப்ப  ைட 
ேரா , பாஷ்நகர,் அத் ப்பட் -
600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேக.ேக. நகர ்அயப்பாக்கம் ேரா  வார்  86:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேக.ேக. நகர ்வானகரம் ேரா  வார்  86:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ப்ப  ைட ேரா  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

234 234

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  
ெபரிய காலனி அத் பட் -600058 
(ஐ   எஸ்)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ெவள்ளாலர ்ெத  வார்  86:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ளக்கைர ெத  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
அத் ப்பட்  ெம ன் ேரா  வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

வரத் னம் ெம ன் ேரா  ேக எஸ் ஆர ் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

235 235

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  

ன்ன காலனி அத் பட் -600058 
(ெதற்  பக்கம் 6வ  வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ன் ப் காலனி வார்  86:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ட ன் ப் காலனி ராம் ப்  வார்  86:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அம்ேபத்கார ்நகர ்வார்  86:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , அம்பத் ர ் ப்பம் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  86:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

236 236

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  

ன்ன காலனி அத் பட் -600058 
(வடக்  பக்கம் 7வ  வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன்னியர ்ெத  வார்  86:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வன்னியர ்2வ  க்  ெத  வார்  86:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

237 237 ெச ன்ட ்ேமரி பள்ளி, ன்ன 
காலனி அத் பட் -600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , த.நா. .வ. வாரியம் 3வ  ஸ் ம் வார்  86:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , . . ட்  கைலவாணர ்நகர ்வார்  86:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

238 238 ெச ன்ட ்ேமரி பள்ளி, ன்ன 
காலனி அத் பட் -600058

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பார தாசன் நகர ்வார்  86:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மகாத்மாகாந்  நகர ்த.நா. .வா.ேபஸ்3வார்  86:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்வார்  86:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்ெம ன் ேரா  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ் ேவகாணந்தர ்ெத  வார்  86:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ப்ப  ைட ேரா  வார்  86:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

239 239

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  

ன்ன காலனி அத் பட் -600058 
(ெதற்  பக்கம் 8வ  வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , 10வ  ேமட்  க் ெத  அத் ப்பட்  
வார்  86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , 8வ  ேமட்  க் ெத  
அத் ப்பட்  வார்  86:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 7வ  ேமட்  

க் ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 6வ  
ேமட்  க் ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
5வ  க்  ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
3வ  ேமட்  க் ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , 1வ  ேமட்  க் ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேமட் த் ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

240 240

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  

ன்ன காலனி அத் பட் -600058 
(ெதற்  பக்கம்  ரி  7வ  
வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெரட்  தல் சந்  ெதற்  ெத  (வார்  86):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெரட்  ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , யெத  ேமட் ெத  அத் ப்பட்  வார்  86:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 9வ  ேமட்  க் ெத  அத் ப்பட்  
வார்  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , கவைர ெத  அத் ப்பட்  வார்  
86:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 11வ  ேமட்  க் ெத  அத் ப்பட்  
வார்  86:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , அங்கண்ண ெரட்  ெத  
அத் ப்பட்  வார்  86:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

241 241

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  

ன்ன காலனி அத் பட் -600058 
(ெதற்  பக்கம்  ரி  8வ  
வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அம்ேபத்கார ்ெத  ன்னகாலனி வார்  86:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ப் ர ் மரன் ெத  வார்  86:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வா. . . ெத  வார்  86:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வள் வர ்ெத  வார்  86:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
அண்ணா ெத  வார்  86:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்
ெத  வார்  86:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாடசாைல ெத  வார்  86:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

242 242

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  

ன்ன காலனி அத் பட் -600058 
(ெதற்  பக்கம்  ரி  6வ  
வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வானகரம் ேரா  வார்  86:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , தரங் னி அலாக்ரிட்  ளாடஸ்் வார்  86:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

243 243

அ ஞர ்அண்ணா ெசன்ைன 
மாநகராட்  ந நிைலப்பள்ளி  

ன்ன காலனி அத் பட் -600058 
(ெதற்  பக்கம்  ரி  6வ  
வ ப் )

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பஜைன ேகா ல் ெத  ெபரியகாலனி வார்  
86:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெபரியகாலனி ஆலமரம் ெத  வார்  86:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

244 244
.எ. .ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்
ேமற் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன்காலனி 2வ  ெம ன்ேரா  
அண்ணாநகர ்ேமற் ரிவ 89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ேகால்டன்காலனி 3வ  ெம ன்ேரா   வார்  89:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேகால்டன்காலனி5வ  ெம னேரா  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி  89:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன்காலனி4வ  
ெம ன்ேரா  அண்ணாநகர ்ேமற் ரி :, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ேகால்டன்காலனி6வ  ெம ன்ேரா  அண்ணாநகர ்ேமற் ரி  89:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன்காலனி7வ  ெம ன்ேரா  
அண்ணாநகர ்ேமற் ரி :, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ேகால்டன்காலனி1வ ெத  அண்ணாநகரே்மற்  ரி  வார் :, (8)-
அம்பத் ர(்ந) கப்ேபர,் காரட்ன் அ ன்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி  
வார்  37:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

245 245
.எ. .ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்
ேமற் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்நகர ்அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி  வார்  82:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ல்ைலகாலனி வார்  89:, 

(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , பயரஸ்்டாப் ப்  வார்  89:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , நீல ரி அப்பாரட்ெ்மண்ட ்வார்  89:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , 1வ  ெம ன்ேரா  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி  
வார்  89:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

246 246
ேவலம்மாள் ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணா நகர ்ெவஸ்ட ்எண்ட ்காலனி வார்  
89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ம ரி ளாடஸ்் வார்  89:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் ஆர ்32 வார்  89:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , லட்  அப்பாரட்ெ்மண்ட ்அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி  :, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரியகாந்  ளாடஸ்் வார்  89:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ம ழ்ச்  காலனி வார்  89:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

247 247
ேவலம்மாள் ெமடர்ிக் ேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , .எஸ். ஷ்ணா நகர ்1வ  ெத  வார்  
89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , .எஸ். ஷ்ணா நகர ்2வ  ெத  
வார்  89:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , .ஸ். ஷ்ணா நகர ்3வ  ெத  
வார்  89:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஆ த்ரா ெத  வார்  89:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , .எஸ். ஷ்ணா நகர ்4வ  ெத  வார்  89:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  , .ஸ். ஷ்ணா நகர ்பாடசாைல ெத  
வார்  89:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  , .எஸ். ஷ்ணாநகர ்1வ  
ெம ன் ேரா  வார்  89:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , .எஸ். 

ஷ்ணாநகர ்2வ  ெம ன்ேரா  வார்  89:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , எஸ்.எம். நாராயணன் நகர ்அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி  
வார:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

248 248
.எ. . ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்
ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , அப் ளாடஸ்் வார்  89:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , 
ஆ சரஸ்்காலனி1வ ெம ன்ேரா அண்ணாநகரே்மற் ரி  வ:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , 
ஆ சரஸ்்காலனி ரி அண்ணாநகரே்மற் ரி வார்  89:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , வ.உ. . ெத  (ஆ சரஸ்் காலனி) ரி  வார்  
89:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  , வாரகா ளாடஸ்் வார்  89:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , ம ரா ப்  வார்  89:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  , ெஜம் ளாடஸ்் வார்  89:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  , 

ளாட் னம் ளாடஸ்் வார்  89:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  , அண்ணா 
நகர ்ேமற்  ரி  அபயம்,ஆ சரஸ்் காலனி:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

249 249
.எ. . ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்
ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் ளாடஸ்் அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி  வார்  89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் காலனி 

அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி  வார்  89:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

250 250
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெபரியார ்ெம ன்ேரா  னிவாசநகர ்பா  
வார்  89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , னிவாச நகர ்ெபரியார1்வ  

க்  ெத  பா  வாரட்:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , சரச் ்ெத  சத்யா 
நகர ்பா  வார்  89:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாடசாைல ெத  
சத்யாநகர ்பா  வார்  89:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , சத்யாநகர ்2வ  
ெம ன்ேரா  பா  வார்  89:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

251 251
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , சத்யா நகர ்பா  வார்  89:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மகா ரர ்ெத  சத்யா நகர ்பா  வார்  89:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , சத்யா நகர ்3வ  க் ெத  பா  வார்  89:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சத்யா நகர ்2வ  க் ெத  பா  வார்  89:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட் , சத்யா நகர ்1வ  ெம ன் ேரா  பா  வார்  
89:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , சத்யா நகர ் ரத்்  ெத  பா  வார்  89:, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரியா ெத  சத்யா நகர ் ரி  பா  வார்  
89:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

252 252
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாச நகர ்ேந ெத  வார்  89:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்ேந ெத  சந்  வார்  89:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்பார யார ்ெத  வார்  
89:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்பார யாரெ்த  

தல் க் ெத   89:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்
பார யார ்ெத  2வ  க் ெத  :, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  

னிவாசநகர ்சக் ெத  வார்  89:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  
னிவாசநகர ்கம்பரெ்த  வார்  89:, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

253 253
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்காமராஜர ்1வ  
க் ெத  வார் :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்

காமராஜர ்2வ  க் ெத  வார் :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  
னிவாசநகர ்காமராஜர ்3வ  க் ெத  வார் :, (4)-ெசன்ைன 

மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்காமராஜர ்4வ  க் ெத  வார் :, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

254 254
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்காமராஜரெ்த  வார்  
89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்ெபரியார ்5வ  

க் ெத  வார் :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்
ெபரியார ்4வ  க் ெத  வார் :, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  

னிவாசநகர ்ெபரியார ்3வ  க் ெத  வார் :, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பா  னிவாசநகர ்ெபரியார ்2வ  க் ெத  வார் :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

255 255
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாக் யத்தம்மன் நகர ்ெம ன்ேரா  பா  
வார்  89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாக் யத்தம்மன் நகர ்1வ  

க் ெத  பா  வார்  89:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பாக் யத்தம்மன் நகர ்2வ  க் ெத  பா  வார்  89:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பாக் யத்தமன் நகர ்3வ  க் ெத  பா  வார்  89:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாக் யத்தம்மன் நகர ்4வ  க் ெத  
பா  வார் :, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாக் யத்தம்மன் நகர ்5வ  

க் ெத  பா  வார் :, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாக் யத்தம்மன் 
நகர ்6வ  க் ெத  பா  வார் :, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
அண்ணா தல் க் ெத  னிவாசநகர ்பா  வார்  89:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணா 2வ  க் ெத  னிவாசநகர ்பா  
வார்  89:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணா 3வ  க் ெத  

னிவாசநகர ்பா  வார்  89:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
அண்ணாெத  னிவாசநகர ்பா  வார்  89:, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , அர் ன் ெத  னிவாசநகர ்பா  வார்  89:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

256 256
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ஒ ம் க்காலனி 1வ  ெத  வார்  89:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ஒ ம் க்காலனி 1வ  க் ெத  
வார்  89:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ஒ ம் க்காலனி 2வ  ெத  
வார்  89:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ஒ ம் க்காலனி 2வ  

க் ெத  வார்  89:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ஒ ம் க் 
காலனி 3வ  ெத  வார்  89:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகாபால் 
நாய்க்கர ்நகர ்வ.உ. .ெத  பா  வார்  89:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பாலா  ெத  ேகாபால் நாய்க்கர ்நகர ்காமராஜர ்சாைல 89:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அ ் யா காலனி 1வ  அெவன்  பா  வார்  
89:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , அ ் யா காலனி 2வ  அெவன்  பா  
வார்  89:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , அ ் யா காலனி 3வ  அெவன்  
பா  வார்  89:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , அ ் யா காலனி 4வ  
அெவன்  பா  வார்  89:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  
வள்ளல்பாரி நகர ்வார்  89:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகாபால் 
நாய்க்கர ்நகர ்காமராஜரச்ாைல பா  வார்  89:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

257 257
னித இ தய ெமடர்ிக் ேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சத் யா நகர ்
, பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஈ.ேவ.ரா.ெபரியார ்ெத  அவ்ைவ நகர ்பா  
வார்  89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , இந் ராகாந்  சாைல 
அவ்ைவநகர ்பா  வார்  89:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்
ெத  அவ்ைவ நகர ்பா  வார்  89:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
அண்ணா ெத  அவ்ைவநகர ்பா  வார்  89:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பார யார ் க் ெத  அவ்ைவநகர ்பா  வார்  89:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பார யார ்ெத  அவ்ைவநகர ்பா  வார்  89:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்ணப்பா ெத  89:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

258 258
ெசன்ைன மாநகராட்  

வக்கப்பள்ளி, ம யழகன் நகர ்
பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜா  ெத  ம யழகன் நகர ்பா  வார்  
89:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  ம யழகன் 
நகர ்பா  வார்  89:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , காந்  ெத   
ம யழகன் நகர ்பாபா  வார்  89:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , டர ்
ெத   ம யழகன் நகர ்பா வார்  89:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

ளவர ்ெத  ம யழகன் நகர ்பா  வார்  89:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , னஸ் ெத  ம யழகன் நகர ்பா  வார்  89:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணா ெத  ம யழகன் நகரப்ா  வார்  89:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

259 259
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, டாக்டர ் ரத்்  
நகர ்பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அங்க த்  நகர ்1வ  ெத  பா  வார்  87:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அங்க த்  நகர ்2வ  ெத  பா  வார்  87:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ல்வர ்பால்ம்ஸ் அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் பா  
வார்  87:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஷ்ணா அப்பாரட்ெ்மண்டஸ்் 
பா  வார்  87:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , இளங்ேகா நகர ்4வ  ெத  
பா  வார்  89:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , இளங்ேகா நகர ்3வ  ெத  
பா  வார்  89:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

260 260
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, டாக்டர ் ரத்்  
நகர ்பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , இளங்ேகா நகர ்2வ  ெத  பா  வார்  87:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , இளங்ேகா நகர ்1வ  ெத  பா  வார்  87:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , சக்  நகர ்பார யார ்ெத  பா  வார்  87:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட் , சக்  நகர ்இளங்ேகா ெத  பா  வார்  87:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட் , இளங்ேகா நகர ்ெம ன்ேரா  பா  வார்  
87:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

261 261
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, டாக்டர ் ரத்்  
நகர ்பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , சக்  நகர ் ேவகானந்தா ெத  வார்  87:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்பாடசாைல ெத  வார்  87:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்2வ  ெம ன் ேரா  வார்  87:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ் தல் க் ெத  வார்  87:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்2வ க் ெத  வார்  87:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்3வ க் ெத  வார்  87:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

262 262
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, டாக்டர ் ரத்்  
நகர ்பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்4வ க் ெத   வார்  87:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்5வ க்  ெத  வார்  87:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்6வ க்  ெத  வார்  87:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்7வ க்  ெத  வார்  87:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்்  நகர ்ெம ன் ேரா  வார்  87:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சத் யவ  நகர ் தல் ெத  வார்  87:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சத் யவ  நகர ்2வ ெத  வார்  87:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சத் யவ  நகர ்3வ ெத  வார்  877:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

263 263
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, டாக்டர ் ரத்்  
நகர ்பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பஜைன ேகா ல் ெத  வார்  87:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

264 264
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி, டாக்டர ் ரத்்  
நகர ்பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அேயாத் யம்மன் ேகா ல் ெத வார்  87:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்னம் ெத  வார்  87:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

265 265 ரிடட்ானியா வக்கப்பள்ளி, 
பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , எம்.ட் .எச.் ேரா  வார்  87:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , யாதவாள் ெத  வார்  87:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

266 266
 வேனஷ்வரி 

ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
வன்னியர ்ெத , பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜா ெத   கத  எண் 1 தல் 105 வைர 
(வார்  87):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

267 267
 வேனஷ்வரி 

ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
வன்னியர ்ெத , பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜா ெத  கத  எண் 106 தல் 250 வைர 
(வார்  87):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  
87:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

268 268 ரிடட்ானியா உயரந்ிைலபள்ளி, 
பா -600050(6வ  வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பாலா  நகர ்வார்  88:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , படவடட்ம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  88:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பாண் ரங்கா ரம் வார்  88:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

269 269 ரிடட்ானியா உயரந்ிைலபள்ளி, 
பா -600050(7வ  வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெமட் க் ளம் வார்  88:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வடக் மாட  வார்  88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எம்.ட் .எச.் ெம ன் ேரா  வார்  88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எம்.ட் .எச.் 1வ ெத  வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
வடக் மாட  அண்ணா தல்ெத  வார்  88:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , வடக் மாட  அண்ணா 2வ ெத  வார்  88:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

270 270 ரிடட்ானியா உயரந்ிைலபள்ளி, 
பா -600050(8வ  வ ப்பைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , படவடட்ம்மன் ேகா ல் 2வ  ெத  வார்  
88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , படவடட்ம்மன்ேகா ல் 3வ  ெத  வார்  
88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , படவடட்ம்மன் ேகா ல் 4வ  ெத  
வார்  88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , நாராயண பக்தர ்நகர ்1வ  ெத  
வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , நாராயண பக்தர ்நகர ்2வ  ெத  
வார்  88:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , வடக்  மாட  1வ  ெத  
வார்  88:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , வடக்  மாட  2வ  ெத  
வார்  88:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , வடக்  மாட  3வ  ெத  
வார்  88:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , வடக்  மாத  4வ  ெத  
வார்  88:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , வடக்  மாட  5வ  ெத  
வார்  88:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , ைகலாசநாதர ்ேகா ல் ெத  
வார்  88:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

271 271
 வேனஷ்வரி 

ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
வன்னியர ்ெத , பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்10வ  க்  ெத  வார்  
88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்4வ  க்  ெத  வார்  
88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்ெம ன் ேரா  வார்  88:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட் , த.நா. .வாரிய ப்  வார்  88:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ்நகர ்5வ  ேரா  வார்  88:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

272 272
 வேனஷ்வரி 

ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
வன்னியர ்ெத , பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்ேநதா  ெத  வார்  88:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்4வ  ேரா  வார்  88:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்3வ  ேரா  வார்  88:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்2வ  ேரா  வார்  88:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்1வ  ேரா  வார்  88:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

273 273
 வேனஷ்வரி 

ெமடர்ிக் ேலசன் பள்ளி, 
வன்னியர ்ெத , பா -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்ெபான்னியம்மன் 
ேகா ல் ெத  வார்  88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்6வ  
ெத  வார்  88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்7வ  ெத  
வார்  88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்8வ  ெத  வார்  
88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்9வ  ெத  வார்  88:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

274 274

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ம ைர ரன் ெத  கைலவாணர ்நகர ்வார்  
88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , னீஸ்வரன் ேகா ல் ெத  வார்  88:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , சரஸ்வ  ெத  வார்  88:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்ெம ன் ேரா  வார்  88:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பா  த்தர ்ெத  வார்  88:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

275 275

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஏ நாதர ்ெத  கைலவாணர ்நகர ்வார்  88:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்தரம்ராஜா ெத  வார்  
88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்லட்  ெத  வார்  
88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்க மாரிஅம்மன் 
ேகா ல் ெத  வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்
அல்லா ெத  வார்  88:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்

கன் ெத  வார்  88:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்
நகர ் வன் ெத  வார்  88):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்
நகர ்என்எஸ்ேக ெத  வார்  88:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

276 276

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ் னாயகர ்ேகா ல் ெத  
வார்  88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணரந்கர ்மகாலட்  
ெத  வார்  88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்நகர ்

ஷணன் ெத  வார்  88:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

277 277

எஸ். .ஐ.ஒ.எ ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆர ்5 ஏ/2, 

தல் ெத , அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜ. . . ளாடஸ்் வார்  88:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ஜ. .  ளாடஸ்்  6வ ெத  வார்  88:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ைகலாஷ் காலனி வார்  88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எ.ப் . ளாடஸ்் நான்காவ  ெத  வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எ.ப் . ளாடஸ்் 5வ  ெத  வார்  88:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , எ.ப்  

ளாடஸ்் 8வ ெத  வார்  88:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எ. . ளாடஸ்் 9வ  ெத  வார்  88:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ம்எ. . ளாடஸ்் 10வ  ெத  வார்  88:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எ.ப்  ளாடஸ்் 11வ  ெத  வார்  88:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எ.ப்  ளாடஸ்் 12வ ெத  வார்  88:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
எ.ப் .எச ் ளாடஸ்் வார்  88:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , எ.ப் . 

ளாடஸ்் தல் ெத  வார்  88:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

278 278

எஸ். .ஐ.ஒ.எ ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆர ்5 
ஏ/2, தல் ெத , அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , 
மகத்மாநகர1்00அ சாைல:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி , எ.ப் . ளாடஸ்் ன்றாவ  ெத  வார்  88:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , க தாெத .ஆர ்
நகர ்வார்  88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , 

க்மணிெத .ஆர ்நகர ்வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , .ஆர.்நகர் ரி  வார்  88:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ஓ.என். .  காலனி வார்  
88:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , .ஆர ்நகர ்
வார்  88:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , 

ேனகம் அபாரட்ெ்மன்டப்ாரக்்ேரா .ஆர.்நகர் ரி  88:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ெஜ காம்ப ண்ட் .ஆர ்நகர ்

ரி  வார்  88:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

279 279

எஸ். .ஐ.ஒ.எ ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆர ்5 ஏ/2, 

தல் ெத , அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , பாரக்் ேரா  
ட ள்  ளாக் வார்  88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி , ட ள்  ளாக்  ெசக்டார ்6வ ெத  வார்  88:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள்  ளாக்  
ெசக்டார ்5வ ெத  வார்  88:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

280 280

எஸ். .ஐ.ஒ.எ ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆர ்5 ஏ/2, 

தல் ெத , அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள்  ளாக் 
 ெசக்டார ்4வ ெத  வார்  88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  

அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள்  ளாக்  ெசக்டார ்8வ ெத  
வார்  88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , 
ட ள்  ளாக்  ெசக்டர ்2வ  அெவன்  வார்  88:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள்  ளாக்  ெசக்டர ்

தல் ெத  வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி , ட ள்  ளாக்  ெசக்டார ்2வ ெத  வார்  88:, (6)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள்  ளாக்  ெசக்டார ்
3வ ெத  வார்  88:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  

ரி , வடக் ெம ன் ேரா  ட ள்  ளாக் வார்  88:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , 13வ ெத  ட ள்  ளாக் 
வார்  88:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

281 281

எஸ். .ஐ.ஒ.எ ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆர ்5 ஏ/2, 

தல் ெத , அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , இமயம் காலனி வார்  88:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள் ளாக்எஸ். .ஓ.எ 
ஸ் ல்ெம ன்ேரா வார் 8:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி , ட ள்  ளாக்  ெசக்டர ்3வ  அெவன்  வார்  88:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள் ளாக்  
ெசக்டர ்5வ  ெத  வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி , ட ள் ளாக் ெசக்டர ்6வ ெத  வார் 88:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள் ளாக் 

ெசக்டர ்7வ ெத  வார் 88:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி , ட ள் ளாக் ெசக்டர ்8வ ெத  வார் 88:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள் ளாக் 

ெசக்டர ்9வ ெத  வார் 88:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

282 282

எஸ். .ஐ.ஒ.எ ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆர ்5 ஏ/2, 

தல் ெத , அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள் ளாக் 
ெசக்டர ்10வ ெத  வார் 88:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  

அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி , ட ள் ளாக் ெசக்டர ்11வ ெத  
வார் 88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள் ளாக் ெசக்டர ்
12வ ெத  வார்  88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள்  ளாக்  
ெசக்டார ்13வ  ெத  வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள்  

ளாக்  ெசக்டார ்14 வ  ெத  வார்  88:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ட ள்  ளாக்  ெசக்டார ்15 வ  ெத  வார்  88:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ட ள்  ளாக்  ெசக்டர ்16வ  ெத  வார்  88:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள்  ளாக்  ெசக்டர ்17வ  ெத  வார்  
88:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள்  ளாக்  ெசக்டார ்20 ெத  
வார்  88:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள்  ளாக்  ெசக்டர ்4வ  
ெத  வார்  88:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள்  ளாக்  ெசக்டர ்
2வ  ெத  வார்  88:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட் , ட ள்  ளாக்  

ளாக் 4வ  அவன்  வார்  88:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

283 283 ரிடட்ானியா உயரந்ிைலபள்ளி, 
பா -600050 (ெதற்  பக்க அைற)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன்னியர ்ெத  வார்  87:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

284 284 ரிடட்ானியா உயரந்ிைலபள்ளி, 
பா -600050 (ேமற்  பக்கம்)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன்னியர ்ெத  கத  எண் 77 தல் 230 
வைர:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன்னியர ்ெத  1வ ெத  வார்  87:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன்னியர ்2வ ெத  வார்  87:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

285 285

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜகதாம் ைக நகர ்வள்ளலார ்ெத  வார்  
87:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜகதாம் ைக நகர ்நம்மாழ்வார ்ெத  
வார்  47:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜகதாம் ைக நகர ்தணிகாசலம் 
ெத  வார்  87:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜகதாம் ைக நகர ் ந்தரர ்
ெத  வார்  87:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜகதாம் ைக நகர ்
ேசக் ழார ்ெத  வார்  87:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜகதாம் ைக 
நகர ் வள் வர ்ெத  வார்  87:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெபான்னியம்மன் ெத  1வ  ெத  வார்  87:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெபான்னியம்மன் ெத  2வ  ெத  வார்  87:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ரத்் சா 3வ ெத வார் 87:, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ரத்்  சா  1வ ெத வார்  87:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ரத்் சா 2வ ெத வார்  87:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

286 286

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஞானசம்மந்தர ்ெத  வார்  87:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  வார்  87:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெதற்  மாட  வார்  88:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , னிவாச நகர ்1வ  ெத  வார்  87:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , னிவாச நகர ்2வ  ெத  வார்  87:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , மாணிக்காவாசகர ்ெத  வார்  87:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பார  நகர ்வார்  87:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , பார  
நகர ் ரிவாக்கம் வார்  87:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

287 287

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ் வள் வர ்ெத  வார்  88:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்மகாத்மாகாந்  ெத  வார்  
88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்வ.உ.  ெத  வார்  88:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்சரத்ார ்படே்டல் ெத  வார்  88:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

288 288

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்ேந  ெத  வார்  88:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்ராஜா  ெத  வார்  88:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்ேநத்தா  பாஷ்சந் ரேபாஸ் 
ெத  வார்   88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்கம்பர ்ெத  
வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்ராதா ஷ்ணன் 
ெத  வார்  88:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்காமராஜர ்
ெ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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

289 289

ல ்  ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, வள்ளலார ்
ெத ,ெஜகதாம் ைக நகர,்பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மரன் நகர ்வரி  1 வார்  88:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வல் ஸ்வரர ்காலனி ேதவர ்நகர ்வார்  88:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள்ளஸீ்வரர ்நகர ் . .க ெத  வார்   
88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ல்ைல ெத  மரன்நகர ் ரி  2 
வார்  88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஞ்  ெத  மரன் நகர ் ரி  
2 வார்  88:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  

மரன் நகர ்வரி  2 வார்  88:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட் , ம தம் 
ெத மரன்நகர் ரி வார்  88:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட் , வசந்தம் 
ெத  மரன் நகர ் ரி  வார்  88:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட் , லகர ்
ெத  மரன் நகர ் ரி  வார்  88:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
மாணிக்கவாசகர ்ெத  கரன் நகர ்வார்  88:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கம்பர ்ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

290 290

ேஜாஷ்வா மாடல் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ேதவர ்நகர,் பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வ.உ.  ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  88:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ஜவகர ்ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  88:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பார யார ்ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  88:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அம்ேபத்கார ்ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  88:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , இரண்டாவ  அண்ணாெத  ேதவர ்நகர ்வார்  
88:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

291 291

ேஜாஷ்வா மாடல் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ேதவர ்நகர,் பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , தல் அண்ணா ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  88:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அம்மன் ேகா ல் ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  
88:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  
88:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் நகர ்ெம ன்ேரா  ேதவர ்நகர ்
வார்  88:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

292 292

ேஜாஷ்வா மாடல் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, ேதவர ்நகர,் பா -
600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , காந்  ெத  ேதவர ்நகர ்வார்  88:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ெதன்றல் ெத  மரன் நகர ் ரி  வார்  88:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ராேஜந்தர ரசாத் ெத  மரன் நகர ்வார்  88:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜராஜ ேசாழன் ெத  மரன் நகர ்வார்  
88:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேநதா  ெத  மரன் நகர ்வார்  88:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கடட்ெபாம்மன் ெத  மரன் நகர ்88:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

293 293

னாட்  ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி,   எஸ் 
அெவன்  அண்ணாநகர ்ேமற்  

ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி ெம ன் ேரா  வார்  89:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் அெவன்  35வ  ெத  வார்  89:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் அெவன்  36வ  ெத  வார்  89:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் அெவன்  37வ  ெத  வார்  89:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் அெவன்  38வ  ெத  வார்  89:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் அெவன்  39வ  ெத  வார்  89:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் அெவன்  40வ  ெத  வார்  89:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 41வ  ெத  வார்  89:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 42வ  ெத  வார்  89:, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 43வ  ெத  வார்  89:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

294 294

னாட்  ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி,   எஸ் 
அெவன்  அண்ணாநகர ்ேமற்  

ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 44வ  ெத  வார்  89:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 45வ  ெத  வார்  89:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 46வ  ெத  வார்  89:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 47வ  ெத  வார்  89:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 50வ  ெத  வார்  89:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 51வ  ெத  வார்  89:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ் காலனி 52வ  ெத  வார்  89:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

295 295

னாட்  ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி,   எஸ் 
அெவன்  அண்ணாநகர ்ேமற்  

ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன் மா நகர ்வார்  89:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

296 296

னாட்  ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி,   எஸ் 
அெவன்  அண்ணாநகர ்ேமற்  

ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வன் மா நகர ்வார்  89:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எஸ் அெவன்   33வ  ெத  வார்  89:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எஸ் அெவன்  34வ  ெத  வார்  89:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எஸ் காலனி 53வ  ெத  வார்  89:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எஸ் காலனி 54வ  ெத  வார்  89:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எஸ் காலனி 55வ  ெத  வார்  89:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , எஸ் காலனி 56வ  ெத  வார்  89:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ஆர4்8 எஸ் காலனி வார்  89:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

297 297

னாட்  ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி,   எஸ் 
அெவன்  அண்ணாநகர ்ேமற்  

ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வடட்வ வ நகர ்வார்  89:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

298 298

னாட்  ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி,   எஸ் 
அெவன்  அண்ணாநகர ்ேமற்  

ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வடட்வ வ நகர ்வார்  89:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

299 299

ேயா ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழக்  
ெம ன் ேரா  , அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஏ யாட ்காலனி வார்  90:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

300 300

ேயா ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழக்  
ெம ன் ேரா  , அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , மகள் காலனி வார்  90:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேரா னி ளாடஸ்் வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

ரய்ா அப்பாரட்ெ்மண்ட ்வார்  90:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ெசௗந்தரய்ா காலனி வார்  90:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

301 301

ேயா ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழக்  
ெம ன் ேரா  , அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெவஸ்டர்ன் அப்பாரட்ெ்மன்டஸ்் வார்  90:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , சாந்  நிேகதன் காலனி வார்  90:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , சாந்தம் காலனி வார்  90:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெவல்கம் காலனி ளாக் எண் 39,40,41,46,47,48,49 வார்  
90:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

302 302

ேயா ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழக்  
ெம ன் ேரா  , அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி -600050

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெவல்கம் காலனி அண்ணா நகர ்ேமற்  
ரி  வார்  90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பஞ்சரத்னா காலனி 

அண்ணா நகர ்ேமர்  ரி  வார்  :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

303 303

எஸ். .ஐ.ஒ.எ ெமடர்ி ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,, ஆர ்5 ஏ/2 

தல் ெத , அண்ணாநகர ்ேமற்  
ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
ண் ேகடே்பங்க்காலனி9வ ெத அண்ணாநகரே்மற் ரிவ:, (2)-

ெசன்ைன மாநகராட் , 
ண் ேகடே்பங்க்காலனி10வ ெத அண்ணாநகரே்மற் ரி:, (3)-

ெசன்ைன மாநகராட் , 
ண் ேகடே்பங்க்காலனி11வ ெத அண்ணாநகரே்மற் ரி:, (4)-

ெசன்ைன மாநகராட் , 
ண் ேகடே்பங்க்காலனி12வ ெத அண்ணாநகரே்மற் ரி:, (5)-

ெசன்ைன மாநகராட் , 
ண் ேகடே்பங்க்காலனி6வ அெவன் அண்ணாநகரே்மற் :, (6)-

ெசன்ைன மாநகராட் , 
ண் ேகடே்பங்க்காலனி ழக் ெம ன்ேரா அண்ணாநகர ்ம:, (7)-

ெசன்ைன மாநகராட் , 
ண் ேகடே்பங்க்காலனி5வ அெவன் அண்ணாநகரே்மற் :, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

304 304

 எஸ் ஐ ஈவரட் ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ெசௗந்தரியா காலனி அண்ணா 
நகர ்ேமற்  ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , எமரால்  ளாடஸ்் எஸ்ேடட ்ேரா  
வார் 90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ளா க் அ க்ககம் எஸ்ேடட ்
ேரா  வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , அர  அ வலர ் ப்  
எஸ்ேடட ்ேரா  வார்  90:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

305 305

 எஸ் ஐ ஈவரட் ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ெசௗந்தரியா காலனி அண்ணா 
நகர ்ேமற்  ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ைபவ் ஸ்டார ்அப்பாரட்ெ்மன்ட ்
பா ப்பம்ேரா  வார்  90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்ைன 
அ க்ககம் பா ப்பம் ேரா  வார்  90:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

306 306

 எஸ் ஐ ஈவரட் ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ெசௗந்தரியா காலனி அண்ணா 
நகர ்ேமற்  ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , காந்  நகர ்பா ப்பம் ேரா  வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பாலா  நகர ்பா ப்பம் ேரா  வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

307 307

 எஸ் ஐ ஈவரட் ்
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
ெசௗந்தரியா காலனி அண்ணா 
நகர ்ேமற்  ரி -600101

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் ப்ளி ளாடஸ்் பா ப்பம் 
சாைல வார்  90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , எஸ்ேடட ் மங்கலம் 
ேரா  வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , னாயகர ்ேகா ல் ெத  
காந்  நகர ்வார்  90:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

308 308

ேஜாஷ்வா நரச்ரி மற் ம் 
வக்கப்பள்ளி, ெவற்  
னாயகர ்

ேகா ல், வல் ஸ்வரர ்நகர ்
பா -600040

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெபரியார ்நகர ்பா  ப்பம் வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , இளங்ேகா ெத  பா  ப்பம்ேரா  வார்  90:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , ந்தரர ்ெத  பா  ப்பம்ேரா  வார்  90:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

309 309

ேஜாஷ்வா நரச்ரி மற் ம் 
வக்கப்பள்ளி, ெவற்  
னாயகர ்

ேகா ல், வல் ஸ்வரர ்நகர ்
பா -600040

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அப்பர ்ெத  வல் ஸ்வரர ்நகர ்
வார் 90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஞானசம்பந்தர ்ெத  பா  

ப்பம்ேரா  வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , மாணிக்கவாசகர ்
ெத  பா  ப்பம் ேரா  வார்  90:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெவற்  

னாயகர ்ேகா ல் ெத  வல் ஸ்வரர ்நகர ்:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , சத் ய ரத்்  காலனி வல் ஸ்வரர ்நகர ் 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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

310 310

ேஜாஷ்வா நரச்ரி மற் ம் 
வக்கப்பள்ளி, ெவற்  
னாயகர ்

ேகா ல், வல் ஸ்வரர ்நகர ்
பா -600040

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அவ்ைவ ெத  பா ப்பம்ேரா  வார்  90:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட் , காமராஜர ்நகர ்பா ப்பம் ேரா  
அண்ணாநகர ்ேமற்  ரி :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

311 311

ேஜாஷ்வா நரச்ரி மற் ம் 
வக்கப்பள்ளி, ெவற்  
னாயகர ்

ேகா ல், வல் ஸ்வரர ்நகர ்
பா -600040

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ஜகதாம் ைக ெத  வல் ஸ்வரர ்நகர ்
வார்  90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா ப்பம் ேரா  அண்ணாநகர ்
ேமற்  ரி  வார்  90:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

312 312
ெஜயேவல் ெமடர்ிக் ேலஷன்  
பள்ளி, ெவற்  நாயகர ்ேகா ல் 
ெத வல் ஸ்வரர ்நகர-்600040

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அன்  ெத  அம்ேபத்கார ்நகர ்பா  ப்பம் 
வார்  90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேவகானந்தர ்ெத  பா  ப்பம் 
வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , வள் வர ்ெத  பா  ப்பம் 
வார்  90:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , ெசன்ைன ளாடஸ்் அம்ேபத்கார ்
நகர ்பா ப்பம் வார்  90:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , கண்ணதாசன் 
ெத  பா  ப்பம் வார்  90:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

313 313

ெஜயேவல் ெமடர்ிக் ேலஷன்  
பள்ளி,, ெவற்  நாயகர ்
ேகா ல் ெத வல் ஸ்வரர ்
நகர-்600040

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேநத்தா  ெத  பா  ப்பம் வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகா ல் ெத  பா  ப்பம் வார்  90:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வ.உ.  ெத  பா  ப்பம் வார்  90:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பார  ெத  பா  ப்பம் வார்  90:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கம்பர ்ெத  பா  ப்பம் வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

314 314
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ர ல் நகர ்பா  ப்பம் வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

315 315
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
கப்ேபரே்கால்டன்ஜாரஜ்்நகரக்ங்ைகயம்மன்நகரஎ்ம் ஆரெ்த  வார்  

93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
கப்ேபரக்ங்ைகயம்மன்நகரர்ா வ்காந் ெத வார்  93:, (3)-ெசன்ைன 

மாநகராட் , 
கப்ேபரே்கால்டன்ஜாரஜ்்நகரக்ங்ைகயம்மன்நகரக்ைலஞரெ்த  வார்   

93:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
கப்ேபரக்ங்ைகயம்மன்நகரஇ்ந் ராெத வார்   93:, (5)-ெசன்ைன 

மாநகராட் , கப்ேபரக்ங்ைகயம்மன்நகரஅ்ண்ணாெத வார்  93:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , 

கப்ேபரக்ங்ைகயம்மன்நகரக்ாமராஜரெ்த வார்  93:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கப்ேபர ்கங்ைகயம்மன்நகர் ரதானசாைலவார்  93:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

316 316
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபரே்மற்  னிவாசன் ெத  வார்  
93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

கப்ேபரே்கால்டன்ஜாரஜ்்நகரவ்சந்தாெத வார் 93:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கப்ேபர ்ேகால்டன்ஜாரஜ்் நகர ்பாக் யம் ெத  வார்  
93:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

கப்ேபரே்கால்டன்ஜாரஜ்்நகர் ஷ்பம்சாைல:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கப்ேபர ்ேமற்  ஜாரஜ்் ரத் னம் ேரா  வார்  93:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபர ்408  எட் யப்பன் ெத  வார்  93:, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

கப்ேபரே்கால்டன்ஜாரஜ்்நகர் னிவாசன் மரன்ெத :, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , 

கப்ேபரே்கால்டன்ஜாரஜ்்நகரப்ாப்பண்ணெவங்கடர்ாமன்ெத :, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபரே்மற் ேகால்டன்ஜாரஜ்் நகர ்நந் னி 
ெத  வார்  93:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , 

கப்ேபரஈ்ேரா ெஜகந்நாதன் ெத  வார்  93:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , கப்ேபரே்கால்டன்ஜாரஜ்்நகரஇ்ந் ராெத  வார் 93:, (12)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபர ்ேகால்டன்ஜாரஜ்் நகர ்ரங்கசா  ெத  
வார்  93:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபரே்மற்  
ேகால்டன்ஜாரஜ்் நகர ்ரஹமான் ெத  வார் :, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

317 317
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபரே்மற்  சரச் ்ெத  வார்  93:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபரஓ்.என். .. ஓ .ஓ.எச.்.எஸ். 
அப்பாரட்ெ்மன்டஸ்்:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , கப்ேபர ்
ேகால்டன்ஜாரஜ்் நகர ்அர  வாடைக ப் :, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்ஏவாள் ெத :, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்ரா வ் காந்  ெத :, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்காந்  ெத :, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்அலக்ஸ் ேயா ெத :, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்  மகாலஷ்  மந் ரா:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்  மகாலஷ்  மா க்கா 
:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்ெஜ ன் ெபஸ் 

டட்ாடல்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

318 318
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா ப்பம் காமராஜர ்சாைல வார்  93:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ப்பம் ெபரியார ்ெத  வார்  93:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

319 319
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ப்பம் ேந  ெத  வார்  93:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா  ப்பம் ேகால்டன் ஜாரஜ் நகர ்வார்  93:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா ப்பம்ேகால்டன்ஜாரஜ்்நகர ்

கன் ேலா ் னாெத :, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா ப்பம் 
ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்சாம்சன் சேராஜா ெத :, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பா ப்பம் ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ் ப் சா  ெத  வ:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

320 320
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா ப்பம் ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்
பாண் யன் ெத :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா ப்பம் ேகால்டன் 
ஜாரஜ்் நகர ்சா த் ரி நடராஜன்ெத :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பா ப்பம்ேகால்டன்ஜாரஜ்்நகரந்ந் னிலட் மணன்ெத :, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , பா ப்பம் ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ் ள்ைளயார ்ேகா ல்:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
பா ப்பம்ேகால்டன்ஜாரஜ்்நகரட்ாக்டரெ்சல் ெஜய மாரெ்த :, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்அம் காெத  :, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ் டட்ர ்ெத :, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகால்டன் ஜாரஜ்் நகர ்பத்ம ஜயா ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

321 321
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணா ெத  பா  ப்பம் வார்  93:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , வ.உ.  ெத  பா  ப்பம் வார்  93:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அங்காளம்மன் ேகா ல் ெத  பா  ப்பம் 
வார்  93:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

322 322
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  பா  ப்பம் 
வார்  93:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

323 323
ெசன்ைன மாநகராட்  
ந நிைலபள்ளி, பா ப்பம்-
600107

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , வண் யம்மன் ேகா ல் ெத  பா  ப்பம் 
வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , காந்  ெத  பா  ப்பம் வார்  
93:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , நாய்க்கர ்ெத  பா  ப்பம் வார்  93:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

324 324 ேபா னி நரச்ரி மற் ம் வக்க 
பள்ளி, பா   நகர-்600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணா ெத  கைலவானர ்காலனி பா  
வார்  90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  பா  
வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்காலனி தல் ெத  
பா  வார்  90:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்காலனி 2வ  
ெத  பா  வார்  90:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , கைலவாணர ்காலனி 
3வ  ெத  பா  வார்  90:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

325 325 ேபா னி நரச்ரி மற் ம் வக்க 
பள்ளி, பா   நகர-்600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , ராஜா  ெத  கைலவாணர ்காலனி  வார்  
90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , காந்  ெத  கைலவாணர ்காலனி  
வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , அம்ேபத்கார ்3வ  ெத  
கைலவாணர ்காலனி வார்  90:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட் , 
க மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  கைலவாணர ்காலனி வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

326 326 ேபா னி நரச்ரி மற் ம் வக்க 
பள்ளி, பா   நகர-்600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , கெலக்டர ்நகர ்1வ  ெத  அண்ணாநகர ்
ேமற்  வார்  90:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட் , கெலக்டர ்நகர ்2வ  ெத  
அண்ணாநகர ்ேமற்   வார்  90:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட் , கெலக்டர ்
காலனி 3வ  அண்ணாநகர ்ேமற்   வார்  90:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ெம க்ஸ் அெவன்  கைலவானர ்காலனி வார்  90:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ராம்நகர ்அண்ணாநகர ்ேமற்   வார்  90:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேகா ல் ெத  கைலவாணர ்காலனி வார்  90:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

327 327 ேபா னி நரச்ரி மற் ம் வக்க 
பள்ளி, பா   நகர-்600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா   நகர ்1வ  ெத  பா  வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா   நகர ்2வ  ெத  பா  வார்  90:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா   நகர3்வ  ெத  பா  வார்  90:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா   நகர ்ெம ன் ேரா  பா  வார்  90:, 
(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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

328 328

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா நகர ்4வ  ெத  பா   வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா நகர ்5வ  ெத  பா  வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

329 329

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா நகர ்6வ  ெத  பா  வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா நகர ்7வ  ெத  பா  வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

330 330 த்  ெதாடக்க பள்ளி, 9வ  
ெத  பா   நகர-்600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , பா  நகர ்8வ  ெத  பா  வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா   நகர ்9வ  ெத  பா  வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

331 331

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , பா  நகர ்10வ  ெத  வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா  நகர ்11வ  ெத  வார்  90:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா  நகர ்12வ  ெத  வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

332 332

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , பா   நகர ்13வ  ெத  வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா   நகர ்14வ  ெத  வார்  90:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , பா   நகர ்15வ  ெத  வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

333 333

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , பா   நகர ்16வ  வார்  90:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , எம். .ஆர.்நகர ்பா  நகர ்வார்  90:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , பா   நகர ்17வ  ெத  வார்  90:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , பா   நகர ்18வ  ெத  வார்  90:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  , பா   நகர ்19வ  ெத  வார்  90:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

334 334

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக்1வைளயாப சாைல1வ  க் ெத கப்ேபர் ழக்  வார்  

93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

335 335

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
கப்ேபர் ழக் ெம ன்ேரா ளாக்1 வார்  93:, (2)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக்1வைளயாப சாைல1வ ெம ன்ேரா  கப்ேபர் ழக்  வார்  

93:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக்1வைளயாப சாைல க் 2வ  ெத கப்ேபர ்வார்  93:, (4)-

ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக்1வைளயாப சாைல2வ க் ெத 2வ சந் கப்ேபர ்

வார்  93:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக்1வைளயாப சாைல2வ க் ெத 3வ சந்  வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

336 336

ஷ்ணம்மாள் 
ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கப்ேபர-்
600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைளயாப  
சாைல 2வ  க்  ெத  5வ  சந்  வார்  93:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைளயாப  சாைல 2வ  

க்  ெத  4வ  சந்  வார்  93:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ழக் , ளாக் 2 வைளயாப  சாைல கப்ேபர ்( ) வார்  93:, (4)-

ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைலயாப  சாைல 
4வ  க்  ெத  வார்  93:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 1 வைளயாப சாைல 4வ க் ெத  2வ சந்  
வார்  93:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 
வைலயாப  சாைல 4வ  க்  ெத  1வ  சந்  வார்  93:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைளயாப சாைல 
5வ க் ெத  வார்  93:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 2 தக்கா சாைல கப்ேபர ்( ) வார்  93:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைளயாப  சாைல 
3வ  க்  ெத  4வ  சந்  வார்  93:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைளயாப  சாைல 3வ  க்  ெத  
வார்  93:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்க 1 
வைலயாப  சாைல 3வ  க்  ெத  3வ  சந்  வார்  93:, (12)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைளயாப  சாைல 
3வ  க்  ெத   தல் சந்  வார்  93:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 1 வைலயாப  சாைல 3வ  க்  ெத  
2வ  சந்  வார்  93:, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 

ளாக் 2 கேழந்  சாைல 2வ  க்  ெத  வார்  93:, (15)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 கேழந்  சாைல 1வ  க்  
ெத  2வ  சந்  வார்  93:, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 2 கேழந்  சாைல 1வ  க்  ெத  வார்  93:, (17)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 கேழந்  சாைல 
1வ  க்  ெத  தல் சந்  வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

337 337

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி, ெசக்டார ்3 
கப்ேபர ் ழக்  4வ  ளாக்-

600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 அகத் யர ்
சாைல 4வ  க்  ெத  வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

338 338

ெசன்ைன மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி, ெசக்டார ்3 
கப்ேபர ் ழக்  4வ  ளாக்-

600037 (வடக்  பக்கம்)

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 அகத் யர ்
சாைல 1வ  ெத  வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 2 அகத் யர ்ெத  3வ  க்  ெத  வார்  93:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 அகத் யர ்சாைல 
2வ  க்  ெத  வார்  93:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 2 அகத் யர ்சாைல 1வ  க்  ெத  வார்  93:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் அகத் யர ்சாைல 
5வ  க்  ெத  வார்  93:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 2 நக் ரன் சாைல கப்ேபர(் ) வார்  93:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 நக் ரன் சாைல 2வ  க்  
ெத  வார்  93:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 
நக் ரன் சாைல 1வ  க்  ெத  வார்  93:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 கேழந்  சாைல 17வ  

க்  ெத  வார்  93:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக் 2 கேழந்  சாைல 15வ  க்  ெத  வார்  93:, (11)-

ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 கேழந்  சாைல 
14வ  க்  ெத  வார்  93:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 2 கேழந்  சாைல 13வ  க்  ெத  வார்  93:, (13)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 கேழந்  சாைல 
வார்  93:, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்2 
நக் ரன் சாைல 17வ  க்  ெத  வார்  93:, (15)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 நக் ரன் சாைல 17வ க்  
ெத 1வ சந்  வார்  93 :, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 2 நக் ரன் சாைல 17வ  க்  ெத  வார்  93:, (17)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 2 தக்கா  சாைல 
வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

339 339
அர னர ்ெபண்கள் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி, 3வ  ளாக் கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக்3நக் ரன்சாைல4வ  க்  ெத  வார்  93:, (2)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 3 நக் ரன் சாைல வார்  93:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

340 340
அர னர ்ெபண்கள் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி, 3வ  ளாக் கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்3நக் ரன் சாைல 5 
வ  க்  ெத  வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக்3நக் ரன் சாைல 7 வ  க்  ெத  வார்  93:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்3நக் ரன் சாைல 15 
வ  க்  ெத  வார்  93:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 3 நக் ரன் சாைல 16 வ  க்  ெத  வார்  93:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 வைளயப  சாைல 
வார்  93:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

341 341
அர னர ்ெபண்கள் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி, 3வ  ளாக் கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 3 கேழந் சாைல 
1வ க் ெத  வார்  93:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 3 வைளயாப  சாைல வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

342 342
அர னர ்ெபண்கள் ேமல் நிைலப் 
பள்ளி, 3வ  ளாக் கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்3 ரமா னிவர ்
சாைல வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 
3 கேழந்  சாைல 3வ  க்  ெத  வார்  93:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 3 கேழந்  சாைல 4வ  க்  
ெத  வார்  93:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 3 

கேழந்  சாைல 10 வ  க்  ெத  வார்  93:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 3 கேழந்  சாைல 12 வ  

க்  ெத  வார்  93:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக் 3 அகத் யர ்சாைல 2 வ  க்  ெத  வார்  93:, (7)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 கேழந்  சாைல வார்  93:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்4 கேழந் சாைல 
5வ  க் ெத  1வ உபசந்  வார்  93:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக் , ளாக்4 கேழந் சாைல 5வ க் ெத  வார்  
93:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்4 

கேழந் சாைல 7வ  க் ெத  வார்  93:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 ரமா னிவர ்சாைல வார்  
93:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

343 343
 எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  

பள்ளி, 5 வ  ளாக் கப்ேபர ்
ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , அண்ணாநகரே்மற்  
ரிவாக்கம்:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 

வைலயாப சாைல வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

344 344
 எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  

பள்ளி, 5 வ  ளாக் கப்ேபர ்
ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 நக் ரன்சாைல 
வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 
நக் ரன் சாைல 14வ  ெத  வார்  93:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 நக் ரன்சாைல 10வ க்  ெத  வார்  
93:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்4 
நக் ரன்சாைல 14வ  க் ெத  1வ சந்  வார்  93:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக்4 நக் ரன்சாைல 14வ  

க் ெத  2வ சந்  வார்  93:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்
ழக் , ளாக் 5 பரன்ரச்ாைல 1வ  க்  ெத  வார்  93:, (7)-

ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 ஸ் ல் ேரா  வார்  
93:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

345 345
 எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  

பள்ளி, 5 வ  ளாக் கப்ேபர ்
ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 அகத் யர ்
சாைல வார்  93:, (2)-அம்பத் ர(்ந) கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 
அகத் யர ்சாைல 1வ  க்  ெத  வார்  93:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 அகத் யரச்ாைல 2வ  க்  
ெத  வார்  93:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 
அகத் யரச்ாைல 3வ  க்  ெத  வார்  93:, (5)-அம்பத் ர(்ந) 

கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 அகத் யரச்ாைல 4வ  க்  ெத  வார்  
5:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 
அகத் யரச்ாைல  5வ  க்  ெத  வார்  93:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 அகத் யரச்ாைல 6வ  க்  
ெத  வார்  93:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 
அகத் யரச்ாைல 7வ  க்  ெத  வார்  93:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 அகத் யரச்ாைல 8வ  க்  
ெத  வார்  93:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 
அகத் யரச்ாைல 9வ  க்  ெத  வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

346 346
 எம் ஆர ்ெமடர்ிக் ேலஷன்  

பள்ளி, 5 வ  ளாக் கப்ேபர ்
ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 பாரிசாைல 4வ  
உபசந்   வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 

ளாக்4 பாரிசாைல 11வ  க் ெத  வார்  93:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 4 பாரிசாைல வார்  93:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 ஒரிசாைல வார்  
93:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 ஸ் ல் ேரா  
வார்  93:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 
பரன்ரச்ாைல வார்  93:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 

ளாக் 5 பரன்ரச்ாைல 2வ  க்  ெத  வார்  93:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 பரன்ரச்ாைல 3வ  க்  
ெத  வார்  93:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 
பரன்ரச்ாைல 4வ  க்  ெத  வார்  93:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 பரன்ரச்ாைல 5வ  க்  ெத  வார்  93:, 
(11)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 பரன்ரச்ாைல 
6வ  க்  ெத  வார்  93:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 5 பரன்ரச்ாைல 7வ  க்  ெத  வார்  93:, (13)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 5 பரன்ரச்ாைல 8வ  

க்  ெத  வார்  93:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

347 347
அர னர ்ஆண்கள் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 ஓரிசாைல 
வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 
பரன்ரச்ாைல வார்  93:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 

ளாக் 6 பரன்ரச்ாைல 4வ  க்  ெத  வார்  93:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 பரன்ரச்ாைல 3வ  க்  
ெத  வார்  93:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 
பரன்ரச்ாைல 1 வ  க்  ெத  வார்  93:, (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

5 ெப ம் ா்  நாடா மன்றத் ெதா ல் அடங் ய
8 அம்பத் ா் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா க் ரிய வாக் சச்ாவ களின் பட் யல்

348 348
அர னர ்ஆண்கள் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 ஸ் ல் ேரா  
வார்  93:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 
எச.்ஐ.  அப்பாரட்ெ்மன்ட ் வார்  93:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  

கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 பாரைடஸ் அப்பாரட்ெ்மன்ட ்வார்  93:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6  அப்பாரட்ெ்மனட ்
வார்  93:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 

ேகானியா அப்பாரட்ெமன்ட ்வார்  93:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 வைலயாப சாைல வார்  93:, (7)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6ேகா ந்தசா  ெத   
மறமைலஅ கள் 8வ  க்  ெத   வார்  93:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

349 349
அர னர ்ஆண்கள் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, கப்ேபர ்

ழக் -600037

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 
மைறமைலஅ கள் 7வ  க்  ெத  வார்  93:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 மைறமைலஅ கள் 6வ  

க்  ெத  வார்  93:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , 
ளாக் 6 மைறமைலஅ கள் 5வ  க்  ெத  வார்  93:, (4)-

ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 மைறமைலஅ கள் 
3வ  க்  ெத  வார்  93:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ்

ழக் , ளாக் 6 மைறமைலஅ கள்  1வ  க்  ெத  வார்  93:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கப்ேபர ் ழக் , ளாக் 6 மைறைலஅ கள் 
9வ  க்  ெத  வார்  93:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

மாவட்ட ேதர்தல் அ வலர் மற் ம் மாவட்ட ஆட் யர்
வள் ர்


