
வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

1 1 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
கடப்பாக்கம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  
கடப்பாக்கம் ராமம் வார்  எண் 16:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கடப்பாக்கம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  கடப்பாக்கம் காலனி வார்  16:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  

ளக்கைர ராமம் வார்  எண் 16:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கடப்பாக்கம், ளக்கைர ராமம் வசக்  நகர ்வார்  எண் 16:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
ெப மாள்ேகா ல்ெத கன்னியம்மன்ேபடை்டகாலனி வார்  எண் 16:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
கங்ைகயம்மன்ேகா ல்ெத கன்னியம்மன்ேபடை்டகாலனி வார்  எண் 
16:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
கன்னியம்மன்ேகா ல்ெத கன்னியம்மன்ேபடை்ட வார்  16:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
ெப மாள்ேகா ல்ெத கன்னியம்மன்ேபடை்ட வார்  16:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

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



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

2 2 ெசன்ைன ந நிைலப்பளி, 
கடப்பாக்கம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், னாயகர ்ேகா ல் 1வ  ெத  
கன்னியம்மன்ேபடை்ட வார்  16:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கடப்பாக்கம், னாயகர ்ேகா ல் 2வ  ெத  வார்  16:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கடப்பாக்கம், கன்னியம்மன் ேபடை்ட வ.உ. .ெத  வார்  
16:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், கங்ைகயம்மன் ேகா ல் 

தல்ெத  கன்னியம்மன் ேபடை்ட வார்  16:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கடப்பாக்கம், கங்ைகயம்மன் ேகா ல் 2வ  ெத  வார்  16:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், கங்ைகயம்மன் ேகா ல் 

தல்ெத  கன்னியம்மன் ேபடை்ட வார்  16:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கடப்பாக்கம், அண்ணாசாைல காமராஜ ரம் ஆண்டார் ப்பம் வார்  
16:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், ராதா ஷ்ணன் 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  காமராஜ ரம வார்  16:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கடப்பாக்கம், கன்னியம்மன் ேபடை்ட ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  வார்  16:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

3 3 ெசன்ைன ந நிைலப்பளி, 
கடப்பாக்கம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
ள்ைளயாரே்கா ல்ெத ஆண்டார் ப்பம் வார்  16:, (2)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
னிவாசெப மாள்ேகா ல்ெத ஆண்டார் ப்பம் வார்  16:, (3)-

ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
னிவாசெப மாள்ேகா ல்ெத ஆண்டார் ப்பம் வார்  16:, (4)-

ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், அண்ணாசாைல  வார்  16:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 

வாரகாநகர் தல் தன்ைமசாைலஆண்டார் ப்பம் வார்  16:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 3வ தன்ைம சாைல 

வாரகாநகர ்வார்  16:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
4வ ரதானசாைல வாரகாநகர ்வார்  16:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கடப்பாக்கம், 4வ சந்  வாரகாநகர ்வார்  16:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 5வ சந் வாரகாநகர ்வார்  16:, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 6வ சந் வாரகாநகர ்வார்  16:, 
(11)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 7வ சந் வாரகாநகர ்
வார்  16:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 
8வ சந் வாரகாநகர ்வார்  16:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  
கடப்பாக்கம், 9வ சந் வாரகாநகர ்வார்  16:, (14)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 10வ சந் வாரகாநகர ்வார்  16:, (15)-
ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 11வ சந்  வாரகாநகர ்வார்  
16:, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், 12வ சந்  வாரகாநகர ்
வார்  16:, (17)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், ரா வ்காந் நகர ்
வார்  16:, (18)-ெசன்ைன மாநகராட்  கடப்பாக்கம், ேக  எல் நகர ்
வார்  16:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

4 4 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
சைடயங் ப்பம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், பரம்ா நகர ்1வ  ெத  
(வார் -16):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், பரம்ா நகர ்
2வ  ெத   (வார் -16):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

5 5
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி ( 
ெதற்  கவாசல்), 
சைடயாங் ப்பம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், பரம்ா நகர ்3வ  ெத   
(வார் -16):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், பள்ளத் ெத  
சைடயாங் ப்பம் :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், 
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  சைடயாங் ப்பம் (வார் -16):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், ழதெ்த  சைடயாங் ப்பம்  (வார் -
16):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், சைடயாங் ப்பம் 

தல்ெத   (வார் -16):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், 
சைடயாங் ப்பம் 2வ  ெத    (வார் -16):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
சைடயாங் ப்பம், சைடயாங் ப்பம் 3வ  ெத   (வார் -16):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், சைடயாங் ப்பம் 4வ  ெத   
(வார் -16):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  சைடயாங் ப்பம், சன்ன  ெத   
(வார் -16):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

6 6
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி 
சைடயங் ப்பம், 
சைடயாங் ப்பம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், எலந்த ர ்ெப மாள் 
ேகா ல்ெத  (வார் -16):, (2)-ெசன்ைன மாநாகராட்  
சைடயாங் ப்பம், எம்.எம். .ஏ. ப்    (வார் -16):, (3)-ெசன்ைன 
மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், னாயகர ்ேகா ல் ெத  எலந்த ர ்
(வார் -16):, (4)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், ம லம்மன் 
ேகா ல் ெத    (வார் -16):, (5)-ெசன்ைன மாநாகராட்  
சைடயாங் ப்பம், கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  எலந்த ர ்(வார் -16):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

7 7
.ஆர.் ெமேமாரியல் 

ேமல்நிைலபள்ளி, 
மண நி ட ன் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், எம்.ஐ. . ப்   
(வார் -16):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

8 8
.ஆர.்  ெமேமாரியல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, மண  நி  
ட ன்  சைடயாங் ப்பம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், ெஜனிபர ்நகர ் (வார் -
16):, (2)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், காந்  நகர ்எம்ஐ   
(வார் -16):, (3)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், மண  

நகர ் வள் வர ்சாைல (வார் -16):, (4)-ெசன்ைன மாநாகராட்  
சைடயாங் ப்பம், 100வ  ளாக் ப்   (வார் -16):, (5)-ெசன்ைன 
மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், ைசப்ப   (வார் -16):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

9 9
.ஆர.்  ெமேமாரியல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, மண  நி  
ட ன்  சைடயாங் ப்பம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், மண  நகர ்
அ க் மா  ப்    கத  எண் 1 தல் 1000 வைர(வார் -16):

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

10 10
.ஆர.்  ெமேமாரியல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, மண  நி  
ட ன்  சைடயாங் ப்பம் 600 103

 (1)-மண   நகர,் கத  எண் 79 தல் 1000 வைர:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

11 11
.ஆர.் ெமேமாரியல் 

ேமல்நிைலபள்ளி, மண  நி  
ட ன்  சைடயாங் ப்பம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், மண  நகர ்
அ க் மா  ப்   கத  எண் 1001 தல் 2000 (வார் -16):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

12 12
.ஆர.் ெமேமாரியல் 

ேமல்நிைலபள்ளி, மண  நி  
ட ன்  சைடயாங் ப்பம் 600 103

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், 
இ.ட ள் .எஸ். ப்   (வார் -16):, (2)-ெசன்ைன மாநாகராட்  
சைடயாங் ப்பம், எம்.ஐ.  ப் நகர ் (வார் -16):, (3)-
ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், றாவ  ளாக் ப்   
(வார் -16):, (4)-ெசன்ைன மாநாகராட்  சைடயாங் ப்பம், வள் வர ்

ைல சாைல  (வார் -16):, (5)-ெசன்ைன மாநாகராட்  
சைடயாங் ப்பம், எ ல் நகர ் வள் வர ்சாைல  (வார் -16):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

13 13
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா  மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், அன்ைன இந் ரா நகர ்ேநதா  
ெத  வார்  28:, (2)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், அன்ைன 
இந் ரா நகர ்வ. .  ெத  வார்  28:, (3)-ெசன்ைன மாநாகராட்  
மாதவரம், அன்ைன இந் ரா நகர ்பார  ெத  வார்  28:, (4)-ெசன்ைன 
மாநாகராட்  மாதவரம், மாதவரம் பால்பண்ைண சாைல லசத் ரம்  
வார்  28:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

14 14
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி வடக்   கவாசல், 
ெபரியேசக்கா  மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், அ ஞர ்அண்ணா நகர ்வார்  
28:, (2)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், ஓற்ைறவாைட ெத  வார்  
28:, (3)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், பாலா  நகர ்வார்  28:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

15 15
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், பம் அெவன்  1வ  ெத  
வார்  28:, (2)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், பம் அெவன்  2வ  
ெத  வார்  28:, (3)-ெசன்ைன மாநாகராட்  மாதவரம், பம் அெவன்  
3வ  ெத  (வார்  2:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பம் 
அெவன்  4வ  ெத  (வார்  28:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

பம் நகர ்வார்  28:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பவானி நகர ்
1வ  ெத  வார்  28:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பவானி நகர ்
2வ  ெத  வார்  28:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

16 16
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி வடக்   கவாசல், 
ெபரியேசக்கா மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம்,  என்  சாைல லசச்த் ரம்   
(வார்  28):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், படேவடட்ம்மன் 
ேகா ல் ெத , ஏரிக்கைர ேக ேக தாைழ (வார 28:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், பாரத்்தசார ெத ேக.ேக.தாைழ வார்  28ஃ:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

17 17
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சாஸ் ரி நகர ்ெபரியேசக்கா  
(வார்  28):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியேசக்கா  

ஷ்பம்மாள் ெத  (வார்  28):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெபரியேசக்கா  யாளன் ெத  (வார்  28):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

18 18
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியேசக்கா  ஏ மைல நகர ்
(வார்  28):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியேசக்கா  
ெப மாள் ெத  ேகா ந்தநாயக்கர ்ெத  (வார்  28):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியேசக்கா  ெப மாள் ேகா ல் ெத  ஆர ்
ேக நகர(்வார்  28:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெபரியேசக்கா  ெப மாள் ேகா ல் ெத  ராஜா நகர ்(வார்  28:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஐஸ்வரய்ா நகர ்(வார்  28):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சா  ேதாடட்ம் (வார்  28):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேவ  ெத  (வார்  28):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

19 19
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியேசக்கா  ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  கத  எண். 1 தல் 1063 (வார்  28):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

20 20
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி வடக்   கவாசல், 
ெபரியேசக்கா மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியேசக்கா  ெப மாள் ெத  
மாரக்ல் அ ன்  (வார்  28:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ேபாப் ஜான் காலனி (வார்  28):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெபரியேசக்கா  ெப மாள் ேகா ல் ெத  கத  எண் 1064 தல் 2069 
(வார்  28):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

21 21
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  
28:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேத  நகர ்(வார்  28):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், காமராஜர ்சாைல (வார்  28):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பழனி ெத  (வார்  28):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், மரன் ெத  ரி  (வார்  28):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

22 22
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மரன் ெத  (வார்  28):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மரன் ெத  இைணப்  சாைல 
(வார்  31):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

23 23
ேவாகனந்தர ் த்யாலயா 

பள்ளி, ெபரியேசக்கா மாதவரம் 
600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கணப  நகர ்1வ  ெத  (வார்  
28):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கணப  நகர ்2வ  ெத  
(வார்  328:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கணப  நகர ்3வ  
ெத  (வார்  28:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், னாட்  பார  
(ேகாஆப்ேராடே்டவ்) நகர ்(வார்  28:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ப் ரமணி நகர ்(வார்  28):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ப் ரமணி ெத  (வார்  28):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ராஜ ேசகர ்நகர ்(வார்  28):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், பாரவ் யம்மாள் ெத  (வார்  28):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், னாட்  பார  ட் ற  நகர ் மரன் ெத  ேக ேக தாைழ 
வார்  28:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

24 24 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 1வ  னிட ்வார்  
27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 2வ  னிட ்
வார்  27):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 4வ  

னிட ்வார்  27):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 
5வ  னிட ்வார்  27):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
பால்பண்ைண 6வ  னிட ்வார்  27:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், பால்பண்ைண 7வ  னிட ்வார்  27):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 8வ  னிட ்வார்  27):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அன்ைன ேவளாங்கன்னி நகர ்1வ  
ெத  (வார்  30):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அன்ைன 
ேவளாங்கன்னி நகர ்2வ  ெத  (வார்    27):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ேரக்கா நகர ்(வார்  28):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ப் ரமணிய ேதாடட்ம் ேரக்கா நகர ்(வார்  28):, (12)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெவங்கேடஸ்வரா காலனி 10  ெத  
(வார்  28):, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெவங்கேடஸ்வரா 
காலனி 11வ  ெத  (வார்  28):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

25 25 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ ள் நகர ்1வ  ெத  (வார்  
28):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ ள் நகர ்2 வ  ெத  
(வார்  28:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ ள் நகர ்3வ  ெத  
(வார்  28):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ ள் நகர ்4வ  ெத  
(வார்  28:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபன்னி நகர ்1வ  
ெத  (வார்  28   4):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபன்னி நகர ்
1வ  க்  ெத  (வார்    4):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெபன்னி நகர ்2வ  க்  ெத  (வார்    28):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 1வ  ெபாட் ம் வார்   5):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 2 வ  ெபாட் ம் 
வார்   27):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண 3வ  
ெபாட் ம் வார்   27):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
பால்பண்ைண 3வ  னிட ்வார்  27):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், பால்பண்ைண 4வ  ெபாட் ம் வார்   27):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

26 26 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண அ வலர ்
ப்   வார்   27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால் 

பண்ைண நீர ்வாரிய ப்  வார்   27):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண தா வாஸ் ப்  வார்   
27):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால்பண்ைண ேபா ஸ் 

ப்  (வார்  27):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஜய் நகர ்
(வார்  27):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம்.  சா நகர ்
(வார்  28:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஜான் வா  ெத  
(வார்  28):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஜான் வா  ெத  ரி  
(வார்  28):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம்,  என் எஸ்  வங்  

ப்  (வார்  27:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெஜயலட்  ேதாடட்ம் (வார்  28):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ெஜயலட்  ேதாடட்ம்2வ  க்  ெத  (வார்  28):, (12)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ன்னி நகர ்பால்பண்ைண (வார்  
28):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

27 27 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம் எம் , ேபங்  காலனி 1வ  
ெத  (வார்  28):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம் எம்  , 
ேபங்க் காலனி 2வ  ெத  (வார்  28):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம் எம்எம்  , ேபங்க் காலனி 3வ  ெத  (வார்  28):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம் எம் எம்  , ேபங்க் காலனி 4வ  ெத  (வார்  
28):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம்  , ேபங்க் காலனி 5வ  
ெத  (வார்  28):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

28 28 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்1வ  ெத  (வார்  27):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்2 வ  ெத  (வார்  27):, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்3 வ  ெத  (வார்  27):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்4வ  ெத  (வார்  27):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்5 வ  ெத  (வார்  27):, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்6 வ  ெத  (வார்  27):, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்7 வ  ெத  (வார்  27):, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்8 வ  ெத  (வார்  27):, 
(9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்9 வ  ெத  (வார்  27):, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்10வ  ெத  (வார்  
27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

29 29 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ  நகர ்ேமற்  ேதாடட்ம்  
(வார்  27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மன்ன  ெத  ( 
மாதாவரம் எம்எம்  (வார்  27):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம்,  
ேக எம் நகர ்(வார்  27):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம்  
அெவன்  (வார்  27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

30 30 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெவங்கட ்நகர ்(வார்  27):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வள் ர ்நகர ்(வார்  27):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
எடப்பாைளயம்ெப மாள்ேகா ல்ெத (வார்  27):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

31 31

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மந்ைதெவளி 1வ  ெத  (வார்  
27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மந்ைதெவளி 2வ  ெத  
(வார்  27):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மந்ைதெவளி 3வ  
ெத  (வார்  27):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மந்ைதெவளி 
4வ  ெத  (வார்  27):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
மந்ைதெவளி 5வ  ெத  (வார்  27):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

32 32

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மந்ைதெவளி 6வ  ெத  (வார்  
27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மந்ைதெவளி ெம ன் ேரா  
(வார்  27):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், னிவாச ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  (வார்  27):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சத் ய 
சாய் நகர ்(வார்  27):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ல தா 
காரட்ன் (வார்  27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

33 33

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார்  27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்

தல் ெத  (வார்  27):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்2வ  ெத  (வார்  28):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், பவான் அம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  27):, (5)-மாதவரம் (ந), 
மயான  ெத ங்  காலனி (வார்  27):, (6)-மாதவரம் (ந), . .ேக 
நகர ்வார்  27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

34 34

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), மந்தெவளித் 
ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெத ங்  காலனி ப் ர  காலனி 
  (வார்  27):, (2)-மாதவரம் (ந), ேவ ேகாபால் நகர ்(வார்  27):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

35 35 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , கம்பர ்நகர ்
வள் வர ்ெத  (வார்  27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் 

எம்எம் , கம்பர ்நகர ் ஞ்  ெத  (வார்  27):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , கம்பர ்நகர ்ம தம் ெத  (வார்  27):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , கம்பர ்நகர ்தாமைர ெத  
(வார்  27):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , கம்பர ்நகர ்

ல்ைல ெத  (வார்  27):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் 
எம்எம் , கம்பர ்நகர ்ெம ன் ேரா  (வார்  27):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , வள் வர ் ப்  மர ரம் (வார்  
27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

36 36 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
பால்பண்ைண மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , ெட ேபான் காலனி 
எஸ்எஸ்  ேகா ல் ெத  (வார்  27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம் எம்எம் , ெட ேபான் காலனி ெதற்  (வார்  27):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , ஷ்ணா நகர ்(வார்  27):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி 
(வார்  278):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் , ேராஜா 
ெத  (கம்பர ்நகர)்   (வார்  27):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் 
எம்எம் , ேத  நகர ்(வார்  27):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் 
எம்எம் , என்.எஸ்.  ேபாஸ் ெத  (வார்  27):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம் எம்எம் , ேபராயர ்சற் ணம் எக்ஸ்ரா நகர ்(வார்  27):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம் எம்எம் ,    ஜயன் ெத  ேவ  
நகர(்வார்  27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

37 37

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித ்ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  கத  
எண். 1 தல் 750 வைர(வார்  27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

38 38

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), மந்தெவளித் 
ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  கத  
எண் 751 தல் 1586 (வார்  27):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

39 39

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெப மாள் ேகா ல்ெத  (வார்  
27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெப மாள் ேகா ல் தல் 
ெத  (வார்  27):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெப மாள் 
ேகா ல் ேதாடட்ம் (வார்  27):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ஈஸ்வரன் ேகா ல்ெத  (வார்  27):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ஈஸ்வரி நகர ்(வார்  277):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

40 40
ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மாதவரம் 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார்  
30):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேந  ெத  (வார்  27):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ ஞர ்அண்ணாெத  (வார்  30):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

41 41 ஆைனயர ்அ வலகம், மாதவரம் 
பால் பன்ைன 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்எ காலனி (வார்  
27):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்எ காலனி 
பாஷ்யம்நகர ்(வார்  27):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
அெலக்ஸ் நகர ்எ காலனி ேலாகம்மாள் நகர ்வார்  27:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

42 42 ஆைனயர ்அ வலகம், மாதவரம் 
பால் பன்ைன 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி 
ெபரியாரெ்த  வார்  30:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி வள் வர ்ெத  வார்  30:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி வள் வர ்1வ  

க்  த 30:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  
காலனி வள் வர ்2வ  க்  30:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி வள் வர ்3வ  க் ெத 30:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி 
ஔைவயாரெ்த  வார்  30:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி அ ஞ்சர ்அண்ணாெத  வார்  30:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி 
காமராஜ்நகர ்வார்  30:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் 
நகர ்  காலனி ட் ெநஸ்ட ்(வார்  30):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி கண்ணதாசன்ெத  (வார்  30):, 
(11)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி 

க்டர் ல்  (வார்  30):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி லட் நகர ்வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

43 43 ஆைனயர ்அ வலகம், மாதவரம் 
பால் பன்ைன 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ப் ரமணியம் நகர ்(வார்  27):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அெலக்ஸ் நகர ்  காலனி 
வார் 27:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வடக்  ெட ேபான் 
காலனி வார்  27:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சம்பன் நகர ்
க ெத  வார்  27:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பத்மாவ  
நகர ்வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

44 44 ஆைனயர ்அ வலகம், மாதவரம் 
பால் பன்ைன 600 051

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேமத்தா நகர ்வார்  30:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேமத்தாநகர ்ெபரியதெ்த  (வார்  
30):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேமாகன் காரட்ன் வார்  30:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேமத்தா ரீன்பாரக்்  30:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

45 45

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ல்பரன்் நகர ்வார்  30:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெஜ ன் ேஜாசப் காரட்ன் வார்  30:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம்.ஆர.்எச ்  எஸ் மணிெத  
வார்  30:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கன் 1வ ெத  
வார்  30:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கன் 2வ ெத  
வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

46 46

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பகவத் ங் நகர ்வார்  30:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பஜார ்ெத  வார்  30:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

47 47

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), மந்தெவளித் 
ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஓம ளம் எம்.ஆர ்எசே்ரா  
(வார்  30):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஓமக் ளம் ேம  
எம்.ஆர.்எச ்வார்  30:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

னிவாசநகர ்வார்  30:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
சாரங்கபாணி நகர ்(வார்  30):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

ைரசா  ெத  வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

48 48 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
இராஜா  ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேராஜாநகர ் தல் ெமயன்ேரா  
வார்  30:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வா நகர ்1வ  
ெமயன்ேரா  (வார்  30):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
சண் க ந்தரம் 1வ ெத  (வார்  30):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், சண் க ந்தரம் 2வ ெத  (வார்  30):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், சண் க ந்தரம் 3வ ெத  (வார்  30):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சண் க ந்தரம் 4வ ெத  (வார்  
30):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், நேடசன்நகர ்வார்  30:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

49 49 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
இராஜா  ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேராஜாநகர ்2வ  ெமயன்ேரா  
வார்  30:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தடட்ாங் ளம் ேரா  
வார்  30:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேலாடட்ஸ்நகர ்
1வ ெத  தடட்ாங் ளம்ேரா  30:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ேலாடட்ஸ்நகர ்2வ ெத  தடட்ாங் ளம்ேரா  30:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், சத் ய ரத்்  ெத  வார்  30:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், வா நகர ்வார்  30:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், காண்மால் நகர ்(வார்  30):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

50 50

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், த்தாப  ெத  (அ) வார்  30:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

51 51

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), மந்தெவளித் 
ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எஸ்.எம். .நகர ் த்தாப  ெத  
ரி  (வார்  30):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், த்தாப  ெத  

(ஆ) வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

52 52

ெஜயேகாபால் கேரா யா 
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மந்தெவளித் ெத  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேதவராஜ் நகர ் தல்ெத  வார்  
30:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேதவராஜ் நகர ்2வ ெத  
வார்  30:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், னிவாசன் நகர ்1வ  
ெத  வார்  30:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், னிவாசன் நகர ்
2வ  ெத  வார்  30:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், னிவாசன் 
நகர ்3வ  ெத  (வார்  30):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம்,  
ராகேவந் ரா நகர ்(வார்  11):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
எஸ். .ேகா ல் ெத  (வார்  30):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -
:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

53 53 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
இராஜா  ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ராஜா  ெத  மாதவரம் வார்  
30:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ராஜா  அெனக்ஸ் ெத  
வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

54 54 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
இராஜா  ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், க்ராஜ் 1வ  ெத  வார்  30:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், க்ராஜ் 2வ  ெத  வார்  30:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், க்ராஜ் 3வ  ெத  3வ  
ெம ன்ேரா  வார்  30:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், க்ராஜ் 
4வ ெத  4வ  ெம ன்ேரா  வார்  30:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், க்ராஜ் 5வ ெத  5வ  ெம ன்ேரா  வார்  30:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், க்ராஜ் 6வ  ெம ன்ேரா  வார்  
30:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், க்ராஜ் 7வ  ெம ன்ேரா  
(வார்  30):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வசக்  நகர ்1வ  
ெத  (வார்  30):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வசக்  நகர ்
1வ  க் ெத  (வார்  30):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

வசக்  நகர ்2வ  க் ெத  (வார்  30):, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், வசக்  நகர ்3வ  க் ெத  (வார்  30):, 
(12)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வசக் நகர ்4வ  க் ெத  
(வார்  30):, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வசக்  நகர ்2வ  
ெத  (வார்  30):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

55 55 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
இராஜா  ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பார யார ்ெத  மாதவரம் 
எம்.எம். . வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

56 56 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி, 
இராஜா  ெத  மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பார யார ் தல்ெத  மாதவரம் 
எம்.எம்.  வார்  30:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பார யார ்
2வ ெத  மாதவரம் எம்.எம். . வார்  30:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், பார யார ்3வ  ெத  வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

57 57
 என் எஸ் எஸ் வக்கப்பள்ளி, 

கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், .ஆர.் .நகர ் தல் ெம ன் 
ேரா  வார்  30:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், .ஆர.் .நகர ்
1வ  க் ெத  வார்  30:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

.ஆர.் .நகர ்2வ  க் ெத  வார்  30:, (4)-மாதவரம் நகராட் , 

.ஆர.் .3வ  க் ெத  வார்  30:, (5)-மாதவரம் நகராட் , 

.ஆர.் .நகர ்4வ  க் ெத  வார்  30:, (6)-மாதவரம் நகராட் , 

.ஆர.் .நகர ்5வ  க் ெத  வார்  30:, (7)-மாதவரம் நகராட் , 

.ஆர.் .நகர ்2வ  ெம ன்ேரா  வார்  30:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

58 58
 என் எஸ் எஸ் வக்கப்பள்ளி, 

கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-மாதவரம் நகராட் , . .க.1வ  ெத  வார்  31:, (2)-மாதவரம் 
நகராட் , . .க.2வ  ெத  வார்  31:, (3)-மாதவரம் நகராட் , 

. .க. 3வ  ெத  வார்  31:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

. .க. 4வ  ெத  வார்  31:, (5)-மாதவரம் நகராட் , . .க. 5வ  
ெத  வார்  31:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், . .க. 6வ  
ெத  (வார்  31):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம்,  ஆர ்  நகர ்
2வ  ெம ன்ேரா  1வ க்  ெத (வார்  30):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம்,   கா 5வ  க்  ெத  (வார்  30):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

59 59
 என் எஸ் எஸ் வக்கப்பள்ளி, 

கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அம்ேபத்கார ்நகர ்2வ  ெத  
வார்  31:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அம்ேபத்கார ்நகர ்3வ  
ெத  வார்  31:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அம்ேபத்கார ்நகர ்
5வ  ெத  வார்  31:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
அம்ேபத்கார ்நகர ்6வ ெத  வார்  31:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், அம்ேபத்கார ்நகர ்1வ  ெத  6வ  ெத  உட் ரி  வார்  31:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அம்ேபத்கார ்நகர ்3வ ெத  6வ  
ெத  உட் ரி  வார்  31:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
அம்ேபத்கார ்நகர ்4வ  ெத  6வ  ெத  உட் ரி  வார்  31:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அம்ேபத்கார ்நகர ்5வ  ெத  6வ  
ெத  உட் ரி  வார்  31:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

60 60
 என் எஸ் எஸ் வக்கப்பள்ளி, 

கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கண்ண ரான் ேகா ல்ெத  
(வார்  30):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஜாகங் ர ்ஷாப் வார்  
30:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

61 61

 என் எஸ் எஸ் வக்கப்பள்ளி 
( ழக்   கவாசல்), 
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், காஞ்  ெபான் சா  ேதாடட்ம் 
வார்  31:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வ.உ. .ெத  வார்  
17:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கல்ேகாடட் நகர ்(வார்  31):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

62 62
அங்கன்வா  ைமயம், 
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வள் வர ்ெத  (வார்  31):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

63 63
ெசன்ைன நகராட்  அைற, 
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பாண் யன் ெத  வார்  31:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், உைடயார ்ேதாடட்ம் 1வ  ெத  
வார்  31:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், உைடயார ்ேதாடட்ம் 
2வ  ெத  வார்  19:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், உைடயார ்
ேதாடட்ம் 3வ  ெத  வார்  31:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

64 64
ெசன்ைன நகராட்  அைற, 
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், உைடயார ்ேதாடட்ம் 4வ  ெத  
வார்  31:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், உைடயார ்ேதாடட்ம் 
5வ  ெத  (வார்  31):, (3)-மாதவரம் நகராட் , உைடயார ்ேதாடட்ம் 
6வ  ெத  (வார்  31):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், உைடயார ்
ேதாடட்ம் 7வ  ெத  வார்  31:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தன் ங் ேமஸ் ரி ெத  (வார்  31):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

65 65

பாஸ்ேகா அகடா  ெமடர்ிக் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
கண்ண ரான் ேகா ல் ெத  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், த ழர ்காலனி அண்ணாநகர ்
பரம்ா காலனி 1வ  ெத  (வார்  31) :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், த ழர ்காலனி அண்ணாநகர ்பரம்ா காலனி 2வ  ெத  31:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், த ழர ்காலனி அண்ணாநகர ்
பரம்ாகாலனி 3வ  ெத  31:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
த ழர ்காலனி அண்ணாநகர ்பரம்ாகாலனி 4வ ெத  31:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ெச ன்ட ் ரான்ஸ் காலனி (வார்  31):, (6)-
மாதவரம் நகராட் , த்  மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  31:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கண்ணன் நகர ்பரம்ா காலனி 31:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

66 66

பாஸ்ேகா அகடா  ெமடர்ிக் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
எம்.ஆர.்எச.்ேரா  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பழனியப்பாநகர ்ெம ன்ேரா  
(வார்  31):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பழனியப்பாநகர ்
1வ ெத  (வார்  31):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
பழனியப்பாநகர ்2வ  ெத  (வார்  31):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், பழனியப்பா நகர ்3வ  ெத  (வார்  31):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், பழனியப்பா நகர ்4வ  ெத  (வார்  31):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பழனியப்பா நகர ்5வ  ெத  (வார்  
31:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

67 67

பாஸ்ேகா அகடா  ெமடர்ிக் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி வடக்  

கவாசல், எம்.ஆர.்எச.்ேரா  
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம்.ஆர.்எச.்சாைல (வார்  31):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

68 68

பாஸ்ேகா அகடா  ெமடர்ிக் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
எம்.ஆர.்எச.்ேரா  மாதவரம் 600 
060

 (1)-மாதவரம் நகராட் , கண்ணா ரம் (வார்  31):, (2)-மாதவரம் 
நகராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வார்  30:, (3)-மாதவரம் 
நகராட் , ய ெசபஸ் யர ்ஆலய கன்னியரம்டம் வார்  30:, (4)-
மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 1வ  ெம ன் ேரா  (வார்  
30):, (5)-மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 2வ  ெம ன் ேரா  
வார்  18:, (6)-மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 3வ  
ெம ன்ேரா  வார்  33:, (7)-மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.் காரட்ன் 
4வ  ெம ன்ேரா  (வார்  33):, (8)-மாதவரம் நகராட் , 
ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 4வ  க்  ெத  வார்  30:, (9)-மாதவரம் 
நகராட் , ேக.ேக.காரட்ன் 5வ  க் ெத  (வார்  31):, (10)-மாதவரம் 
நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 6வ  க் ெத  வார்  31:, (11)-
மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 7வ  க் ெத  வார்  31:, 
(12)-மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 8வ  க் ெத  வார்  
31:, (13)-மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 9வ  க் ெத  
வார்  31:, (14)-மாதவரம் நகராட் , ேக.ேக.ஆர.்காரட்ன் 10வ  

க் ெத  (வார்  31):, (15)-மாதவரம் நகராட் , அ.ெபா.அர .ெத  
வார்  31:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

69 69

பாஸ்ேகா அகடா  ெமடர்ிக் 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
எம்.ஆர.்எச.்ேரா  மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெமண்  அெவன் (வார் 31):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சகாய ல்லா ம த் வமைன 
(வார்  31):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெமக்ெடக்காலனிவார்  31:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேக ேக 
ஆர ்நகரெ்மஜஸ் க் காலனி (வார்  31):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ெபரியாரந்கர ்க ணாநி  ெத  (வார்  33):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ஓ ர ்காரட்ன் வார்  33:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம்,  எச ்ேரா  வார்  33:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

70 70
ெச ன்ட ்ஆனிஸ் ைரமரி 
பள்ளி,  என்  ேரா  மாதவரம் 
600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், என்.எஸ்.ேக.நகர ்வார்  33:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம் மா ஸ் இல்லம் .என். ேரா  
வார்  33:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கணப  ேதாடட்ம் 
வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கணக்கன் சத் ரம் 
வார்  33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ங்கன் ெத  வார்  
33:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

71 71
ெச ன்ட ்ஆனிஸ் ைரமரி 
பள்ளி,  என்  ேரா  மாதவரம் 
600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், .என்.  ேரா  வார்  33:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மா.ெபா.ேவதா ெத  வார்  33:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சந் ர ர  காலனி வார்  33:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அன்ைன சத் யா நகர ்வார்  33:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

72 72
ெச ன்ட ்ஆனிஸ் ைரமரி 
பள்ளி,  என்  ேரா  மாதவரம் 
600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அ ஞர ்அண்ணாநகர ்
ம ரேமட் ப்பாைளயம் வார்  33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ேமட் ப்பாைளயம் க் ெத  வார்  33:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ேமட் ப்பாைளயம் ெரட்  ெத  வார்  33:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

73 73
ெச ன்ட ்ஆனிஸ் ைரமரி 
பள்ளி,  என்  ேரா  மாதவரம் 
600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ் தல் ெத  
வார்  33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்2வ  
ெத  வார்  33:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்
2வ  க் ெத  வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
எம். .ஆர.்நகர ்3வ  ெத  வார்  30:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்3வ  க் ெத  வார்  33:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்4வ  ெத  வார்  33:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்5வ  ெத  வார்  30:, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்6வ  ெத  வார்  
33:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்6வ  

க் ெத  வார்  33:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
எம். .ஆர.்நகர ்7வ  ெத  வார்  33:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ்8வ  ெத  வார்  33:, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், எம். .ஆர.்நகர ் ரதான சாைல வார்  33:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

74 74
ெச ன்ட ்ஆனிஸ் ைரமரி 
பள்ளி, ெபான்னியம்மன்ேம  
Madhavaram 600 110

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியசாைல வார்  33:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியசாைல தல் க்  ெத  
(வார்  33):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியசாைல 2வ  

க்  ெத  (வார்  33):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

75 75
அங்கன்வா  ைமயம் ழக்  

கவாசல், ெபான்னியம்மன்ேம  
மாதவரம் 600 110

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியசாைல 3வ  க்  ெத  
வார்  33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபரியசாைல 4வ  

க்  ெத  (வார்  33):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெபரியசாைல 5வ  க்  ெத  வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ெபான்னியம்மன் ேம  வார்  33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், வ.உ. . தல் ெத  வார்  33:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ெபான்னியம்மன் ேம  எம். .ஆர ்ெத  வார்  33:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வ.ஊ.  2வ  ெத  வார்  33:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

76 76
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
வடக் , ெபான்னியம்மன்ேம  
மாதவரம் 600 110

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ெபான்னியம்மன்ேப , ேநதா  ெத  (வார்  
33):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , ேநதா  க்  
ெத  (வார்  33):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , 
எட் யப்பன் ெத  (வார்  33):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ெபான்னியம்மன்ேம , ரபாண் ெத  வார்  33:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , சத் ய ரத்்  ெத  (வார்  33):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , அய்யர ்ேதாடட்ம் 
1வ ெத  (வார்  33):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

77 77
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 

ழக் , ெபான்னியம்மன்ேம  
மாதவரம் 600 110

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , அய்யர ்ேதாடட்ம் 
2வ ெத  (வார்  33):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ெபான்னியம்மன்ேம , அய்யர ்ேதாடட்ம் 3வ ெத  வார்  33:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , அம் ஜம்மாள் ெத  
வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , லகர ்
ெத  வார்  33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , 
பார யார ்ெத  வார்  33:, (6)-மாதவரம் நகராட்  
ெபான்னியம்மன்ேம , ேனாபா  ெத  வார்  33:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , சா யார ்ேதாடட்ம் வார்  33:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , ப்ழர ் மரன் ெத  
வார்  33:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , ேத  ெத  
வார்  33:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , 
ெபான்னியம்மன் ேகா ல்ெத  வார்  33:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ெபான்னியம்மன்ேம , படே்டல் ெத  வார்  33:, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , பஜைன ேகா ல் ெத  வார்  33:, 
(13)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , பஜைன ேகா ல் 

தல் க்  ெத  வார்  33:, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ெபான்னியம்மன்ேம , பஜைன ேகா ல் 2வ  க் ெத  வார்  33:, 
(15)-ெசன்ைன மாநகராட்   ெபான்னியம்மன்ேம , பஜைன ேகா ல் 
3வ  க் ெத  வார்  33:, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ெபான்னியம்மன்ேம , ெசல்ைலயன் நகர ்வார்  33:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

78 78
காமராஜ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தனிகாசலம்நகர ்ஏ ளாக் 
தல்ெம ன் ேரா  வார்  33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 

தணிகாசலம்நகர ் ழக் 2வ ெம ன் ேரா  ஏ ளாக் வார்  33:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்ஏ ளாக் 
3வ ெம ன்ேரா  வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
தணிகாசலம்நகர ்4வ  ெம ன்ேரா  வார்  33:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

79 79
காமராஜ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்
4வ ெம ன்ேரா  1வ க் ெத  வார்  33:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்ஏ ளாக்4வ  
ெம ன்ேரா 2வ க்   ெத வார்  33:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்ஏ ளாக் 3வ  க் ெத  வார்  33:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்ஏ ளாக் 
4வ க்  1வ ைலன்ெத  வார்  33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்80 அ ேரா  வார்  33:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 5வ  ெம ன்ேரா  
6வ க்  வார்  33:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
தணிகசலம்நகர ்  ளாக்எஸ் எஸ்3வ  க் ெத  வார்  33:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தணிகசலம்நகர ்  ளாக் எஸ் எஸ் 
4வ  க் ெத  வார் 33:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

80 80
காமராஜ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 5வ  
ெம ன்ேரா  வார்  33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 5வ  ெம ன்ேரா  2வ க்  வார்  33:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 5வ  

க் ெத  வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
தணிகசலம்நகர ்  ளாக் 80 அ ேரா  வார்  33:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

81 81

காமராஜ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கவாசல், தணிகாசலம் நகர ்
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வா  ேதவ ேதடட்ம்வார்  33:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வா  ேதவ ேதாடட்ம் 1வ  

க் ெத  வார்  33:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வா  
ேதவ ேதாடட்ம் 2வ  க் ெத  வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மாதவரம், வா  ேதவ ேதாடட்ம் 3வ  க் ெத  வார்  33:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ங்காவனத் ேதாடட்ம் வார்  33:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வா நகர ்1வ  ெத  வார்  33:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வா நகர ்2வ  ெத  வார்  33:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வா  நகர ்3வ  ெத  வார்  33:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வா  நகர ்4வ  ெத  வார்  33:, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ந்தவன் ேதாடட்ம் 
ெபான்ணியம்மன் ேம  வார்  33:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

82 82
காமராஜ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 1வ  
க் ெத  வார்  -33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 2வ  க் ெத  வார்  33:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 3வ  க் ெத  
வார்   33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்6வ  
ெம ன்ேரா  வார்   33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம்நகர ்6வ  ெம ன்ேரா  1வ க் ெத  வார் 21:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்6வ  ெம ன்ேரா  
2வ  க் ெத  வார் 21:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 7வ  ெம ன்ேரா  வார்   33:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 8வ  
ெம ன்ேரா  வார்  33:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 80அ ேரா  வார்  21:, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்காமராஜ்பள்ளிெத  2வ  

க் ெத  :, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்
காமராஜ்பள்ளிெத  3வ  க் ெத  :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

83 83
காமராஜ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், னிவாசா நகர ்வார்  33:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சாந்  காலனி வார்  33:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெசல்வம் நகர ்வார்  23:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெசந் ல் நகர ்(வார்  - 33:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெசந் ல் அெவன்  (வார்  - 33):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

84 84
காமராஜ் ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 
ெம ன்ேரா  வார்  33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் தல் க் ெத  வார்   33:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 2வ  க் ெத  
வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  

ளாக் 3வ  க் ெத  வார்  33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்4வ  க் ெத  வார்  33:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்  ளாக் 
நேடசன்ெம ன்ேரா  வார்  33:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

ராம்சாைல ெபான்னியம்மன்ேம  வார்  33:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ராம்சாைல ெபான்னியம்மன்ேம  1வ  

க் ெத  :, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ராம்சாைல 
ெபான்னியம்மன்ேம  2வ  க் ெத  வா-33:, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ெசல்வம்நகர ்3வ  க் ெத  வார்  33:, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெசல்வம்நகர ் ரிவாக்கம் 

யாகராஜன்சாைல வார்  33:, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெசல்வம்நகர ் ரிவாக்கம் நேடசன் ெம ன்ேரா  வார்  33:, (13)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெசல்வம்நகர ் ரிவாக்கம் 
தங்கராஜ்சாைல வார்  33:, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ெசல்வம்நகர ் ரிவாக்கம்  ஆஈ சாைல வார்  33:, (15)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ெசல்வம்நகர ் ரிவாக்கம் எத் ராஜ்ெத  
(வார்  - 33):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

85 85
நாராயண இ-ெடன்ேகா பள்ளி,, 
தணிகாசலம் நகர ்மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் 
ெபான்னியம்மண்ேம  (வார்  - 33:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் காமராஜரச்ாைல வார்  33:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் 
காமராஜரச்ாைல தல்ெத  வார-்33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் காமராஜரச்ாைல 2வ ெத  வார-்
33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் 
காமராஜரச்ாைல 3வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

86 86
நாராயண இ-ெடன்ேகா பள்ளி,, 
தணிகாசலம் நகர ்மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் 
ராஜா சாைல (வார்  - 33):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம் நகர ்இ ளாக் ராஜா  சாைல 1 வ  ெத :, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் ராஜா சாைல 2வ  
ெத :, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் 
ராஜா சாைல 3வ ெத :, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் ராஜா சாைல 4 வ  ெத :, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் ராஜா சாைல 
5வ ெத :, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ 

ளாக் சக்ரபாணிசாைல (வார்  - 33):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், தணிகாசலம்நகர ்இ ளாக் மகாத்மாகாந் சாைல (வார்  - 
23):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்க காலனி எ ளாக் 
ெம ன்ேரா  (வார்  - 33):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
இராம ங்க காலனி எ ளாக் 1வ  க் ெத  (வார்  - 33):, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்கம்காலனி எ ளாக் 2 வ  

க் ெத :, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
இராம ங்கம்காலனி எ ளாக் 3வ  க் ெத  :, (13)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்ககாலணி  ளாக் (வார்  - 33):, (14)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்ககாலனி  ளாக் 
ெம ன்ேரா  (வார்  - 33):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

87 87
நாராயண இ-ெடன்ேகா பள்ளி,, 
தணிகாசலம் நகர ்மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்ககாலனி  ளாக் 
1வ  க் ெத :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்க 
காலனி  ளாக் 2வ  க்  ெத :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், இராம ங்ககாலனி  ளாக் 3வ  க் ெத :, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்ககாலனி  ளாக் (வார்  -
 33)  :, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்ககாலனி  

ளாக் 1வ ெத  (வார்  - 33) :, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
இராம ங்ககாலனி  ளாக் 2வ  க் ெத :, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்ககாலனி  ளாக் 3வ  

க் ெத :, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், இராம ங்ககாலனி 
 ளாக் (வார்  - 33):

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

88 88
நாராயண இ-ெடன்ேகா பள்ளி,, 
தணிகாசலம் நகர ்மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வ   2வ  ெத  (வார்  - 33):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார்  - 33):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அண்ணா ெத  
(வார்  - 33):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், அண்ணா தல் 

க் ெத  (வார்  - 33):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
அண்ணா 2வ  க் ெத  (வார்  - 33):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், அண்ணா 3வ  க் ெத  (வார்  - 33):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ரபத் ர ெத  (வார்  - 33):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ேகா ந்தசா  ெத  (வார்  - 33):, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், இந் ராகாந்  ெத  (வார்  - 33):, (10)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், சாரங்கபாணி ெத  (வார்  - 33):, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ரா வ்காந்  ெத  (வார்  - 33):, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ந் ர ரத்் :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

89 89
டான்பாஸ்ேகா நரச்ரி மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, தணிகசச்லம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்(வார்  - 26):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்ெம ன்ேரா  (வார்  - 
26):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்1வ  ெம ன் 
ேரா  (வார்  - 26):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்
2வ  ெம ன் ேரா  (வார்  - 26):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -
:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

90 90
டான்பாஸ்ேகா நரச்ரி மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, தணிகசச்லம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்3வ  ெம ன்ேரா  
(வார்  - 26):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்4வ  
ெம ன் ேரா  (வார்  - 26):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

மைலநகர ்1வ  க் ெத  (வார்  - 26):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்2வ  க்  ெத  (வார்  - 26):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ்3வ  க் ெத  
(வார்  - 26):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், மைலநகர ் ரி  
2வ  (வார்  - 26):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

91 91
டான்பாஸ்ேகா நரச்ரி மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேதவ நகர ்ெம ன் ேரா  (வார்  
- 26):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேதவ நகர ் தல்ெத  
(வார்  -26):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேதவ நகர ்2வ  
ெத  (வார்  - 26):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேதவ நகர ்
3வ  ெத  வார்  26:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ேதவ  நகர ்

தல் க்  ெத  (வார்  - 24):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
ேதவ நகர ்2வ  க் ெத  (வார்  - 26):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ேதவ நகர ்3வ  க் ெத  (வார்  - 26):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ேதவ நகர ்4வ  க்  ெத  (வார்  - 26):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கண்ணம்மாள்நகர ்(வார்  - 26):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெப மாள்நகர ்(வார்  - 26):, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பாஷ்நகர ்(வார்  - 26):, (12)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெபான் சா நகர ்(வார்  - 26):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

92 92
டான்பாஸ்ேகா நரச்ரி மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, தணிகாசலம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வா நகர ்(வார்  - 26):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வஜ் ரேவல்நகர ் தல் ெத  (வார்  - 
26) :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வஜ் ரேவல்நகர ்2வ  ெத  
வார்  26:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வஜ் ரேவல்நகர ்3வ  
ெத  வார்  26:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வஜ் ரேவல்நகர ்
4வ  ெத  வார்  26:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
வஜ் ரேவல்நகர ்ெம ன்ேரா  வார்  26:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், வஜ் ரேவல்நகர ் தல் க்  ெத  வார்  26:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வஜ் ரேவல்நகர ்2வ  க்  ெத  
வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

93 93
டான்பாஸ்ேகா நரச்ரி மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, தணிகசச்லம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ெமஜஸ் க் காலனி வார்  26:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசாலம் நகர ்ேமற்  1வ  ெத  
வார்  26:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகசாலம் நகர ்
ேமற்  2வ  ெத  வார்  26:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகசாலம் நகர ்ேமற்  3வ  ெத  வார்  26:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகசாலம் நகர ்ேமற்  4வ  ெத  வார்  26:, 
(6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  5வ  
ெத  வார்  26:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகசாலம் நகர ்
ேமற்  6வ  ெத  வார்  26:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  7வ  ெத  வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

94 94
டான்பாஸ்ேகா நரச்ரி மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, தணிகசச்லம் 
நகர ்மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  
8வ ெத  வார்  26:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  9வ ெத  வார்  26:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  10வ  ெத  வார்  
26:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  
11வ  ெத  வார்  26:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 
தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  1வ  ெம ன் ேரா  வார்  26:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  2வ  ெம ன் ேரா  
வார்  26:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்
ேமற்  2வ  ெம ன்ேரா  ம ெத :, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  3வ  ெம ன்ேரா  வார்  26:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், தணிகாசலம் நகர ்ேமற்  3வ  

ரதானசாைல வார்  26:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், சஞ்சய் 
நகர ்வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

95 95
மணியம்ைம ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி , ேதவ நகர ்மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஷ்ணாநகர ்வார்  23:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ஏ மைலநகர ்வார்  33:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், கேணஷ்நகர ்வார்  33:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம்,    நகர ்வார்  33:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், நாகவல்  அெவன்  வார்  33:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

96 96
நாராயண இ-ெடன்ேகா பள்ளி,, 
தணிகாசச்லம் நகா,் மாதவரம் 
600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வள்ளியம்ைமநகர ்வார்  33:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், வள்ளியம்ைமநகர ் ரி  (வார்  - 
33):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், பால ஷ்ணாநகர ்வார்  
33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ரகாஷ்நகர ் தல் 
ெம ன்ேரா  வார்  33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், 

ரகாஷ்நகர ்2வ  ெம ன்ேரா  வார்  33:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்3வ  ெம ன்ேரா  வார்  33:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்4வ  ெம ன்ேரா  வார்  33:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாதவரம், ரகாஷ்நகர ் தல் க்  ெத  
வார்  33:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

97 97
நாராயண இ-ெடன்ேகா பள்ளி,, 
தணிகாசச்லம் நகா,் மாதவரம் 
600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்2வ  க் ெத  
வார்  33:, (2)-மாதவரம் நகராட் , ரகாஷ்நகர ்3வ  க் ெத  
வார்  33:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்
4வ க் ெத  வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 

ரகாஷ்நகர ்5வ  க் ெத  வார்  33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்6வ  க் ெத  வார்  33:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்7வ  க் ெத  வார்  33:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்8வ  க் ெத  
வார்  33:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்9வ  

க் ெத  வார்  33:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
ரகாஷ்நகர ்10வ  க் ெத  வார்  33:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   

மாதவரம், ரகாஷ்நகர ்11வ  க் ெத  வார்  33:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், கற்பகம் நகர ்வார்  33:, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், த்யா நகர ்(வார்  - 33):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

98 98
மணியம்ைம ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, ேதவ நகர ்மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சாஸ் ரிநகர ்வார்  26:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சாஸ் ரிநகர ்அெனஸ்க் 1 மற் ம் 2 
(வார்  - 26):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சாஸ் ரிநகர ்நி  
(வார்  - 26):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சாஸ் ரிநகர ் ரி  
வார்  26:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ேமாகன்நகர ்
ெபான்னியம்மன் ேம  வார்  33:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

99 99

ெவஸ்  ெமடர்ிக் ேலஷன்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  

கவாசல், ய சாஸ் ரி நகா ்
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், பார நகர ்ெமான்னியம்மன்ேம  
(வார்  - 33):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ெசல்ைலயன் நகர ்
ெபான்னியம்மன்ேம  வார்  33:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
காந் நகர ்ெபான்னியம்மன்ேம  வார்  33:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மாதவரம், சா நகர ்ெபான்னியம்மன் ேம  வார்  33:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சா நகர ் ரி  
ெபான்னியம்மன்ேம  வார்  33:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
தங்கேவல் நகர ்வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

100 100
மணியம்ைம ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, ேதவ நகர ்மாதவரம் 600 
060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், அம்பாள்நகர ்வார்  33:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ம ைர மணவாளன்நகர ்வார்  33:, 
(3)-மாதவரம் நகராட் , ராமசந் ராநகர ்வார்  33:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், வரதராஜன்நகர ்ெபான்னியம்மன் ேம  வார்  
33:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ெகௗரி நகர ்வார்  33:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சக் ேவல் நகர ்(வார்  - 26):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், மைலநகர ்ெத ரி  
சக் ேவல்நகர ்(வார்  - 26):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 

ப்ப  தங்கேவல்நகர ்வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

101 101

ெவஸ்  ெமடர்ிக் ேலஷன் 
உயாந்ிைல பள்ளி  வடக்  

கவாசல், ய சாஸ் ரி நகா ்
மாதவரம் 600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ஜயப்பா நகர ்வார்  26:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், தணிைக நகர ்வார்  26:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ஏ மைல நகர ்வார்  33:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், பர ராம் நகர ்வார்  26:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ெமஜஸ் க் காலனி வசந்தாநகர ்
வார்  26:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், காமாட்  நகர ்வார்  
26:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ரபாகரன் நகர ்வார்  26:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், லட்  நகர ்வார்  26:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

102 102
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , லட் ரம் மாதவரம் 
நகராட்  600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ேவகானந்தர ்ெத  வார்  32:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சங்கர ங்க நாதன் ெத  (வார்  
32:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

103 103
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், காமராஜ் ெத  வார்  32:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், கடப்பா ேரா  (வார்  - 32):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

104 104
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், வள் வர ்ெத  வார்  32:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ராஜா  ெத  வார்  32:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ல் வாக்கம் ேரா  கல்பாைளயம் 
(வார்  - 32):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ஈ.ேவ.ரா.ெத  
வார்  32:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

105 105
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், கன்னியம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார்  - 32):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ேநதா  ெத  வார்  
32:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

106 106
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், கைலஞர ்ெத  வார்  32:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், லகர ்ெத  வார்  32:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், காந்  ெத  வார்  26:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், ராஜா  ெத  வார்  32:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

107 107
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், எட் யப்பன் நகர ்கன்னியப்பன் 
ெத  வார்  26:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், எட் யப்பன் நகர ்
ேகா ந்தன் ெத  லட் ரம்:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
ெசல்வ நகர ்(வார்  - 32):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
அன்ைன வசக்  நகர ்(வார்  - 32):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   
மாதவரம், ரமணி நகர ்இலட் ரம் வார்  32:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

108 108
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
வடக் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ராமதாஸ் ெத  வார்  32:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சார நகர ்1வ  ெத  (வார்  - 32):, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சார நகர ்2வ  ெத  வார்  32:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சார  நகர ்3வ  ெத  வார்  32:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சார நகர ்4வ  ெத  (வார்  - 
32):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

109 109

ாச்வாக்ா ்ேநதா  
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி  ெதற்  

கவாசல், மரன் ெத  லட்  
ரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ராமன் நகர ்வார்  32:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், அ ள் நகர ்(வார்  - 32):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், அ ள்நகர ் ரி  வார்  32:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், னாயகர ்ெத  (வார்  - 32):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், கணப  நகர ்வார்  32:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், கைலமகள் நகர ்(வார்  - 32):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், கைலமகள் ரி  வார்  32:, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்(வார்  - 32):, 
(9)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், காம் ைக நகர ்வார்  32:, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், . .நகர ்(வார்  - 32):, (11)-
ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், னஸ் நகர ்வார்  32:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

110 110
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ேமற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி தல் ெம ன் 
ெத  வார்  32:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 
2வ  ெம ன் ெத  வார்  32:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 

சச்ரஸ்் காலனி 3வ  ெம ன் ெத  வார்  32:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 4வ  ெம ன் ெத  வார்  32:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 6வ  
ெம ன்ேரா  ரிவாக்கம் வார்  32:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

111 111

ாச்வாக்ா ்ேநதா  
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி  ெதற்  

கவாசல், மரன் ெத  லட்  
ரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 5வ  ெம ன் 
ெத  வார்  32:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 
6வ  ெம ன்ெத  வார்  32:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 

சச்ரஸ்் காலனி 7வ  ெம ன் ேரா  (வார்  - 32):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 1வ  க்  ெத  வார்  32:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 2வ  க்  
ெத  வார்  32:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 
3வ  க்  ெத  வார்  32:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 

சச்ரஸ்் காலனி 4வ  க்  ெத  (வார்  - 32):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 5வ  க்  ெத  வார்  32:, 
(9)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 6வ  க்  
ெத  வார்  32:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், சச்ரஸ்் காலனி 
7வ  க்  ெத  (வார்  - 32):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   மாதவரம், 
கடப்பா ேரா  சச்ரஸ்் காலனி ய லட் ரம் வைர:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

112 112
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 

ழக் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், கஸ் ரி 1வ  ெத  (வார்  - 
32):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், கஸ் ரி 2வ  ெத  
வார் 32:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், கஸ் ரி 3வ  ெத  
வார்  32:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், கஸ் ரி 4வ  ெத  
வார்  32:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், கஸ் ரி 5வ  ெத  
(வார்  - 32):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், 
அன்ைனபராசக் நகர ் ஷ்ணா ெத  வார்  32:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

113 113

ாச்வாக்ா ்ேநதா  
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி  ெதற்  

கவாசல், மரன் ெத  லட்  
ரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், பவானிநகர ்(வார்  - 32):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், ஆ லட் நகர ்(வார்  - 32:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், சப்த ரிநகர ்(வார்  - 32):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், காேவரிநகர ்வார்  32:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், ராமா ஜரந்கர ்(வார்  - 32):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், மாதவன்நகர ்(வார்  - 32):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

114 114
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ேமற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், நந்தா நகர ்(வார்  - 32:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், மரன்ெத  (வார்  - 32):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், ேத நகர ்வார்  32:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   லட் ரம், வளரம் நகர ்வார்  32:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   லட் ரம், காஞ் நகர ்வார்  32:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   லட் ரம், சங்கர ்நகர ்(வார்  - 32):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   லட் ரம், ல தாநகர ்(வார்  - 32):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

115 115
ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், வ உ  ெத  (வார்  - 32):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

116 116

மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற்  

கவாசல் , லட் ரம் 
மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், பார நகர ்இலட் ரம் 
(வார்  - 32):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், 
பஜைனேகா ல்ெத  வார்  32:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

117 117
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற் , 
லட் ரம் மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், அம்மன்ேகா ல்ெத  
லட் ரம் வார்  32:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், 
அேசாகாெத  (வார்  - 32):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

118 118
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற் , 
லட் ரம் மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், கங்ைகயம்மன்ேகா ல் ெத  
வார்  32:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

119 119
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற் , 
லட் ரம் மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், ெப மாள்ேகா ல்ெத  
கல்பாைளயம் வார்  32:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், 
லஷ் நாராயணெப மாள்ேகா ல்ெத  லஷ் ரம்வார் 32:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

120 120
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி -, லட் ரம் 
மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், பார யாரெ்த  லட் ரம் 
வார்  32:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   லட் ரம், பார யாரெ்த  

ரிவாக்கம் லட் ரம் வார்  32:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   
லட் ரம், ரப்பட் ேரா  ணாயக ரம் வார்  26:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   லட் ரம், னாயகரே்கா ல் ெத  ணாயக ரம் 
வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

121 121
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற் , 
லட் ரம் மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  , ஜயப்பன்நகர ் னாயக ரம் வார்  26:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட் , க்ேனஷ்நகர ் னாயக ரம் வார்  26:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , ேந ெத  கல்பாைளயம் வார்  26:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட் , னாயகரே்கா ல்ெத  னாயக ரம் வார்  
26:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட் , ரய்ாநகர ் கன்யாெத  னாயக ரம் 
வார்  26:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட் , காமராஜ்ெத  வார்  26:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட் , அண்ணாெத  வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

122 122
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி - ெதற் , 
லட் ரம் மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட் , சத் ய ரத்் ெத  வார்  26:, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ல் வாக்கம்ேரா  னாயக ரம் வார்  26:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட் , னாயகர் ரம் வார்  26:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட் , ேந னாயகம் ரம்வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

123 123
மாதவரம் நகராட்  உயாந்ிைல 
பள்ளி , லட் ரம் மாதவரம் 600 
099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், கம்பரந்கர ்வார்  26:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், மால்நகர ்வார்  26:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், உமாப நகர ்வார்  26:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியட ்காலனி 
ெம ன்ேரா  வார்  26:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
பசை்சயப்பன்காலனிநகர ்வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

124 124

மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்  

கவாசல், லட் ரம் மாதவரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், லஷ் நாராயணா அ ன்  
வார்  26:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 8வ ெத  வார்  26:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  லட் ரம்,  ஆர ்எச ்ேரா  வார்  26:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

125 125
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி , லட் ரம் 
மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ள நகர ்வார்  26:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ம்மன்அ ன்  வார்  26:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், கேணஷ்நகர ்வார்  26:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், கேணஷ்நகர ் தல்ெத  வார்  26:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், கேணஷ்நகர ்அெனக்ஸ் வார்  
26:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், கேணஷ்நகர ்
சாரந்்தபரிமளம்நகர ்வார்  26:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
கேணஷ்நகரச்ாந்தபரிமளம்நகர் தல்ெத வார் 26:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  லட் ரம், பரிமளம்நகர ்2வ  ெத  வார்  26:, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 

தல்ெத  வார்  26:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 2வ ெத  வார்  26:, (11)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  லட் ரம், ெசெரடே்டரியடக்ாலனி 3வ ெத  வார்  26:, 
(12)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 4வ  
ெத  வார்  26:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

126 126
மாதவரம் நகராட்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, லட் ரம் 
மாதவரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 
5வ ெத  வார்  26:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 6வ ெத  வார்  26:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 10வ ெத  வார்  
26:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 
11வ ெத  வார்  26:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 12வ ெத  வார்  26:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 13வ ெத  வார்  
26:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 
14வ ெத  வார்  26:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 15வ ெத  வார்  26:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 16வ ெத  வார்  
26:, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 
17வ ெத  வார்  26:, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 18வ ெத  வார்  26:, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 20வ ெத  வார்  
26:, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெசக்ெரடே்டரியடக்ாலனி 
21வ ெத  வார்  26:, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், 
ெசெரடே்டரியடக்ாலனி அேனக்ஸ் பசை்சயம்மாள்நகர ்வார் 26:, (15)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், அக்பரந்கர ்வார்  26:, (16)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், காரத்் க்நகர ்வார்  26:, (17)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ப் ரமணியநகர ்வார்  26:, (18)-
ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், பசை்சயப்பன்நகர ் ரி  வார்  
26:, (19)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ேஜா நகர ் ரி  வார்  
26:, (20)-ெசன்ைன மாநகராட்  லட் ரம், ெபரம் ர ்ெரட் ல்ஸ் 
ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

127 127  எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ேவகானந்தர ்ெத  வார் 1:, (2)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , இ சப்பன் ெத  வார் 1:, (3)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , பஜைன ேகா ல் ெத  வார் 1:, (4)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , அம்ேபத்கார ்ெத  வார் 1:, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

128 128  எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ங் லான் ெத  வார் 1:, (2)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , சத் யவாணி த்  ெத  வார் 1:, (3)-
ரத்்த ரியம்பட்  (ஊராட் ), ேசரன் ெத  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

129 129  எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , . .க.ெத  (வார்  -2):, (2)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ெபரியார ்ெத  (வார் -2):, (3)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , .எஸ்.ஐ.பள்ளி ெத  (வார் -2):, (4)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , கண்ணப்பன் சந்  (வார் -2):, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

130 130 சா தய டம் ழக்  கவாசல், 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ெஜயல தா நகர ்(வார் -1):, (2)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , க மாரி அம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -2):, 

(3)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ேகாம  அம்மன் நகர ்(வார் -3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

131 131  எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ர ்நகர ்(வார் -3):, (2)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -3):, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

132 132 சா தய டம் ழக்  கவாசல், 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

133 133  எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , பஜைன ேகா ல் ெத  வா(ேகாட் ர)் 
(வார் -3):, (2)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , எல்லாத்தம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -3):, (3)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , க ணாநி  ெத  
(வார் -2):, (4)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , பாண் ரங்கன் ெத   
அத் வாக்கம் (வார் -3):, (5)- ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , வள் வர ்
ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

134 134  எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பாலவாயல் 600 052

 (1)- ரத்்த ரியம்பட்  (ஊராட் ), காமாட்  அம்மன் நகர ்(வார் -3):, (2)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , பால நாயகர ்நகர ்(வார் -3):, (3)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , அங்கம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2):, (4)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , வ.உ. .ெத  (வார் -2):, (5)-
ரத்்த ரியம்பட்  (ஊராட் ), சா க் பாடச்ா ெத  (வார் -2):, (6)-
ரத்்த ரியம்பட்  ஊராட் , அண்ணாசாைல (வார் -3):, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

135 135
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ளாங்கா பாக்கம் 600 052

 (1)- ளாங்கா ப்பாக்கம் (ஊராட் ), அம்மாள் நகர ்(வார் -2):, (2)-
ளாங்கா ப்பாக்கம் ஊராட் , ேமட் த் ெத  (வார் -3):, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

136 136
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ளாங்கா பாக்கம் 600 052

 (1)- ளாங்கா ப்பாக்கம் ஊராட் , ெபரிய ெத  (வார் -2):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

137 137
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ளாங்கா பாக்கம் 600 052

 (1)- ளாங்கா ப்பாக்கம் ஊராட் , கண்ணபாைளயம் ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  (வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

138 138

அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி வடக்  

கவாசல், ளாங்கா பாக்கம் 
600 052

 (1)- ளாங்கா ப்பாக்கம் ஊராட் , மன்ன  அம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் -4):, (2)- ளாங்கா ப்பாக்கம் ஊராட் , நாகத்தம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -4):, (3)- ளாங்கா ப்பாக்கம் ஊராட் , ேவளாளர ்ெத  
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

139 139
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ளாங்கா பாக்கம் 600 052

 (1)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  ங்  
ேம  (வார் -1):, (2)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , மல் மா நகர ்
(வார் -1):, (3)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , ங்கா ர ்(வார் -1):, (4)-

ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , ேவ ேகாபால் வா  ெத  (வார் -1):, 
(5)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  (வார் -1):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

140 140
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ளாங்கா பாக்கம் 600 052

 (1)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  தரக்ாஸ் 
(வார் -1):, (2)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , பஜைன ேகா ல் ெத  
(வார் -1):, (3)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , தரக்ாஸ் ங் ேம  
வார் 1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

141 141
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ளாங்கா பாக்கம் 600 052

 (1)- ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , பஜார ்ெத  (வார் -1):, (2)-
ளாங்கா பாக்கம் ஊராட் , த்  னாயகர ்ேகா ல் ெத  (வார் -

1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

142 142 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெசன்றம்பாக்கம் 600 052

 (1)-ெசன்றம்பாக்கம் (ஊராட் ), ெப மாள் ேகா ல் ெத   (வார் -1):, (2)-
ெசன்றம்பாக்கம் ஊராட் , ெசன்றாம்பாக்கம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார் -1):, (3)-ெசன்றம்பாக்கம் ஊராட் , லட்  அம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

143 143 ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , யம்பாக்கம் 600 052

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம்,  ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(வார்  -17):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், காந்  நகர ்
(வார்  -17:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், ெப மாள் 
ேகா ல்ெத  (வார்  -17:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், 
ெபரியார ்நகர ்(வார்  -17:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், 

யா  ஸ்வாநாதன் தாஸ்நகர ்ெதா ப்  (வார்  -17:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

144 144 ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ெதற் , யம்பாக்கம் 600 052

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், அரிய ர ் ராமம் (வார்  -
17:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், ெகாசப் ர ் ராமம் (வார்  
-17:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், ெசௗபாக்யா ெத  (வார்  
-17:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார்  -17:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், ேபாஸ்ட ்ஆ ஸ் 
ெத  (வார்  -17:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  யம்பாக்கம், 
ெசல் யம்மன் ேகா ல் ெத (வார்  -17:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  

யம்பாக்கம், அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார்  -17:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

145 145
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
அ ஞ் வாக்கம் 600 052

 (1)-அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் , தெ்த  அ ஞ் வாக்கம் (வார் -1):, 
(2)-அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

146 146

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கவாசல், அ ஞ் வாக்கம் 600 
052

 (1)-அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -2):, (2)-
அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் , அைரயத்தம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2):, 
(3)-அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் , அ ஞ் வாக்கம் ேமட் த் ெத  (வார் -
2):, (4)-அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் , ெசல்வ னாயகர ்நகர ்க ப்ைபயா 
ெத  (வார் -2):, (5)-அ ஞ் வாக்கம் ஊராட் , கனக ரக்ா நகர ்(வார் -
2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

147 147 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ரான்ட ்ைலன் 600 052

 (1)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , ரான்ட ்ைலன் ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  (வார் -1):, (2)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , ரான்ட ்ைலன் பஜைன 
ேகா ல் ெத  (வார் -2):, (3)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , அண்ணா ெத  
(வார் -2):, (4)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , காமராஜ் ெத  ஷ்  நகர ்
(வார் -2):, (5)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , இந் ரா நகர ்(வார் -2):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

148 148 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ரான்ட ்ைலன் 600 052

 (1)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , ஷ்ணா நகர ்(வார் -3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

149 149 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ரான்ட ்ைலன் 600 052

 (1)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார் -1):, (2)-
ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , மாதவரம் ெந ஞ்சாைல (வார் -1):, (3)-
ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , ப் ர ் மரன் ெத  (வார் -1):, (4)- ரான்ட ்

ைலன் ஊராட் , ஈ.ேவ.ரா.ெபரியார ்ெத  (வார் -1):, (5)- ரான்ட ்ைலன் 
ஊராட் , சா யார ்மடம் பாைளயத்தம்மன் ேகா ல் ெத  (வார் -2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

150 150 சா தய டம், ெதற்  கவாசல், 
ரான்ட ்ைலன் 600 052

 (1)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , பார யார ்ெத  (வார் -1):, (2)- ரான்ட ்
ைலன் ஊராட் , வ ைடயம்மன் நகர ்(வார் -3):, (3)- ரான்ட ்ைலன் 
ஊராட் , கண்ணதாசன் ெத  (வார் -3):, (4)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , 
அம்ேபத்கார ்ெத  சாவ  ேம  (வார்  -1):, (5)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , 

வள் வர ்ெத  (வார்  -1):, (6)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , ரா வ் 
காந்  ெத  (வார் -1):, (7)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , என்  ேரா  
(வார் -3):, (8)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , தணிகாசலம் ெத  (வார் -1):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

151 151 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ரான்ட ்ைலன் 600 052

 (1)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , பைனயத்தம்மன் ேகா ல் ெத  சா யார ்
மடம் (வார் -2):, (2)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , லட்  அம்மன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -3):, (3)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , பாலா  நகர ்எம். .ஆர.் 
ெத  (வார்  - 3):, (4)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , கம்பர ்ெத  (வார்  - 3):, 
(5)- ரான்ட ்ைலன் ஊராட் , காந்  ெத  (வார்  -3):, (6)- ரான்ட ்ைலன் 
ஊராட் , பாலா  நகர ்ேந  ெத  (வார் -3):, (7)- ரான்ட ்ைலன் 
ஊராட் , யா ரன் அழ த்  ெத  (வார்  -3):, (8)- ரன்ட ்ைலன் 
(ஊ), .ம்என்.  ேரா  தண்டல்கழனி (வார்  - 3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

152 152
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ெபண்கள்  ேமல்நிைலபள்ளி, 
வடகைர 600 052

 (1)-வடகைர ஊராட் , அண்ணாெத  (வார் -1):, (2)-வடகைர ஊராட் , 
காந்  ெத  (வார் -1):, (3)-வடகைர ஊராட் , பாபா நகர ்(வார் -2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

153 153

அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ெபண்கள்  ேமல்நிைலபள்ளி 
ேமற்  கவாசல், வடகைர 600 
052

 (1)-வடகைர ஊராட் , பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -2):, (2)-வடகைர 
ஊராட் , ேமட் த் ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

154 154
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 
ஆண்கள்   ேமல்நிைலபள்ளி, 
வடகைர 600 052

 (1)-வடகைர ஊராட் , பாடசாைல ெத  (வார் -3):, (2)-வடகைர 
ஊராட் , வள் வர ்ெத  (வார் -4):, (3)-வடகைர ஊராட் , பஜைன 
ேகா ல் ெத  (வார்  -4):, (4)-வடகைர ஊராட் , வ.உ. .ெத  (வார் -
4):, (5)-வடகைர ஊராட் , பரம்ா நகர ்(வார்  -3):, (6)-வடகைர ஊராட் , 

ந்தேரச ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

155 155
ேநஷ்னல் ேலாடட்ஸ் 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக் , 

ள்ளிைலன் 600 052

 (1)- ள்ளிலயன் ஊராட் , பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -1):, (2)-
ள்ளிலயன் ஊராட் , ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -2):, (3)-
ள்ளிலயன் ஊராட் , ஏஎன்எஸ் ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

156 156
ேநஷ்னல் ேலாடட்ஸ் 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக் , 

ள்ளிைலன் 600 052

 (1)- ள்ளிலயன் ஊராட் , மாதவரம் ெந ஞ்சாைல (வார் -1):, (2)-
ள்ளிலயன் ஊராட் , ந்தர நாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -1):, (3)-
ள்ளிலயன் ஊராட் , ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார் -1):, (4)-
ள்ளிலயன் ஊராட் , பாப்பாரேம  (வார் -1):, (5)- ள்ளிலயன் 

ஊராட் , ேசாத் ப்பாக்கம் சாைல (வார் -2):, (6)- ள்ளிலயன் ஊராட் , 
ரங்கா ேகா ஆப்ேர ங்நகர ்வார் 1:, (7)- ள்ளிலயன் ஊராட் , 

தணிைக நகர ்வார்   1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

157 157
ேநஷ்னல் ேலாடட்ஸ் 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக் , 

ள்ளிைலன் 600 052

 (1)- ள்ளிலயன் ஊராட் , நகர ் ள்ளிைலன் 1 வார் 2:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

158 158
ேநஷ்னல் ேலாடட்ஸ் 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக் , 

ள்ளிைலன் 600 052

 (1)- ள்ளிலயன் ஊராட் , நகர ் ள்ளிைலன் - 2 வார்  2:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

159 159
ேநஷ்னல் ேலாடட்ஸ் 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக் , 

ள்ளிைலன் 600 052

 (1)- ள்ளிலயன் ஊராட் , நகர ் தலாவ  ரதான சாைல சாந்  
காலனி வார் 1:, (2)- ள்ளிலயன் ஊராட் , ெஜயசந் ரா நகர ்

ள்ளிைலன் வார் 1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

160 160
ேநஷ்னல் ேலாடட்ஸ் 
ந நிைலப்பள்ளி - வடக் , 

ள்ளிைலன் 600 052

 (1)- ள்ளிலயன் ஊராட் , நகர ்இரண்டாவ  ரதான சாைல 
ள்ளிைலன் வார் 1:, (2)- ள்ளிலயன் ஊராட் , ைபபாஸ் ேரா  
ள்ளிைலன் வார் 1:, (3)- ள்ளிலயன் ஊராட் , மைலவாசன் நகர ்
ள்ளிைலன் வார் 1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

161 161
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 

வக்கப்பள்ளி, வடெப ம்பாக்கம் 
600 060

 (1)- ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், னாயக ரம் வார் 17:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், கந்தசா  நகர ்வார் 17:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், சந் ரன் ெத  வார் 17:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், பாலா  நகர ்வார் 17:, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், ள்ைளயார ்ேகா ல் 
ெத  வார் 17:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், ெப மாள் 
ேகா ல்ெத  வார்  17:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், 
ஒற்ைறவாைட ெத  வார் 17:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  
வடெப ம்பாக்கம், ெவற்  நகர ்வார் 17:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  
வடெப ம்பாக்கம், மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  கத்தா  வார்  17:, 
(10)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், ெப மாள் ேகா ல் ெத  
கத்தா  வார்  17:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

162 162
அர  ஆ ரா ட நலத் ைற 

வக்கப்பள்ளி, வடெப ம்பாக்கம் 
600 060

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், ன்னேதாப்  
வடெப ம்பாக்கம் வார் 17:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
வடெப ம்பாக்கம், ஆ ரா டர ்காலனி ெப மாள்ேகா ல் ெத  
வடெப ம்பாக்கம் வார்  17        :, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
வடெப ம்பாக்கம், ெசட் ேம  அம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  17:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், தணிகாசலம் நகர ்
வடெப ம்பாக்கம் வார்  17:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  
வடெப ம்பாக்கம், ெப மாள் நகர ்வடெப ம்பாக்கம் (வார்  17):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  வடெப ம்பாக்கம், ளக்  பட்  .எஸ்.மணி 
நகர ்(வார்  17):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

163 163
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர ், ஆ ரா டர ்காலனி (வார்  19):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

164 164
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ஈசச்ாங்கா  (வார்  19):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ெபான்னியம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  
19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

165 165
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மாத் ர ்எம்.எம். .ஏ.  கத  எண் (1 
தல் 565)வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

166 166
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மாத் ர ்எம் எம்  ஏ (வார்  19) 
கத  எண் 566 தல் 1088:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

167 167
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மாத் ர ்எம் எம்  ஏ  (வார்  19) 
கத  எண் 1089 தல் 1557 வைர:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், 
-:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

168 168
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மாத் ர ்எம் எம்  ஏ கத  எண் 
1558 தல் 2000 வைர  (வார்  19) :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

169 169

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல் , 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மாத் ர ்எம் எம்  ஏ  (வார்  19) 
கத  எண் 2001 தல் 4729 வைர:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், 
-:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

170 170
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார்  
19 ):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ஓம ளம் ரா வ்நகர ்(வார்  
19):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ஓம ளம் ன்னசா நகர ்
(வார்  19):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ஓமகளம் 
ெபரியமாத் ர ்(வார்  19):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் 
வடக் ெத  அ  நகர ்(வார்  19):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் 
சக்  நகர ்(வார்  19):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் 

த் மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  (வார்  19):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

171 171
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் 200 அ  ேரா  எரிகைர (வார்  
19):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ெப மாள் ேகா ல் ெத  
(வார்  19):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் காந்  நகர ்(வார்  19):, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மா லாமணி நகர ்2வ ெத  
(வார்  19):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் அத் ளம் (வார்  19):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

172 172

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ேந  நகர ்(வார்  1):, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாத் ர,் காமராஜர ்சாைல வார்  19:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

173 173
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம் எம்  ஏ மாத் ர ்கத  எண் 1 
தல் 1000:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

174 174

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம் எம்  ஏ மாத் ர ்கத  எண் 
1001 தல் 2223:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

175 175
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம் எம்  ஏ கத  எண் 2024 தல் 
2507:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

176 176
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மாத் ர ்எம் எம்  எ கத  எண் 
2508 தல் 2700 வைர வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

177 177

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மாத் ர ்எம் எம்  எ கத  எண் 
2701 தல் 3000 வைர வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

178 178
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம் எம்  ஏ மாத் ர ்கத  எண் 
3001 தல் 3270 வைர:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

179 179
ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி, 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம் எம்  ஏ மாத்  கத  எண் 3271 
தல் 3550 வைர:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

180 180

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம் எம்  ஏ மாத் ர ் கத  எண் 
3551 தல் 3785 வைர :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

181 181

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம் எம்  ஏ மாத்  கத  எண் 3786 
தல் 4767 வைர:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

182 182

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம்.எம். .ஏ. மாத் ர ்கத  எண் 
4001 தல் 4500 வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

183 183

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எம்.எம். .ஏ. மாத் ர ்கத  எண் 
4501 தல் 5000 வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

184 184

அர னா ்உயாந்ிைலப்பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், 
த.நா. .வ.வாரியம் மாத் ர ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் அ க்  மா  ப்  
எம்.எம். .ஏ. மாத் ர ்(வார்  198:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் 
ம  எ ல் சச்ரஸ்் காலனி (வார்  19):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  
மாத் ர,் த்  நகர ்வார்  19:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் 
மண  சாைல காமராசர ்சாைல வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

185 185 னித தாமஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, மாத் ா ்600 068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மஞ்சம்பாக்கம், பால ப் ரமணியன் நகர ்
வார்  19:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மஞ்சம்பாக்கம், ெப மாள் 
ேகா ல்ெத  வார்  19:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மஞ்சம்பாக்கம், 
ஆம்ஸ் ராங்க் நகர ்ந யா நகர ்வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

186 186 னித தாமஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, மாத் ா ்600 068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மஞ்சம்பாக்கம், க மாரியம்மன் சாைல 
வார்  19:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மஞ்சம்பாக்கம், டாக்டர ்
எம். .ஆர.்சாைல வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

187 187
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, மாத் ா ்600 
068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் எல்ைலயம்மன் ேகா ல்ெத  
வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

188 188 னித தாமஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, மாத் ா ்600 068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் மஞ்சம்பாக்கம் ஏரிக்கைர வார்  
19:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் பழனி ெத  ன்னமாத் ர ்
வார்  19:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ளக்கைர ெத  வார்  
19:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் பார நகர ் தல்ெத  

ன்னமாத் ர ்வார்  19:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் 
பார நகர ்இரண்டாவ  ெத  ன்னமாத் ர ்வார்  19:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  மாத் ர,் பார நகர ்3வ  ெத  ன்னமாத் ர ்வார்  19:, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் பார  நகர ்4வ  ெத  வார்  19:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

189 189 னித தாமஸ் ெமடர்ிக் ேலஷன் 
பள்ளி, மாத் ா ்600 068

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் அ ளானந்த நகர ்வார்  19:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ன்னமாத் ர ்ெப மாள் ேகா ல் 
ெத  வார்  19:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  மாத் ர,் ெஜயலட்  
சாைல வார்  19:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

190 190 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ெதற் , ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , எ ல் நகர ்(வார்  24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ரப்பட்  வார்  24:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ரப்பட் , ரப்பட்  க்கானத்தம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார் - 24:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

191 191 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ெதற் , ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , பள்ளி ட ெத  (வார் - 24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ரப்பட்  காலனி பஜைன 
ேகா ல்ெத  வார்  24:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 
ெஜ. .நகர ்(வார் -24:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 
ேவலம்மாள் நகர ்வார்  24:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 

. .நகர ்வார்   24:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

192 192 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்1வ ெத  வார்  24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்2வ  ெத  வார்  24:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்3வ ெத  வார்  24:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்4வ ெத  வார்  24:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்5வ ெத  வார்  24:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்6வ  ெத  வார்  24:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

193 193 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்த ழ்நா  நீர ்
வ கால் வாரிய  வார்  24 :, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  

ரப்பட் , ேமட் ர ் ந்தாவனம் நகர ்(வார் - 24):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்வள் வர ்நகர ்(வார் -24):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ரப்பட்  தல் க் ெத  
(வார் -24):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

194 194 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்வார்  24:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

195 195 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , வ ரகாச நகர ்வடக்  வார்  
24:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

196 196 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , வப் ரகாச நகர ்(ெதற் ) வார்  
24:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , அ ள் நகர ்வார்  24:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேநதா  நகர ்சண் கா ரம் வார்   
24:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , த் மாரியம்மன் 
ேகா ல்ெத  வார்   24:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  சண் கா ரம் வார்   24:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

197 197 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , காம்பட்  
ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  வார்   24:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  
ரப்பட் , மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  காம்ேப  வார்   24:, (3)-

ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ஜய் நகர ் காம்ேப  வார்   24:, 
(4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ய அ ள்நகர ்வார்   24:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ஜயா அ ன்  வார்   24:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ஆடே்டாேலக் ப்  அ ரா  
நகர ் காம்ேப  (வார்   24):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 
அன்ைன நகர ்சண் க ரம் (வார்   24):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

198 198 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , இந் ரா நாகேத  அம்மன் 
ேகா ல் ெத  (வார்   24):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ரா வ் 
காந்  ெத  இந் ரா நகர ்(வார்   24):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  

ரப்பட் , ேகாைர ேரா  இந் ரா நகர ்(வார்   24):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்இைணப்  சாைல இந் ரா நகர ்(வார்   
24):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
இந் ரா நகர ்(வார்   24):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 
பார யார ்ெத  இந் ரா நகர ்(வார்   24):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

199 199 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேமட் ர ்இைணப்  சாைல (வார்  
- 24):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்(வார்  - 
24):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

200 200
ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி 
ெதற்  கவாசல், சண் க ரம் 

ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்2வ  
க் ெத  (வார்  - 24):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 

பார தாசன் நகர ்5வ  க் ெத  (வார்  - 24):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்6வ  க் ெத  (வார்  - 
24):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்8வ  

க் ெத  (வார்  - 24):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 
பார தாசன் நகர ்9வ  க் ெத  (வார்  - 24):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்12வ  க் ெத  (வார்  - 
24):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்13வ  

க்  ெத  (வார்  - 24):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , 
பார தாசன் நகர ்14வ  க் ெத  (வார்  - 24):, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்15வ  க் ெத  (வார்  - 
24):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , பார தாசன் நகர ்16வ  

க் ெத  (வார்  - 24):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

201 201 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , கம்பர ்ெத  வார்   24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேந  ெத  (வார்  -24:, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ரப்பட் , அன்ைன ெதரசா ெத  (வார்  -24:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , காமராஜர ்ெத  (வார்  -24):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , வ.உ. .ெத  (வார்  -24:, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , கைலஞர ்க ணாநி ெத  (வார்  -
24:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , மகாத்மா காந்  ெத  (வார்  -
24:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , நாகத்தம்மன் ேகா ல் ெத  
(வார்  -24:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

202 202 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
சண் க ரம் ரப்பட்  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ரடச்கன் ெத  (வார்  -24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , எம். .ஆர.்ெத  (வார்  -24:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , இந் ரா காந் நகர ்1வ  ெம ன் 
ேரா  (வார்  -24:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , அம்ேபத்கார ்
ெத  (வார்  -24:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , அண்ணாெத  
(வார்  -24:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ெவங்கேடஸ்வரா 
ெத  (வார்  -254:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ெபரியார ்ெத  
(வார்  - 24:, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , ேநதா  ெத  (வார்  
-24:, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ரப்பட் , வள் வர ்ெத  (வார்  -
24:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

203 203 அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி3, 
க ரே்வ  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ  , ரா நகர ்(வார்  -25):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , . .க.நகர ் (வார்  -25):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ஏைசயா ெத  (வார்  -25):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , னாயகர ்ேகா ல்ெத  மற் ம் 

க் ெத  (வார்  -25):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 
இரடை்டமைல னிவாசன் ெத  (வார்  -25):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  
க ரே்வ , கெலக்டர ்நகர ்ெம ன் ேரா  (வார்  25):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  க ரே்வ , கெலக்டர ்நகர ்1வ  க்  ெத  (வார்  25):, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , கெலக்டர ்நகர ்2வ  க்  ெத  
(வார்  25):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , கெலக்டர ்நகர ்3வ  

க்  ெத  (வார்  25):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 
மகாலட்  நகர ்1வ  ெத  (வார்  25):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  
க ரே்வ , மகாலட்  நகர ்2வ  ெத  (வார்  25):, (12)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  க ரே்வ , மகாலட்  நகர ்3வ  ெத  (வார்  25):, (13)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , மகாலட்  நகர ்4வ  ெத  (வார்  
25):, (14)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , மகாலட்  நகர ்5வ  ெத  
(வார்  25):, (15)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , மகாலட்  நகர ்
6வ  ெத  (வார்  25):, (16)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , பரிமளம் 
நகர ்(வார்  25):, (17)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ஐ.என். . .  
நகர ்(வார்  25):, (18)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ரிடட்ானியா 
நகர ்(வார்  25):, (19)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ஐ.என். . .  
நகர ் ரா வ் காந்  ெத  (வார்  25):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

204 204
அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி  
ேமற்  கவாசல், க ரே்வ  600 
066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ேமத்  ெத  (வார்  -25):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , வள் வர ்ெத  (வார்  -2):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

205 205 அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி, 
க ரே்வ  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ெசம் யம் ெம ன் ேரா  (வார் -
25):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , கட் ட ெதா லாளர ்நகர ்
(வார்  -25):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ெசல் யம்மன் 
ேகா ல்ெத  (வார் - 25):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 
எஸ். . ல். (வார்  -25):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 
வ.உ. .ெத  (வார்  -25):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ேட ட ்
ெஜயேவல் ெத  (வார்  -25):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 

ப் ரமணிய ெத  (வார்  -25):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 
க ரே்வ  காலனி  (வார் - 25):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 

ரத்்  நகர ்(வார்  -25):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

206 206 அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி, 
க ரே்வ  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , னிவாச நகர ்வார்  25:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , காம் ைக நகர ்(வார்  -25):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , .எம்.ேக.நகர ்(வார்  -25):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , .எம்.ேக.நகர ்1வ  ெம ன் ேரா  
(வார் - 25):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

207 207
அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி    
ேமற"  கவாசல், க ரே்வ  600 
066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , பத்மாவ  நகரெ்ம ன் (வார் - 
25):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ரராகவ  நகர ் ரி  
(வார்  -25)�:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

208 208 அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி, 
க ரே்வ  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ரராகவ  நகர ்(வார் - 25):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ரராகவ  1வ  ெம ன் ேரா ( 
வார்  -25):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , லட்  நகர ்(வார்  -
25):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , லகம் நகர ்(வார்  -25):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ேக. .ஆர.்நகர ்(வார்  -25):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

209 209 அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி, 
க ரே்வ  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , பாலா  நகர ்(வார்  -25):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ட் ற  சங்கம் (வார்  -25):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ஏ மைல நகர ்(வார் -25):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , லட்  காந்தம்மாள் நகர ்(வார்  -
25):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , அம்பாள் நகர ்(வார்  -25):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , மால் னிவாச நகர ்(வார்  -25):, 
(7)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ரல்ா அ ன்  (வார்  -25):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ெஜயமா  நகர ்(வார்  -25):, (9)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , சத் ய ரத்்  நகர ்(வார்  -25):, (10)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , தந்ைத ெபரியார ்ெத ( வார் - 25:, 
(11)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , சபரி நகர ்வார்  25:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

210 210 அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி, 
க ரே்வ  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ஜான் க்டர ்ெத  (வார்  -25:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , அண்ணா ெத  (வார்  -25):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , வராஜ் ெத  (வார்  -25):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , காந்  ெத  (வார்  -25):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , கண்ண  ெத  (வார்  -25):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , என்.எஸ்.ேக.ேரா  (வார்  -4):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

211 211 அர னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி, 
க ரே்வ  600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , பார யார ்ெத  (வார்  -25):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ெகங்ைகயம்மான் ேகா ல்ெத  
(வார்  -25):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , பாடசாைல ெத  
(வார்  -25):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , ெசம் யம் ேரா  
(வார்  -25):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்
ெத  (வார்  -25):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  க ரே்வ , 
பஜைனேகா ல்ெத  (வார்  -25):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், 
-:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

212 212 ட் ல் ேலம்ஸ் பள்ளி, த்தகரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம் , மால் நகர ்(வார்  24):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

213 213 ட் ல் ேலம்ஸ் பள்ளி, த்தகரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், மால் நகர ் ரி  1 (வார்  24):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  தத்கரம், லட்  நகர ்(வார்  24):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ேரஸ் நகர ்(வார்  24):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், லட் யம்மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  -24):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

214 214 ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
ேமற் , த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், பள்ளி ட ெத  (வார்  24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், லட்  அம்மன் நகர ்(வார்  24:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், தா நகர ்(வார்  -24):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், லட் மண நகர ்(வார்  -24):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், ேரவ  நகர ்(வார்  -24):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், கணப  நகர ்(வார்  24):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

215 215 ட் ல் ேலம்ஸ் பள்ளி, த்தகரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ராம் நகர ்(வார்  -24):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ரப்பட்  ெம ன் ேரா  (வார்  24):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

216 216 ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
வடக் , த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், பால னாயகர ்ேகா ல் ெத  1 
(வார்  -24):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

217 217 ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
வடக் , த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், பால னாயகர ்ேகா ல் ெத  (2) 
(வார்  -24):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

218 218 ெசன்ைன வக்கப்பள்ளி - 
வடக் , த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், மாதவ் நகர ் தல் ெத  (வார்  
24):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், மாதவ் நகர ்1 தல் 5 ெத  
(வார்  24:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

219 219 ட் ல் ேலம்ஸ் பள்ளி, த்தகரம் 
600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், பத்மா நகர ்(வார்  24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  (வார்  
24):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், பத்மா நகர ் ரி  (வார்  -
24):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

220 220
ங்ஸ்  ெமடர்ிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, த்தகரம் 600 
099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ெவங்கடசாய் நகர ்(வார்  24):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ெவங்கடசாய் நகர ் ரி  (வார்  24:, 
(3)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ெவங்கடசாய் நகர ் னாயக ரம் 
(வார்  24):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், த்தகரம் காலனி 

வள் வர ்ெத  (வார் -24) :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

221 221
ங்ஸ்  ெமடர்ிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, த்தகரம் 600 
099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், லஷ் யம்மன் நகர ்(வார்  -24):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், த்தகரம் காலனி வள் வர ்ெத  
(வார்  -24):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், சரஸ்வ  நகர ்
ெம ன்ேரா  (வார்  -24):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், 
சரஸ்வ  நகர ் தல் ெத  (வார்  -24):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  

த்தகரம், சரஸ்வ  நகர ்இரண்டாவ  ெத ( வார் - 24):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், சரஸ்வ  நகர ்3வ  ெத  (வார்  -24):, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், சரஸ்வ  நகர ் ரி  (வார்  -24):, (8)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், சரஸ்வ  நகர ்பார யார ்ெத  
(வார்  -24):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், எஸ். .ஓ.ஏ சச்ரஸ்் 
நகர ்(வார்  -24):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

222 222
ங்ஸ்  ெமடர்ிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, த்தகரம் 600 
099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், தங்கேவல் நகர ்(வார்  -24):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ஜான ராம் நகர ்(வார்  24):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ராஜம்மாள் நகர ்(வார்  -24):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ராம ங்க நகர ்(வார்  -24):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

223 223
ங்ஸ்  ெமடர்ிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, த்தகரம் 600 
099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ேவல் கன் நகர ்(வார்  -24):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், இந் ரா நகர ்(வார்  -24):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

224 224
கல்  அரங்கநாதர ் மான்ேபாரட் ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
கல்பாைளயம் த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ஜயலட்  நகர ்(வார்  -24):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், னாட்  நகர ்(வார்  -24):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், உமா நகர ்(வார்  -24):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், மரன் நகர ்(வார்  -24):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், லட்  நகர ்(வார்  -24):, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், வானவன் நகர ்(வார்  -24):, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்(வார்  -24):, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், ஏ மைல நகர ்(வார்  -24):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

225 225
கல்  அரங்கநாதர ் மான்ேபாரட் ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
கல்பாைளயம் த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், சந்ேதாஷ்நகர ்(வார்  - 24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ப் ரமணி நகர ்(வார்  -24:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், காந்  ெத  (வார்  -24:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், கமலம் நகர ்(வார்  -24:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், சக்  நகர ்(வார்  - 24:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், ஐய்யப்பா நகர ்வார்   24:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், ஐயப்பா நகர ்அெனக்ஸ் வார்  24:, (8)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், அேசாக் அ ன்  வார்  24:, (9)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், சந்ேதாஷ் நகர ்வார்   24:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

226 226
கல்  அரங்கநாதர ் மான்ேபாரட் ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
கல்பாைளயம் த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ங்காரேவலன் நகர2்4:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ேஷாத்தமன் நகர ்வார் 24:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், ரங்கநாதன் நகர ்வார்  24 :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

227 227
கல்  அரங்கநாதர ் மான்ேபாரட் ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
கல்பாைளயம் த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், சார  நகர ்வார்  24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், சார  நகர ் ரி  வார்  24:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், கேணஷ் நகர ்வார்   24:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

228 228
கல்  அரங்கநாதர ் மான்ேபாரட் ் 
ெமடர்ிக் ேலஷன் பள்ளி, 
கல்பாைளயம் த்தகரம் 600 099

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், வா  நகர ்வார்   24:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், மகாேத  நகர ்(வார்  -24):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  த்தகரம், வ.உ.  நகர ்வார்  24:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், இராகவன் நகர ்வார்   24:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், காமராஜ் நகர ்வார்  24:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  த்தகரம், சத் யா நகர ்வார்  24:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

229 229 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணப்பசா  நகர ் ழல்

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்1வ  ெத  
(வார்  - 22):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்
2வ  ெத  வார்  22:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  
நகர ்3வ  ெத  வார்  22:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 
கண்ணப்பசா  நகர ்4வ  ெத  வார்  22:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  

ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்6வ  ெத  வார்  22:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்7வ  ெத  வார்  22:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

230 230 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
கண்ணப்பசா  நகர ் ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்5வ  ெத  
வார்  22:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்8வ  
ெத  வார்  22:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்
9வ  ெத  வார்  22:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  
நகர ்10 வ  ெத  வார்  22:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 
கண்ணப்பசா  நகர ்11வ  ெத  வார்  22:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  

ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்12 வ  ெத  வார்  22:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்13வ  ெத  வார்  22:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

231 231
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ேமற் , கண்ணப்பசா  நகர ்

ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்26வ  ெத  
வார்  22:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்27வ  
ெத  வார்  22:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்
28வ  ெத  வார்  22:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 

யாகசங்கர ங்கனார ்ெத  வார்  22:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

232 232
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 

ழக்  கவாசல், 
கண்ணப்பசா  நகர ் ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்ெம ன்ேரா  
வார்  22:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மைல நகர ்வார்  22:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

233 233
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ெதற் , கண்ணப்பசா  நகர ்

ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்14வ ெத  
வார்  22:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்15வ  
ெத  வார்  22:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்
16வ  ெத  வார்  22:, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  
நகர ்17வ  ெத  வார்  22:, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 
கண்ணப்பசா  நகர ்18வ  ெத  வார்  22:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  

ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்19வ  ெத  வார்  22:, (7)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்20வ  ெத  வார்  22:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

234 234
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ெதற் , கண்ணப்பசா  நகர ்

ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்19வ  
ெம ன்ேரா  வார்  22:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 
கண்ணப்பசா  நகர ்21வ  ெத  வார்  22:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  

ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்22வ  ெத  வார்  22:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்23வ  ெத  வார்  22:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்24வ  ெத  வார்  
22:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், கண்ணப்பசா  நகர ்24வ  

க்  ெத  வார்  22:, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 
கண்ணப்பசா  நகர ்25வ  ெத  வார்  22:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

235 235 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  வார்  22:, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வள் வர ்ெத  வார்  22:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், லால் பக ர ்சாஸ் ரி ெத  வார்  22:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ெப மாள்ேகா ல்ெத  வார்  22:, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், பன்னீர ்ெசல்வம் ெத  வார்  22:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

236 236 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ேக. .ேக. சா  ெத  வார்  22:, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ேகா. . மணி ெத  வார்  22:, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், பார தாசன் ெத  வார்  22:, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், அழ ரி ெத  வார்  22:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், பாஷ் சந் ரேபாஸ் ெத  வார்  22:, (6)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், சரச் ்ெத  வார்  22:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

237 237 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், சங் தா அ ன்  (வார் -22):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் (வார் -22):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் தல்ப  (வார் -22):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 2ம் ப  (வார் -22):, (5)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 3ம் ப  (வார் -22):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 4ம் ப  (வார் -22:, (7)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் தல் ெத  (வார் -22):, 
(8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 2வ  ெத  (வார் -
22):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 2வ  க்  
(வார் -22):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 3வ  
ெத  (வார் -22):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 
4வ  ெத  (வார் -22):, (12)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்
காரட்ன் 5வ  ெத  (வார் -22):, (13)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 
மகா ர ்காரட்ன் 5வ  க்  ெத  (வார் -22):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

238 238 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகா ர ்காரட்ன் 6வ  ெத  (வார் -
22):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், சத் ஷ் ெத  (வார் -22):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், சாந்  அ ன்  (வார் -22):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், சாந்  அ ன்  வார்  22:, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், மாரியம்மன் நகர ்(வார் -22):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

239 239 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மாதா நகர ்(வார் -22):, (2)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், நீலகண்டர ்நகர ்(வார் -22):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், நீலகண்டர ்நகர ்1வ  ப  வார்  22:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

240 240 ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ழக் , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், நீலகண்டர ்நகர ்2வ  ப  
(வார் -22):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், நீலகண்டர ்நகர ்3வ  
ப  வார்  22:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

241 241
ெசன்ைன ந நிைலப்பள்ளி - 
ெதற் , கண்ணப்பசா  நகர,் 
கவாங்கைர 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், நீலகண்டர ்நகர ் ஜயா அ ன்  
வார்  22:, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், இராம ஷ்ணன் நகர ்
(வார் -22):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், னாட்  நகர ் தல் ெத  
(வார் -22):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், னாட்  நகர ்2வ  ப  
(வார் -22):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வா நகர ்ெம ன் ேரா  
(வார் -22):, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வா நகர ் தல் ெத  
(வார் -22):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வா நகர ்2வ  சந்  ெத  
(வார் -22):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வா நகர ்3வ  சந்  ெத  
(வார் -22):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ராேஜஷ் அெவன்  (வார் -
22):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

242 242 ெஜ ன் த் யாஷரம்  பள்ளி, 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், காஞ்  அ ள் நகர ்(வார் -22):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், த ழர ்நகர ்(வார் -22):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், இராகேவந் ரா நகர ்(வார் -22):, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், . .க. 1வ  ெத  (வார் -22):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், இந் ரா நகர ்(வார் -22):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

243 243 ெஜ ன் த் யாஷரம்  பள்ளி, 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், . .க. ெத  (வார் -22):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், மகாலட்  நகர ்(வார் -5):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

244 244 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், இராகேவந் ராநகர ்2வ  ப  
(வார் -22):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், பார யார ்ெத  (வார் -
22):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வ.உ. . ெத  (வார் -22):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ஷ்  நகர ்வ.உ. . ைள (வார் -22):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

245 245 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , வராஜ் 3வ  ெத  (வார் -
22):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல் நகர ்ெம ன் 
ெத  (வார் -22):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல் 
நகர ்1வ  ெத  (வார் -22):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , 
சக் ேவல்நகர ்2வ  ெத  (வார் -22):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் 

றப் , சக் ேவல் நகர ்3வ  ெத  (வார் -22):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

246 246 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல்நகர ்4வ  ெத  
(வார் -22):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல்நகர ்
5வ  ெத  (வார் -22):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , 
சக் ேவல் நகர ்6வ  ெத  (வார் -22):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் 

றப் , சக் ேவல்நகர ்7வ  ெத  (வார் -22):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல்நகர ்8வ  ெத  (வார் -22):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல் நகர ்9வ  ெத  (வார் -
22):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல் நகர ்10வ  
ெத  (வார் -22):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , சக் ேவல் 
நகர ்11 வ  ெத  (வார் -22):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , 
சக்  ேவல் நகர ் ரிவாக்கம் (வார் -22):, (10)-ெசன்ைன மாநகராட்   

ழல் றப் , ஷ்ணா நகர ்(வார் -22):, (11)-ெசன்ைன மாநகராட்   
ழல் றப் , ெமர்  நகர ்(வார் -22):, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

247 247 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி , 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், .என்.ட் . சாைல (வார் -22):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வராஜ் தல்ெத  (வார் -22):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வராஜ் 2வ  ெத  (வார் -22):, (4)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வராஜ் ெம ன்ேரா  (வார் -22):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

248 248 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் மத் ய ைறசச்ாைல 
ப்  (வார் -22):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், காந்  தல் 

ெத  (வார் -22):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், காந்  2வ  ெத  
(வார் -22):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

249 249 ெசன்ைன ந நிைலப் பள்ளி, 
ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், காந்  3வ  ெத  (வார் -22):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், காந்  ெம ன் ெத  (வார் -22):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

250 250  எஸ் ஐ பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் னித அந்ேதாணியார ்ேகா ல் 
1வ  ெத  (வார் -23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் னித 
அந்ேதாணியார ்ேகா ல் 2வ  ெத  (வார் -23):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், ழல் னித அந்ேதாணியார ்ேகா ல் 3வ  ெத  
(வார் -23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

251 251  எஸ் ஐ பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் னித அந்ேதாணியார ்ேகா ல் 
4வ  ெத  (வார் -23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் னித 
அந்ேதாணியர ்ேகா ல் 5வ  ெத  (வார் -23):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், ழல் னித அந்ேதாணியார ்ேகா ல் 
ெம ன்ெத (வார் -23):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், னித 
அந்ேதாணியாரே்கா ல் 1வ  க் ெத (வார் -23):, (5)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், னித அந்ேதாணியார ்ேகா ல் 2வ  க்  ெத  
வார்  23:, (6)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், .என். . ேரா  ழல் 
(வார் -23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

252 252  எஸ் ஐ பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் லட்  அம்மன்ேகா ல் 
ரதான ெத  (வார் -23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் 

லட்  அம்மன் ேகா ல் 1வ  ெத  (வார் -23):, (3)-ெசன்ைன 
மாநகராட்  ழல், ழல் லட்  அம்மன் ேகா ல் 1வ  க்  ெத  
(வார் -23):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் லட்  
அம்மன்ேகா ல் 2வ  ெத  (வார் -23):, (5)-ெசன்ைன மாநகராட்  

ழல், ழல் லட்  அம்மன்ேகா ல் 3வ  ெத  (வார் -23):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், தாள த்  நடராஜன் ெத  (வார் -23):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

253 253  எஸ் ஐ பள்ளி, ழல் 600 066
 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், யா  ன்னசா  ெத  ழல் (வார் -
23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், என்.எஸ்.ேக. ெத  (வார் -23):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

254 254 ச தாய டம், ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ஸ் பன் மாறன் ெத  (வார் -23):, 
(2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  
(வார் -23):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ழல் லட்  
அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், 
-:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

255 255 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ப் ர ் மரன் ெத  ழல் (வார் -
23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், வள் வர ்ெம ன் ெத   ழல் 
(வார் -23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

256 256 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ப் ர ் மரன் 1வ  ெத  ழல் 
(வார் -23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ப் ர ் மரன் 2வ  
ெத  ழல் (வார் -23):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ப் ர ்

மரன் 3வ  ெத  ழல் (வார் -23):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், 
ப் ர ் மரன் 4வ  ெத  ழல் (வார் -23):, (5)-ெசன்ைன 

மாநகராட்  ழல், வள் வர ்1வ  ெத  ழல் (வார் -23):, (6)-
ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ேமட் தெ்த  ெம ன்ெத  ழல் (வார் -
23):, (7)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ேமட் தெ்த  1வ  ெத   (வார் -
23):, (8)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ேமட் தெ்த  2வ  சந்  (வார் -
23):, (9)-ெசன்ைன மாநகராட்  ழல், ேமட் தெ்த  3வ  சந்  (வார் -
23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

257 257 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , கங்காதரன் 1வ  ெத  (வார் -
23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , கங்காதரன் 2வ  ெத  
(வார் 23):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , கங்காதரன் 3வ  
ெத  (வார் -23):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , கங்காதரன் 
ெம ன்ெத  (வார் -23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

258 258 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , ஒத்தவாைட ெத  (வார் -23):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

259 259 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , காளி ெத  (வார் -23):, (2)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , கல்யாண் ெத  (வார் -23):, (3)-
ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , னாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -
23):, (4)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , மன்னன் ெத  (வார் -23):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , எம்.எம்.பள்ளி ெத  (வார் -
23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

260 260 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -
23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , யம்மன் ெத  

ழல் (வார் -23):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , 
இரடை்டமைல னிவாசன் ெத  (வார் -23):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

261 261 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , அண்ணாநிைன  நகர ்1வ  
ெத  (வார் -23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , அண்ணா 
நிைன  நகர ்2வ  ெத  (வார் -23):, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் 

றப் , அண்ணா நிைன  நகர ்4வ  ெத  வார்  23:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ழல் றப் , அண்ணா நிைன   நகர ்5வ  ெத  வார்  
23:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

262 262 ெபாப் ராஜா அர  
ேமல்நிைலப்பள்ளி , ழல் 600 066

 (1)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , அண்ணா நிைன  நகர ்3வ  
ெத  (வார் -23):, (2)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , அண்ணா 
நிைன  நகர ்6வ  ெத  வார்  23:, (3)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் 

றப் , அண்ணா நிைன  நகர ்7வ  ெத  வார்  23:, (4)-ெசன்ைன 
மாநகராட்   ழல் றப் , அண்ணா நகர ்ெம ன் ெத  (வார்  - 23):, 
(5)-ெசன்ைன மாநகராட்   ழல் றப் , .என். . ேரா  ேகம்ப் ழல் 
(வார்  - 23):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

263 263
ஓ ஆர ்  என் அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரி ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , லட்  அம்மன் ேகா ல் ெத :, 
(2)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ெப மாள் ெரட்  ெத :, (3)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , க் ரவாண்  ேகா ந்தசா  ெத :, 
(4)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , கைலவாணர ்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

264 264
ஓ ஆர ்  என் அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரி ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ைரசா  தல் ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , அப் ல் வகாப் ெத :, (3)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , அ பஷார ்ெத :, (4)-நாரவாரி ப்பம் 

றப்  ஊராட் , தரக்ா ெத :, (5)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 
கா  ஸ்வநாத ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

265 265
ஓ ஆர ்  என் அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரி ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , நேடசன் ெத :, (2)-நாரவாரி ப்பம் 
றப்  ஊராட் , ேசாழன் ெத :, (3)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 

ேசாத் ப்பாக்கம் ேரா :, (4)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 
ைரசா  ெரட்  ெத :, (5)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 

கடட்ெபாம்மன் 1வ  ெத :, (6)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 
கடட்ெபாம்மன் 2வ  ெத :, (7)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 
கடட்ெபாம்மன் 3வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

266 266 பாரத்  ஆரம்பப்பள்ளி, 
நாரவாரி ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,   எஸ் பாத் மா ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , எஸ் காலனி:, (3)-நாரவாரி ப்பம் 

றப்  ஊராட் , த் ராம ங்கேதவர ்ெத :, (4)-நாரவாரி ப்பம் 
றப்  ஊராட் , ேநதா  ெத :, (5)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 

ெவற் ேவல் ெத :, (6)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,   எஸ் 
ெம ன் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

267 267 பாரத்  ஆரம்பப்பள்ளி, 
நாரவாரி ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ைவத் ஸ்வரன் தல் ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ைவத் ஸ்வரன் 2வ  ெத :, (3)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ெந  ெத :, (4)-நாரவாரி ப்பம் 

றப்  ஊராட் , ைபைபஸ் ேரா  காமராசர ் நகர:், (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

268 268
ஏகம்பரா ெசட் யார ்
ஆரம்பப்பள்ளி, நாரவாரி ப்பம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , பைனயத்தம்மன் ேகா ல் 
ெத :, (2)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , ேமட்  ெத :, (3)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , ஆர ்   காம்பளக்ஸ்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

269 269
ஏகம்பரா ெசட் யார ்
ஆரம்பப்பள்ளி, நாரவாரி ப்பம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , ேநதா  ெத :, (2)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , ராகேவ  ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

270 270
ஏகம்பரா ெசட் யார ்
ஆரம்பப்பள்ளி, நாரவாரி ப்பம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , அங்கம்மன் ேகா ல் ெத :, (2)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , சத் கான் ேமஸ் ரி ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

271 271
ஏகம்பரா ெசட் யார ்
ஆரம்பப்பள்ளி, நாரவாரி ப்பம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , அண்ணா ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

272 272
ஏகம்பரா ெசட் யார ்
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்  கவாசல், 
நாரவாரி ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , அண்ணா ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

273 273
ஏகம்பரா ெசட் யார ்
ஆரம்பப்பள்ளி, நாரவாரி ப்பம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , கைலஞர ்ெத  வள்ளலார ்நகர:், 
(2)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , அப் ல் மைரக்காயர ்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

274 274
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசங் ன்றம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , ெபரியார ்ெத :, (2)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , பார தாசன்ெத :, (3)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , சங்கர ங்கனார ்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

275 275
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசங் ன்றம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , டாக்டர ்வரதராசனார ்ெத :, (2)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் ,  என்  சாைல:, (3)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , வள்ளலார ்ெத (  என்  சாைல):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

276 276
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசங் ன்றம் 
600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , ேதவ  ெத :, (2)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , டாக்டர ்ராதா ஷ்ணன் சாைல:, (3)-
நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் , சரச் ்ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

277 277
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ழக்"  

கவாசல், ெசங் ன்றம் 600 052

 (1)-நாரவாரிக் ப்பம் றப்  ஊராட் ,   க ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

278 278
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசங் ன்றம் 
600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ேவ ேகாபால்சா  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

279 279
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெசங் ன்றம் 
600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , பன்னீரெ்சல்வம் ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , இரடை்டமைல னிவாசன் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

280 280

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

281 281

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , வள் வர ்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

282 282

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,  ேக மாணிக்கனார ்2வ  சந் :, 
(2)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , வ உ  ெத :, (3)-நாரவாரி ப்பம் 

றப்  ஊராட் , மக்கள் ற்ேபாக்  மன்றம் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

283 283

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ப் ரமணிய பார  ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , வானந்தம் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

284 284

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,  ேக மாணிக்கனார ்ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,  ேக மாணிக்கனார ் தல் சந் :, (3)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,  ேக மாணிக்கனார ்3வ  சந் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

285 285

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல், நாரவாரிக் ப்பம் 600 
052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,  ேக மாணிக்கனார ்2வ  ெத :, 
(2)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,  ேக மாணிக்கனார ்4வ  சந் :, 
(3)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , வ உ  சந் :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

286 286

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ரகாசம் ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , இராஜா  ெத :, (3)-நாரவாரி ப்பம் 

றப்  ஊராட் , அ ல்கலாம் ஆசாத் ெத :, (4)-நாரவாரி ப்பம் றப்  
ஊராட் , கால்வாய் ெத :, (5)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , 
ேதவன்  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

287 287

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , பஜைனேகா ல் ெத :, (2)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , பஜைனேகா ல் சந் :, (3)-
நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , மாரத்்தம்மன் ேகா ல் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

288 288

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் ,  டபள்  ட ்சந் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

289 289

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , எம் ேக காந்  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

290 290

கா பால ப்ரமணியெசட்  
அர னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாரவாரிக் ப்பம் 600 052

 (1)-நாரவாரி ப்பம் றப்  ஊராட் , ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

291 291 அர  உயரர ்நிைலப்பள்ளி, 
கரலபாக்கம் 602 024

 (1)-கரலப்பாக்கம்(ஊ), அண்ணாசாைல வார்  1:, (2)-கரலப்பாக்கம்(ஊ), 
ேவங்ைகெத  வார்  1:, (3)-கரலப்பாக்கம்(ஊ), கண் ைக வார்  1:, (4)-
கரலப்பாக்கம் (ஊ), யாதவெத  வார்  1:, (5)-கரலப்பாக்கம்(ஊ), 
ஏரி ப்பம் சாைல வார்  3:, (6)-கரலப்பாக்கம் (ஊ), க ணிகரெ்த  
வார்  3:, (7)-கரலப்பாக்கம் (ஊ), ராமணர ்ெத  வார் 1:, (8)-
கரலப்பாக்கம் (ஊ), கரலப்பாக்கம் காலனி வார்  2:, (9)-கரலப்பாக்கம் 
(ஊ), ேதனம்பாக்கம் வார்  3:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

292 292 ஊராட்  ஒன் ய  வக்கப்பள்ளி, 
கரலபாக்கம் 602 024

 (1)-கரல்பாக்கம்(ஊ), ெபரியபாைளயம் சாைல வார் 3:, (2)-
கரல்பாக்கம்(ஊ), ழ்ெகாண்ைடயார ்காலனி வார் 3:, (3)-
கரல்பாக்கம்(ஊ), அ ந்த யர ்பாைலயம் வார் 3:, (4)-கரல்பாக்கம்(ஊ), 
அண்ணா சாைல வார்  3:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

293 293 ஊராட்  ஒன் ய  வக்கப்பள்ளி, 
கரலபாக்கம் 602 024

 (1)-கரல்பாக்கம்(ஊ), ெவள்ளாளரெ்த வார் 2:, (2)-கரல்பாக்கம்(ஊ), 
ெபரியெத  வார்  2:, (3)-கரல்பாக்கம்(ஊ), ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  
வார் 2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

294 294 அர னர ்ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
பாண்ேடஸ்வரம் 600 055

 (1)-பாண்ேடாஸ்வரம் (ஊ), எம். .சாைல ஏகாம்பரசத் ரம் வார்  1:, (2)-
பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), ேதாடட்க்காரத் ெத  (வார் 2):, (3)-
பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), டாக்டர.்அம்ேபத்கார ்ெத  ெகௗ ரம் வார் 2:, 
(4)-பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), காமராஜ் ெத  ெகௗ ரம் வார்  2:, (5)-
பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), அ ஞர ்அண்ணாெத  ெகௗ ரம் வார் 2:, (6)-
பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), பார யார ்ெத  ெகௗ ரம் வார் 2:, (7)-
பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), .எஸ்.ஐ.ேகா ல் ெத  ெகௗ ரம் வார்  2:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

295 295
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), 
பாண்ேடஸ்வரம் 600 055

 (1)-பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), ேநத்தா  ெத  பாண்ேடஸ்வரம் காலனி 
வார்  1:, (2)-பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), அன்ைனசத் யா நகர ்(வார்  1):, (3)-
பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), ஏரிக் ப்பம் பாண்ேடஸ்வரம் வார்  1:, (4)-
பாண்ேடஸ்வரம் (ஊ), .  நா சாைல பாண்ேடஸ்வரம்(வார் 2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

296 296
அர னர ்ஆ ரா ட நலத் ைற 

வக்கப்பள்ளி, ெவள்ளசே்சரி 600 
055

 (1)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), வா  வள் வர ்ெத  அ ந்த பாைளயம் 
வார் 1:, (2)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), ெபரியார ்சாைல அரக்கம்பாக்கம்  
வார் 1:, (3)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), பார யாரெ்த  அரக்கம்பாக்கம் 
காலனி வார்  2:, (4)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), இந் ராகாந்  ெத  (வார்  
2:, (5)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), ரா வ்காந்  ெத  வார் 2:, (6)-
அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), வள் ர ்ெத  வார்  2:, (7)-அரக்கம்பாக்கம் 
(ஊ), ேநதா  ெத  வார்  2:, (8)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), கைலஞர ்ெத  
வார்  2:, (9)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), எம். .ஆர ்ெத  வார் 2:, (10)-
அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), டாக்டர.்அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  2:, (11)-
அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), கண்ண  ெத  வார்  2:, (12)-அரக்கம்பாக்கம் 
(ஊ), வரதராஜ் நகர ்வார்  2:, (13)-அரக்கம்பாக்கம் (ஊ), அண்ணாசாைல 
அரக்கம்பாக்கம் வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

297 297 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெவள்ளசே்சரி 600 055

 (1)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), க ணாநி ெத  ேமல்பாக்கம் ராமம் வார்  2:, 
(2)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), அண்ணாசாைல ேமல்பாக்கம் ராமம் வார்  2:, 
(3)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), வள் வர ்ெத  ேமல்பாக்கம் காலனி வார்  
2:, (4)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), மா.ெபா. . ெத  கத ர ்காலனி வார்  1:, (5)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), பார யார ்ெத  கத ர ் ராமம் வார்  1:, (6)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), . . ந்தன் ெத   கத ர ்காலனி வார்  1:, (7)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), அன்பழகன் ெத  கத ர ்காலனி வார்  1:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

298 298 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெவள்ளசே்சரி 600 055

 (1)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), அம்ேபத்கார ்ெத  ேமல்பாக்கம் ராமம் வார்  
2:, (2)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), அண்ணாசாைல கத ர ் ராமம் (வார்  1):, (3)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), காந்  சாைல ெவள்ளசே்சரி ராமம் (வார்  1):, (4)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), ெஜயல தா ெத  ெவள்ளசே்சரி ராமம் (வார்  1):, 
(5)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), காமராஜர ்காந்  சாைல ெவள்ளசே்சரி ராமம் 
வார்  2:, (6)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), எம். .ஆர.் ெத  கத ர ்காலனி வார்  
1:, (7)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), கக்கன்  ெத  கத ர ்காலனி (வார்  1):, (8)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), ராஜா  ெத  ெவள்ளசே்சரி காலனி வார்  2:, (9)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), ெவள்ளசே்சரி காலனி சாைல (வார்  2):, (10)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), வ.ஊ. . ெத  ெவள்ளசே்சரி காலனி வார்  2:, (11)-
ெவள்ளசே்சரி (ஊ), இந் ரா காந்  ெத  ெவள்ளசே்சரி காலனி வார்  2:, 
(12)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), ராதா ஷ்ணன் சாைல ெவள்ளசே்சரி காலனி 
வார்  2:, (13)-ெவள்ளசே்சரி (ஊ), ேந  ெத  ெவள்ளசே்சரி காலனி 
வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

299 299
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, ஆலத் ர ்600 
055

 (1)-ஆலத் ர ்(ஊ), பஜைனேகா ல் ெத  (வார்  1):, (2)-ஆலத் ர ்(ஊ), 
ராமர ்ேகா ல் ெத   வார்  1:, (3)-ஆலத் ர ்(ஊ), அ ந்த யர ்
பாைளயம் வார்  1:, (4)-ஆலத் ர ்(ஊ), பஜைனேகா ல் ெத  
எடப்பாைளயம்  வார்  1:, (5)-ஆலத் ர ்(ஊ), அம்மன் ேகா ல் ெத  
எடப்பாைளயம் வார்  1:, (6)-ஆலத் ர ்(ஊ), டாக்டர ்எம். .ஆர.் ெத  
ஆலத் ர ்காலனி வார்  2:, (7)-ஆலத் ர ்(ஊ), ள்ளங்  பாைளயம் 
வார்  2:, (8)-ஆலத் ர ்(ஊ), ம ைரேவ  நகர ்  வார்  2:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

300 300
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, ஆலத் ர ்600 
055

 (1)-ஆலத் ர ்(ஊ), ேமட் த் ம் ர ்வார்  2:, (2)-ஆலத் ர ்(ஊ), 
பள்ளத் ம் ர ்வார்  2:, (3)-ஆலத் ர ்(ஊ), டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத  
வார்  2:, (4)-ஆலத் ர ்(ஊ), டாக்டர ்கைலஞர ்ெத   வார் 2:, (5)-
ஆலத் ர ்(ஊ), அ ஞர ்அண்ணா ெத   வார் 2:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

301 301
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, ேமலப்ேப  600 
055

 (1)-ேமலப்ேப  (ஊ), பாலேவ  வார்  3:, (2)-ேமலப்ேப  (ஊ), ழதெ்த  
வார்  3:, (3)-ேமலப்ேப  (ஊ), யம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  3:, 
(4)-ேமலப்ேப  (ஊ, ரை்கயம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  3):, (5)-
ேமலப்ேப  (ஊ), எ. .ஆர ்நகர ்வார்  2:, (6)-ேமலப்ேப  (ஊ, 
ேமலதெ்த  ப் சா ெத  வார்  3 :, (7)-ேமலப்ேப  (ஊ, ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  (வார்  3):, (8)-ேமலப்ேப  (ஊ), ம  ெத   வார்  3:, (9)-
ேமலப்ேப  (ஊ), மாமல்லன் ெத  (வார்  3):, (10)-ேமலப்ேப  (ஊ), 
ரங்கநாதன் ேகா ல் ெத  (வார்  3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

302 302 அர னர ்ஆ ரா ட நலத் ைற 
வக்கப்பள்ளி, பாலேவ  600 055

 (1)-பாலேவ  (ஊ), காந்  நகர ்வார்  3:, (2)-பாலேவ  (ஊ), 
பஜைனேகா ல்ெத  (வார்  3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

303 303 அர னர ்ஆ ரா ட நலத் ைற 
வக்கப்பள்ளி, பாலேவ  600 055

 (1)-பாலேவ  (ஊ), மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  30:, (2)-பாலேவ  
(ஊ), த்த ழ் நகர ் (வார்  3):, (3)-பாலேவ  (ஊ), இந் ரா நகர ்வார்  
3:, (4)-பாலேவ  (ஊ), நா க் நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், 
-:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

304 304 அர  ெதாடக்க பள்ளி, பாலேவ  
600 055

 (1)-பாலேவ  (ஊ), ெவங்கேடஸ்வரா நகர ்(வார்  1):, (2)-பாலேவ  (ஊ), 
ஆஞ்சேநயர ்ேகா ல் ெத  (வார்  1):, (3)-பாலேவ  (ஊ), வன்னியர ்
ெத  வார்  1:, (4)-பாலேவ  (ஊ), கரண்ம் ெத  வார்  1:, (5)-பாலேவ  
(ஊ), ேகா ந்தராஜ ரம் ெம ன் ேரா  வார்  2:, (6)-பாலேவ  (ஊ), 
ெப மாள் ேகா ல் ெத  வார்  2:, (7)-பாலேவ  (ஊ), ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  2வ  ெத  வார்  1:, (8)-பாலேவ  (ஊ), ெப மாள் 
ேகா ல் ெத  3வ  ெத  வார்  1:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

305 305 சத் ண  ைமயம், பாலேவ  
ேபடை்ட 600 055

 (1)-பாலேவ  (ஊ), சாஸ் ரி நகர ் தல் ெத  (வார்  2):, (2)-பாலேவ  
(ஊ), சாஸ் ரி நகர ்1வ  க்  ெத  வார்  2:, (3)-பாலேவ  (ஊ), 
சாஸ் ரி நகர ்2வ  ெத  வார்  2:, (4)-பாலேவ  (ஊ), சாஸ் ரி நகர ்
3வ  ெத  வார் 2:, (5)-பாலேவ  (ஊ), சாஸ் ரி நகர ்4வ  ெத  (வார்  
2):, (6)-பாலேவ  (ஊ), சாஸ் ரி நகர ்5வ  ெத  (வார்  2):, (7)-பாலேவ  
(ஊ), சாஸ் ரி நகர ்6வ  ெத  (வார்  2):, (8)-பாலேவ  (ஊ), சாஸ் ரி 
நகர ்7வ  ெத  (வார்  2 ):, (9)-பாலேவ  (ஊ), சாஸ் ரி நகர ்8வ  ெத  
(வார்  2):, (10)-பாலேவ  (ஊ), அண்ணா நகர ்(வார்  2):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

306 306 சத் ண  ைமயம், பாலேவ  
ேபடை்ட 600 055

 (1)-பாலேவ  (ஊ), ேந  ெத  வார்  2:, (2)-பாலேவ  (ஊ), 
வள் வர ்ெத  (வார்  2):, (3)-பாலேவ  (ஊ), காமராஜர ்ெத  

வார்  2:, (4)-பாலேவ  (ஊ), பார யார ்ெத  (வார்  2):, (5)-பாலேவ  
(ஊ), காந்  ெத  வார்  2:, (6)-பாலேவ  (ஊ), ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத  
(வார்  2):, (7)-பாலேவ  (ஊ), வள்ளாலார ்ெத  வார்  2:, (8)-பாலேவ  
(ஊ), எம். .ஆர ் க்  ெத  (வார்  2):, (9)-பாலேவ  (ஊ), 
அண்ணாநகர ்எம். .ஆர ்ெத  (வார்  2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

307 307 அர  உயரந்ிைலப்பள்ளி வடக்  
கவாசல், பாலேவ  600 055

 (1)-பாலேவ  (ஊ), கன் ேகா ல் ெத  வார்  2:, (2)-பாலேவ  (ஊ), 
அண்ணாநகர ்கம்பர ்ெத  (வார்  2):, (3)-பாலேவ  (ஊ), அண்ணாநகர ்

ஞ்  ெத  (வார்  2):, (4)-பாலேவ  (ஊ), ள்ைளயாரே்கா ல் ெத  
(வார்  2):, (5)-பாலேவ  (ஊ), அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  2:, (6)-பாலேவ  
(ஊ), வள் வர ்ெத  (வார்  2):, (7)-பாலேவ  (ஊ), அண்ணா நகர ்

ல்ைல ெத  வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

308 308
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண் 1 தல் 126 வைர:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

309 309
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண் 126 தல் 226 வைர:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

310 310
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண் 247 தல் 695 வைர:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

311 311
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண் 696 தல் 1175 
வைர:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

312 312
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண்  1176 தல் 1589:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

313 313
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண் 1590 தல் 1890:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

314 314
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண்  1 தல் 2396:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

315 315
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம், ய கன்னியம்மன் நகர ்கத  எண்  2401 தல் 2771:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

316 316
அர னர ்ஆ ரா டர ்

வக்கப்பள்ளி - ழக் , 
பங்காரேபடை்ட 600 055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), பங்காரேபடை்ட அண்ணாெத :, (2)- ரா ரம் (ஊ), 
பங்காரேபடை்ட ெத யம்மன்:, (3)- ரா ரம் (ஊ), பஜைனக்ேகா ல் 
ெத  பங்கார ேபடை்ட:, (4)- ரா ரம் (ஊ), பங்காரம் ேபடை்ட எம். .ஆர ்
நகர ்ெம ன் ேரா :, (5)- ரா ரம் (ஊ), பங்காரம்ேபடை்ட எம். .ஆர ்
1வ  க்  ெத :, (6)- ரா ரம் (ஊ), பங்காரம் ேபடை்ட எம். .ஆர ்
நகர ்2வ  க்  ெத :, (7)- ரா ரம் (ஊ), ெசம்பாக்கம்:, (8)- ரா ரம் 
(ஊ), வா ேவகானந்தா நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -
:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

317 317
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), ராஜா ெத  யாதவாெத ரா ரம் வார் 2:, (2)-
ரா ரம் (ஊ), ேபாஸ்டஆ் ஸ் ெத  ரா ரம் வார் 2:, (3)- ரா ரம் 

(ஊ), எ   ெத  ரா ரம் வார் 2:, (4)- ரா ரம் (ஊ), 
ெப மாள்ேகா ல் ெத  வார் 2:, (5)- ரா ரம் (ஊ), பார யார ்ெத  
சங்கரா ரம் வார் 2:, (6)- ரா ரம் (ஊ), பார யார ் க் ெத  
சங்கரா ரம் வார் 2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

318 318
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி  ழக்  

கவாசல், ரா ரம் 600 055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), காந் ெத  ரா ரம் வார் 2:, (2)- ரா ரம் (ஊ), 
ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  ரா ரம் வார் 2:, (3)- ரா ரம் (ஊ), 

ேகாலாட்  அம்மன் நகர ்வார் 2:, (4)- ரா ரம் (ஊ), ஆஞ்சேநயர ்
ேகா ல்ெத  சங்கரா ரம் வார் 2:, (5)- ரா ரம் (ஊ), ேக ெத  
சங்கரா ரம் வார் 2:, (6)- ரா ரம் (ஊ), தண்டா தபாணி ேகா ல் 
ெத  வார் 2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

319 319
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), எ  சாைல ரா ரம் வார் 2:, (2)- ரா ரம் (ஊ), ஓ எச ்
 எ ர ்ெத சங்கரா ரம்வார் 2:, (3)- ரா ரம் (ஊ), வடக்  ளக்கைர 

சாைல சங்கரா ரம் வார்  2:, (4)- ரா ரம் (ஊ), இந் ரா ெத  
ேமட் சத் ரம் வார்  2:, (5)- ரா ரம் (ஊ), ேந  ெத  
ேமட் சச்த் ரம்(வார்  2):, (6)- ரா ரம் (ஊராட் ), 
ேமட் தெ்த ,ேமட் சச்த் ரம் வார் 2:, (7)- ரா ரம் (ஊராட் ), நந்  
ெத , ேமட் சத் ரம் வார்  2:, (8)- ரா ரம் (ஊராட் ), பசை்சயம்மன் 
நகர ்வார்  2:, (9)- ரா ரம் (ஊராட் ), ழக்  ளக்கைர ெத  
சங்கரா ரம் வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

320 320
அர னர ்ஆ ரா டர ்

வக்கப்பள்ளி - ேமற் , ேமாைர 
600 055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), ேமாைர ராமம் மாதாேகா ல்ெத  வார்  3:, (2)-
ரா ரம் (ஊ), ேமாைர பஸ் நிைலயம் வார்  3:, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

321 321 அங்கன்வா  ைமயம் ேமற் , 
ேமாைர 600 055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), ேமட் ப்பாைளயம் வார்  3:, (2)- ரா ரம் (ஊ), 
இளங்ேகா நகர ்வார்  3:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

322 322
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), ேமாைர க் த்  ராமம் வார்  3:, (2)- ரா ரம் 
(ஊ), ேமாைர ேமத்தா பால் பண்ைண ெத  வார்  3:, (3)- ரா ரம் (ஊ), 
மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  வார்  3:, (4)- ரா ரம் (ஊ), அண்ணாநகர ்
காந்  ெத  வார்  3:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

323 323
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), பஸ் நிைலயம் ெத  வார்  3:, (2)- ரா ரம் (ஊ), 
மாராவ் ெத  வார்  3:, (3)- ரா ரம் (ஊ), அண்ணா நகர ்ேயாவான் 

ெத  வார்  3:, (4)- ரா ரம் (ஊ), ேமாைர த்தர ்ெத  வார்  3:, (5)-
ரா ரம் (ஊ), அண்ணா நகர ்5வ  ெத  வார்  3:, (6)- ரா ரம் (ஊ), 

கைலஞர ்ெத  வார்  3:, (7)- ரா ரம் (ஊ), அன்ைன மரிய காலனி 
வார்  3:, (8)- ரா ரம் (ஊ), அண்ணா நகர ்அம்ேபத்கார ்ெத  வார்  3:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

324 324
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), ேவ ேகாபால் நகர ்வார்  3:, (2)- ரா ரம் (ஊ), 
கன்னியம்மன் நகர ்வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

325 325
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ரா ரம் 600 
055

 (1)- ரா ரம் (ஊ), பார யார ்ெத  வார்  3:, (2)- ரா ரம் (ஊ), 
.எஸ். . ேரா  ெஜயந்  நகர ்வார்  3:, (3)- ரா ரம் (ஊ), .எஸ். . 

ேகம்  3 வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

326 326
அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற ந நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளா ர ்600 062

 (1)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 1வ  ெத  (வார்  4):, (2)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி தல் க்  ெத  (வார்  4):, 
(3)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 2வ  க்  ெத  வார்  4:, 
(4)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 2வ  ெத  வார்  4:, (5)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி ெம ன் ேரா  வார்  4:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

327 327
அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற ந நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளா ர ்600 062

 (1)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 3வ  ெத  வார்  4:, (2)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 4வ  ெத  (வார்  4):, (3)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 5வ  ெத  (வார்  4):, (4)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 6வ  ெத  (வார்  4):, (5)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்காலனி 7வ  ெத  (வார்  4):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

328 328
அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற ந நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளா ர ்600 062

 (1)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெவள்ளா ர ்ெம ன் ேரா  (வார்  2):, (2)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), ப்பைட நகர ்ெவள்ளா ர ்(வார்  3 ):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

329 329
அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற ந நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளா ர ்600 062

 (1)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ப்ப  நகர ்(வார்  3):, (2)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), 
ரியதர் னி நகர ்வார்  3:, (3)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), பார  நகர ்

(வார்  3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

330 330
அர னர ்ஆ ரா டர ்
நலத் ைற ந நிைலப்பள்ளி, 
ெவள்ளா ர ்600 062

 (1)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ராம் சமாஜ் நகர ்அ ல் சா ல் பண்ைண (வார்  
3):, (2)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ராம் சமாஜ் நகர ் எ ரில் ஆ ஷா நகர ்(வார்  
3):, (3)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ராம் சமாஜ் நகர ்(வார்  3):, (4)-ெவள்ளா ர ்
(ஊ), அலமா  ேரா  வார்  3:, (5)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ரியா நகர ்(வார்  
3):, (6)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ெசங் ன்றம் சாைல ெவள்ளா ர ்(வார்   2):, 
(7)-ெவள்ளா ர ்(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார்  3 ):, (8)-
ெவள்ளா ர ்(ஊ), பஜைனேகா ல்ெத  (வார்  3):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

331 331
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ெகாள் ேம  600 062

 (1)-ெகாள் ேம  (ஊ), ரியா நகர ்வார்  2:, (2)-ெகாள் ேம  (ஊ), 
ஆண்டாள் நகர ்வார்  2:, (3)-ெகாள் ேம  (ஊ), ஒண்  ெத  (வார்  2):, 
(4)-ெகாள் ேம  (ஊ), கன்னடர ்ெத  (வார்  2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

332 332
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ெகாள் ேம  600 062

 (1)-ெகாள் ேம  (ஊ), ெசல் யம்மன்ேகா ல் ெத  (வார்  3):, (2)-
ெகாள் ேம  (ஊ), ஈஸ்வரன் ேகா ல்ெத  வார்  2:, (3)-ெகாள் ேம  
(ஊ), ெரௗப  அம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  2:, (4)-ெகாள் ேம  (ஊ), 
அ ள் நகர ்வார்  2:, (5)-ெகாள் ேம  (ஊ), த் மாரியம்மன் 
ேகா ல்ெத  வார்  2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

333 333
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ெகாள் ேம  600 062

 (1)-ெகாள் ேம  (ஊ), ெப மாள்ேகா ல்ெத  1 வார்  2:, (2)-
ெகாள் ேம  (ஊ), ெப மாள்ேகா ல்ெத  2 வார்  2:, (3)-
ெகாள் ேம  (ஊ), கங்ைகயம்மன்ேகா ல்ெத  (வார்  3):, (4)-
ெகாள் ேம  (ஊ), ெசங் ன்றம் சாைல (வார்  1):, (5)-ெகாள் ேம  
(ஊ), ஏரிக்கைர ெத  (வார்  1):, (6)-ெகாள் ேம  (ஊ), காமராசர ்
சாைல (வார்  2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

334 334
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ெகாள் ேம  600 062

 (1)-ெகாள் ேம  (ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார்  2):, (2)-
ெகாள் ேம  (ஊ), அந்ேதாணியார ்நகர ்(வார்  3):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

335 335
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி ழக்  

கவாசல், ெகாள் ேம  600 062

 (1)-ெகாள் ேம  (ஊ), தக்கா  நகர ்(வார்  3):, (2)-ெகாள் ேம  (ஊ), 
பள்ளிக் டதெ்த  (வார்  2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

336 336 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ஆரிக்கம்ேப  600 062

 (1)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), ெகங்கா நகர ்ஆரிக்கம்ேப  (வார்  1):, (2)-
ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), ேபரண்டம்மாள் கண் ைக (வார்  1):, (3)-
ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), ெப மாள் ேகா ல்ெத  ஆரிக்கம்ேப  (வார்  1):, 
(4)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), ஏரிக்கைர ெத  வார்  1:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

337 337
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ஆரிக்கம்ேப  
600 062

 (1)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார்  1):, (2)-
ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), பள்ளதெ்த  (வார்  1):, (3)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), 

னாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார்  1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

338 338
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ஆரிக்கம்ேப  
600 062

 (1)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), காட் ர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  1):, (2)-
ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), வ கர ்காலனி (வார்  1):, (3)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), 

ன்ன கண் ைக (வார்  1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

339 339
ஊராட்  ஒன் ய 
உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ஆரிக்கம்ேப  600 062

 (1)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), லட்  நகர ்(வார்  1):, (2)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), 
அ ரத்ானந்த ரம் (வார்  1):, (3)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), ேமட் தெ்த  
(வார்  1):, (4)-ஆரிக்கம்ேப  (ஊ), ஸ் வ நகர ்வார்  1:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

340 340
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, ேகாணிேம  
600 052

 (1)-ேகானிேம  (ஊ), ெபாத் ர ் ரதான சாைல ெப மாள் நகர ்(வார்  
3):, (2)-ேகானிேம  (ஊ), ேகானிேம  ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார்  2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

341 341
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, ேகாணிேம  
600 052

 (1)-ேகானிேம  (ஊ), எல்லம்மன் ேகா ல்ெத  (வார்  3):, (2)-
ேகானிேம  (ஊ), ஈஸ்வரன் நகர ்(வார்  2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

342 342
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, ேகாணிேம  
600 052

 (1)-ேகானிேம  (ஊ), எல்லம்மன் ேபடை்ட (வார்  2):, (2)-ேகானிேம  
(ஊ), னாயகர ்ேகா ல்ெத  (வார்  2):, (3)-ேகானிேம  (ஊ), 
எல்லம்மன் ேபடை்ட க்  ெத  (வார்  2):, (4)-ேகானிேம  (ஊ), 
இந் ரா ெத  (வார்  2):, (5)-ேகானிேம  (ஊ), ெப மாள்ேகா ல் ெத  
எல்லம்மன்ேபடை்ட (வார்  1):, (6)-ேகானிேம  (ஊ), பாடசாைல ெத  
வார்  1:, (7)-ேகானிேம  (ஊ), சதாம் உேசன் ெத  (வார்  1):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

343 343
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, ேகாணிேம  
600 052

 (1)-ேகானிேம  (ஊ), ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல் ெத  ேகானிேம  
(வார்  2):, (2)-ேகானிேம  (ஊ), ஐஸ்வரய்ா நகர ்(வார்  2):, (3)-
ேகானிேம  (ஊ), ைசயத் அ  பாத் மா நகர ்(வார்  2):, (4)-ேகானிேம  
(ஊ), காட்  நாயக்கன் நகர ்(வார்  2):, (5)-ேகானிேம  (ஊ), காட்  
நாயக்கன் நகர ்1வ  ெத  வார்  2:, (6)-ேகானிேம  (ஊ), காட்  
நாயக்கன் நகர ்2வ  ெத  (வார்  2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

344 344 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
லஷ் ரம் பம்ம  ளம் 600 052

 (1)-பம்ம ளம் (ஊ), இந் ராகாந்  நகர ்1வ  ெத  (வார்  1):, (2)-
பம்ம ளம் (ஊ), இந் ராகாந்  நகர ்2வ  ெத (வார்  1):, (3)-
பம்ம ளம் (ஊ), இந் ராகாந்  நகர3்வ  ெத  (வார்  1):, (4)-
பம்ம ளம் (ஊ), இந் ராகாந்  நகர ்4வ  ெத  (வார்  1):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

345 345 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
லஷ் ரம் பம்ம ளம் 600 052

 (1)-பம்ம ளம் (ஊ), இந் ராகாந்  நகர ்5வ  ெத  (வார்  1):, (2)-
பம்ம ளம் (ஊ), இந் ராகாந்  நகர ்6வ  ெத  (வார்  1):, (3)-
பம்ம ளம் (ஊ), ேமட் தெ்த  (வார்  1):, (4)-பம்ம ளம் (ஊ), 
பள்ளிக் டதெ்த  (வார்  1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

346 346 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
லஷ் ரம் பம்ம ளம் 600 052

 (1)-பம்ம ளம் (ஊ), ெப மாள் ேகா ல்ெத  (வார்  1):, (2)-
பம்ம ளம் (ஊ), ச க டதெ்த (வார்  1):, (3)-பம்ம ளம் (ஊ), 
பால்வா  ெத  (வார்  1):, (4)-பம்ம ளம் (ஊ), வாெனா ெத  (வார்  
1):, (5)-பம்ம ளம் (ஊ), மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  (வார்  1):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

347 347 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
லஷ் ரம் பம்ம ளம் 600 052

 (1)-பம்ம ளம் (ஊ), ல ் ரம் ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  3):, 
(2)-பம்ம ளம் (ஊ), ல ் ரம் க மாரியம்மன் ேகா ல் தல் சந்  
(வார் 3):, (3)-பம்ம ளம் (ஊ), ல ் ரம் க மாரியம்மன் 
ேகா ல்2வ சந்  (வார்  3):, (4)-பம்ம ளம்(ஊ), ல ் ரம் 
க மாரியம்மன் ேகா ல்3வ சந்  வார் 3:, (5)-பம்ம ளம்(ஊ), 
ல ் ரம் க மாரியம்மன் ேகா ல்4வ சந்  வார் 3:, (6)-
பம்ம ளம்(ஊ), ல ் ரம் க மாரியம்மன் ேகா ல்5வ சந்  
வார் 3:, (7)-பம்ம ளம்(ஊ), ஷ்ணாம் ேபடை்ட (வார்  3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

348 348
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, லஷ் ரம் 
பம்ம ளம் 600 052

 (1)-பம்ம ளம்(ஊ), ல ் ரம் எடபாைளயம் (வார்  3):, (2)-
பம்ம ளம்(ஊ), ேமட் ப்பாைளயம் (வார்  3):, (3)-பம்ம ளம்(ஊ), 
ெசங் னறம் ெபாத் ர ்சாைல(ெபரியநகர)் (வார்  3):, (4)-
பம்ம ளம்(ஊ), ெப மாள் ேகா ல் ெத  (வார்  3):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

349 349 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
லஷ் ரம் பம்ம ளம் 600 052

 (1)-பம்ம ளம்(ஊ), ெப மாள் ேகா ல் ெத  எரான் ப்பம்(வார்  2):, 
(2)-பம்ம ளம்(ஊ), அம்மன் ேகா ல் ெத  எரான் ப்பம் 9வார்  2):, 
(3)-பம்ம ளம்(ஊ), மன்ன  ெத  (வார்  2):, (4)-பம்ம ளம்(ஊ), 
ேமட் தெ்த 1எரான் ப்பம் (வார்  1):, (5)-பம்ம ளம்(ஊ), 
ேமட் தெ்த  2 எரான் ப்பம்:, (6)-பம்ம ளம்(ஊ), ேமட் தெ்த  3 
எரான் ப்பம் (வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

350 350 ஊராட்  ஒன் ய ஆரம்பப்பள்ளி, 
லஷ் ரம் பம்ம ளம் 600 052

 (1)-பம்ம ளம்(ஊ), சரத் க்கண் ைக (வார் - 2):, (2)-
பம்ம ளம்(ஊ), சரத் க்கண் ைக ேமட் தெ்த  வார் 2:, (3)-
பம்ம ளம்(ஊ), பைழய பம்ம ளம் இலட் ரம் வார் 3:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

351 351 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெபாத் ர ்600 052

 (1)-ெபாத் ர(்ஊ), ெப மாள்ேகா ல்ெத ெபாத் ர ்வார் 1:, (2)-
ெபாத் ர(்ஊ), ஒற்ைறவாைட ெத  வார் 1:, (3)-ெபாத் ர(்ஊ), 
ேமட் தெ்த  வார்  1:, (4)-ெபாத் ர(்ஊ), பாடசாைல ெத  வார் 1:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

352 352
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி 
ேமற்  கவாசல், ெபாத் ர ்600 
052

 (1)-ெபாத் ர(்ஊ), ெப மாள் ேகா ல்ெத  ெபாத் ரக்ாலனி வார் 1:, 
(2)-ெபாத் ர(்ஊ), டாக்டர ்அம்ேபத்கார ்ெத ெபாத் ர ்காலனி வார் 1:, 
(3)-ெபாத் ர(்ஊ), மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  ெபாத் ர ்காலனி 
வார் 1:, (4)-ெபாத் ர(்ஊ), க மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  
ெபாத் ரே்மட் காலனிவார் :, (5)-ெபாத் ர(்ஊ), 
ெபாத் ரே்மட் காலனி ரதானசாைல வார் 2:, (6)-ெபாத் ர(்ஊ), 
ெபாத் ரே்மட் காலனி 1வ  க் ெத  வார் 2:, (7)-ெபாத் ர(்ஊ), 
ெபாத் ரே்மட் காலனிமயானெத  வார் 2:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

353 353 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெபாத் ர ்600 052

 (1)-ெபாத் ர(்ஊ), ெபாத் ரே்மட் காலனி3வ  க்  ெத  வார் 2:, 
(2)-ெபாத் ர(்ஊ), ெபாத் ரே்மட் காலனி 2வ  க்  ெத  வார் 2:, 
(3)-ெபாத் ர(்ஊ), ெப மாள் ேகா ல்ெத  கன்ைடபாைளயம் வார் 2:, 
(4)-ெபாத் ர(்ஊ), மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  கன்ைடபாைளயம் 
வார் 2:, (5)-ெபாத் ர(்ஊ), ெப மாள்ேகா ல் ெத  உப்பரபாைளயம் 
வார் 2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

354 354 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெபாத் ர ்600 052

 (1)-ெபாத் ர(்ஊ), ெஜயலட்  நகர ்ெபாத் ரவ்ார் 2:, (2)-
ெபாத் ர(்ஊ), ஆரே்கேஜ வள்ளிேவலன் நகரவ்ார் 2:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

355 355 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெநற் ன்றம்-600067

 (1)-ெநற் ன்றம் (ஊ), ெநற் ன்றம் ராமம் (வார் -1):, (2)-ெநற் ன்றம் 
(ஊ), ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -2):, (3)-ெநற் ன்றம் (ஊ), 
ெசக்கஞ்ேசரி ராமம் (வார் -3):, (4)-ெநற் ன்றம் (ஊ), ெசக்கஞ்ேசரி 
ஆ ரா டர ்காலனி  (வார் -4):, (5)-ெநற் ன்றம் (ஊ), ெநற் ன்றம் 
ேம  (வார் -2):, (6)-ெநற் ன்றம் (ஊ), ெநற் ன்றம் பாைளயம் (வார் -
1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

356 356 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெநற் ன்றம்-600067

 (1)-ெநற் ன்றம் (ஊ), ேமட்  ரப்பட்  ராமம் (வார் -1):, (2)-
ெநற் ன்றம் (ஊ), நந்தேகாபால ரம் (வார் -2):, (3)-ெநற் ன்றம் (ஊ), 

ைர பண்ைண (வார் -1):, (4)-ெநற் ன்றம் (ஊ), ரப்பட்  
ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -3):, (5)-ெநற் ன்றம் (ஊ), அல்  நகர ்ேம  
(வார் -3):, (6)-ெநற் ன்றம் (ஊ), நந்தேகாபால ரம் (வார் -3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

357 357 அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ஆத் ர-்600067

 (1)-ஆத் ர ்(ஊ), ஆ ரா டர ் ப் கள் வார்  2:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

358 358 அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ஆத் ர-்600067

 (1)-ஆத் ர ்(ஊ), ஆத் ர ் ராமம் வார்  1:, (2)-ஆத் ர ்(ஊ), 
ெபஸ்தபாைளயம் வார்  1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

359 359 அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ஆத் ர-்600067

 (1)-ஆத் ர ்(ஊ), ஆ ரா டர ் ப்  (வார் -1&2):, (2)-ஆத் ர ்
(ஊ), ஆத் ர ் ராமம் கத  எண் 1 தல் 56 வைர (வார் -1&2):, (3)-
ஆத் ர ்(ஊ), ெபஸ்தபாைளயம் (வார் -1&2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

360 360
அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி  
ெதற்  கப்வாசல், ஆத் ர-்
600067

 (1)-ஆத் ர ்(ஊ), ஆத் ர ் ராமம் கத  எண் 57 தல் 528 (வார் -1&2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

361 361 அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ேசாத் ப்ெப ம்ேப -600067

 (1)-ேசாத் ெப ம்ேப  (ஊ), ேசாத் ெப ம்ேப  (வார் -2):, (2)-
ேசாத் ெப ம்ேப  (ஊ), சரத் கண் ைக (வார் -2):, (3)-
ேசாத் ெப ம்ேப  (ஊ), ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -2):, (4)-
ேசாத் ெப ம்ேப  (ஊ), ய ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -2):, (5)-
ேசாத் ெப ம்ேப  (ஊ), அல் ேம  (வார் -2):, (6)-காரேனாைட , 
தரம்ராஜா ேகா ல்ெத (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

362 362 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
காரேணாைட-600067

 (1)-காரேனாைட (ஊ), G.N.T.சாைல (அ)  ( னிேவல் நகர)் (வார் -1):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

363 363
பாஸ்ேகா அகடா  ெமடர்ிக் 
பள்ளி  வடக்  கப்வாசல், 
காரேணாைட-600067

 (1)-காரேனாைட (ஊ), G.N.T.சாைல (ஆ) ( னிேவல் நகர)் (வார் -1):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

364 364 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
காரேணாைட-600067

 (1)-காரேனாைட (ஊ), த மராஜா ேகா ல்ெத  (சண் கா நகர)் (வார் -
2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

365 365 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
காரேணாைட-600067

 (1)-காரேனாைட (ஊ), ெசல் யம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2):, (2)-
காரேனாைட (ஊ), லட்  அம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -2):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

366 366
பாஸ்ேகா அகடா  ெமடர்ிக் 
பள்ளி வடக்  கப்வாசல், 
காரேணாைட-600067

 (1)-காரேனாைட (ஊ), பங்களா ேமட் தெ்த  (வார் -3):, (2)-
காரேனாைட (ஊ), காரேனாைட காலனி (வார் -3):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

367 367 அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ஓரக்கா -600067

 (1)-ஒரக்கா  (ஊ), அல் ேம  ப -1 (வார் -1):, (2)-ஒரக்கா  (ஊ), 
ஒரக்கா  (வார் -1):, (3)-ஒரக்கா  (ஊ), ஒரக்கா  காலனி ப -1 
(வார் -1):, (4)-ஒரக்கா  (ஊ), அல் ேம  ப -2 (வார் -2):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

368 368 அர னர ்உயர ்நிைலப்பள்ளி, 
ஓரக்கா -600067

 (1)-ஒரக்கா  (ஊ), ஒரக்கா  காலனி ப -2 (வார் -2):, (2)-ஒரக்கா  
(ஊ), தலா ரம் (வார் -2):, (3)-ஒரக்கா  (ஊ), தலபாக்கம் (வார் -
3):, (4)-ஓரக்கா  (ஊ), தலா ரம் (வார் -3):, (5)-ஒரக்கா  (ஊ), 
சரே்வஸ்வரபாபா ேகா ல்ெத  (வார் -3):, (6)-ஒரக்கா  (ஊ), இ ளர ்
காலனி (வார் -3):, (7)-ஒரக்கா  (ஊ), நரி றவர ்காலனி (வார் -3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

369 369 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெப ங்கா ர-்600103

 (1)-ெப ங்கா ர ்(ஊ), ெப ங்கா ர ்(வார் -1&2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

370 370 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ெப ங்கா ர-்600103

 (1)-ெப ங்கா ர ்(ஊ), ேமட் ர ்(வார் -2&3):, (2)-ெப ங்கா ர ்(ஊ), 
ேமட் ர ்காலனி (வார் -1):, (3)-ெப ங்கா ர ்(ஊ), ேமட் ர ்ெபரிய 
காலனி (வார் -2):, (4)-ெப ங்கா ர ்(ஊ), ேமட் ப்பாைளயம் (வார் -3):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

371 371 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ர ்600 067

 (1)- ர ்(ஊ), கண் ைக (வார் -3):, (2)- ர ்(ஊ), ெகாக் ேம  
(வார் -3):, (3)- ர ்(ஊ), மாரம்ேப  (வார் -3):, (4)- ர ்(ஊ), ர ்
வார் -1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

372 372 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ர ்600 067  (1)- ர ்(ஊ), ர ்(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்: அைனத்  

வாக்காளரக்ள்

373 373 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ர ்600 067

 (1)- ர ்(ஊ), ஆ ரா டர ்காலனி  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

374 374
ஊராட்  ஒன் ய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, ேசாழவரம்-
600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), ெபரிய காலனி (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

375 375
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேசாழவரம்-
600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1):, (2)-ேசாழவரம் 
(ஊ), பஜைனேகா ல்ெத  ேந  ெத  (வார் -1):, (3)-ேசாழவரம் (ஊ), 
காந்  ெத , G.N.T. ேரா  (வார் -1&2):, (4)-ேசாழவரம் (ஊ), ம  ெத  
(வார் -1):, (5)-ேசாழவரம் (ஊ), காவல் நிைலய ெத  (வார் -1):, (6)-
ேசாழவரம் (ஊ), ேகாடை்டேம  (வார் -4):, (7)-ேசாழவரம் (ஊ), 
ஔைவயாரெ்த , கதம்ப நகர ்(வார் -4):, (8)-ேசாழவரம் (ஊ), காவாய் 
ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

376 376
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேசாழவரம்-
600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), ெப மாள்ேகா ல்ெத  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

377 377
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்  

கவாசல், ேசாழவரம்-600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), S.B.K நகர ்(வார் -1):, (2)-ேசாழவரம் (ஊ), ேந  ெத  
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

378 378
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேசாழவரம்-
600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), லகதெ்த  (வார் -1):, (2)-ேசாழவரம் (ஊ), 
காந் ெத  (வார் -1):, (3)-ேசாழவரம் (ஊ), நாகாத்தம்மன்ேகா ல்ெத  
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

379 379
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேசாழவரம்-
600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), G.N.T. சாைல (வார் -1):, (2)-ேசாழவரம் (ஊ), 
ஒரக்கா  ேரா  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

380 380 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ேசாழவரம்-600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), ேகாடை்டேம  காலனி (வார் -2):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

381 381
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற் , 
ேசாழவரம்-600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), அம்ேபத்கார ்ப  (வார் -2):, (2)-ேசாழவரம் (ஊ), 
கம்மவார ்பாைளயம் (வார் -4):, (3)-ேசாழவரம் (ஊ), கம்மவார ்
பாைளயம் (வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

382 382
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேசாழவரம்-
600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  தடட்ாரெத  (வார் -4):, 
(2)-ேசாழவரம் (ஊ), அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -8):, (3)-ேசாழவரம் (ஊ), 
G.N.T. ேரா  (வார் -8):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

383 383
அர னர ்ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேசாழவரம்-
600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), கம்மார ்பாைளயம் காலனி (வார் -3):, (2)-
ேசாழவரம் (ஊ), ெபரியாரெ்த  (வார் -8):, (3)-ேசாழவரம் (ஊ), 
நாரணம்ேப  (வார் -8):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

384 384 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ேசாழவரம்-600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), ேதாடட்க்காரேம  (வார் -1):, (2)-ேசாழவரம் (ஊ), 
ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், 
-:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

385 385 ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 
ேசாழவரம்-600067

 (1)-ேசாழவரம் (ஊ), ேசா ப்பாைளயம் (வார் -6):, (2)-ேசாழவரம் (ஊ), 
தடட்ாரத் ெத  (வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

386 386
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 

யஎ ைமெவட் பாைளயம்-
600067

 (1)- யஎ ைமெவட் ப்பாைளயம் (ஊ), ேதவேனரி ரதானசாைல 
வார் 1:, (2)- ய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ேதவேனரி 
ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல்ெத  வார் 1:, (3)- ய எ ைமெவட்  
பாைளயம் (ஊ), ேதவேனரி க மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  வார் 1:, (4)-

ய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ஆல மரதெ்த  வார் 2:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

387 387
ஊராட்  ஒன் ய வக்கப்பள்ளி, 

யஎ ைமெவட் பாைளயம்-
600067

 (1)- ய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ல் யர ்காலனி வார் 1:, (2)-
ய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), வன்ேகா ல்ெத  வார் 2:, (3)-
ய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  

வார் 2:, (4)- ய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ),  
ஆ ரா டரக்ாலனி(வார்   2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

388 388
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பைழய 
எ ைமெவட் பாைளயம்-600067

 (1)- ய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), பஜைன ேகா ல் ெத  (வார் -
1):, (2)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), அரசமர ெத  (வார் -1):, 
(3)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), மாதம்மன் ெத  (வார் -1):, 
(4)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  
(வார் -1):, (5)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ெம ன் ேரா  
(வார் -1):, (6)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ேமட் த் ெத  
(வார் -1):, (7)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ேமட்  காலணி 
(வார் -2):, (8)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), ஈஸ்வரன் ேகா ல் 
ெத  (வார் -2):, (9)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), பள்ள 
காலணி (வார் -2):, (10)-பைழய எ ைமெவட்  பாைளயம் (ஊ), பைழய 
எடபாைளயம் (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

389 389 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அலமா -600052

 (1)-அலமா  (ஊ), ேகா ந்த ரம் (வார் -3):, (2)-அலமா  (ஊ), 
பால்பண்ைண (வார் -5):, (3)-அலமா  (ஊ), ேநதா  நகர ்-
ஜான் ராணிெத  - C-காலனி (வார் -2):, (4)-அலமா  (ஊ), ேநதா நகர-்
படேவடட்ம்மன் ேகா ல் ெத   C-காலனி (வார:், (5)-அலமா  (ஊ), சாந்  
நகர ்B-காலனி (வார் -2):, (6)-அலமா  (ஊ), ேவடை்டகாரர ்ெத  (வார் -
1):, (7)-அலமா  (ஊ), ேநதா  நகர-் ேந ெத - C-காலனி (வார் -2):, (8)-
அலமா  (ஊ), கைலஞர ்ெத  - B-காலனி (வார் -2):, (9)-அலமா  (ஊ), 
ேநதா நகர ்- பார யாரெ்த  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

390 390 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அலமா -600052

 (1)-அலமா  (ஊ), ேநதாஜ நகர ்ெப மாள் ேகா ல் ெத   காலனி:, (2)-
அலமா  (ஊ), ேநதா நகர-்அம்ேபத்காரெ்த  - C-காலனி (வார் -2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

391 391
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), அலமா -
600052

 (1)-அலமா  (ஊ), இந் ரா நகர ் (வார் -1):, (2)-அலமா  (ஊ), 
அண்ணாபாவ் நகர ் (வார் -1):, (3)-அலமா  (ஊ), அண்ணா நகர ் (வார் -
1):, (4)-அலமா  (ஊ), அலாம  (வார் -1):, (5)-அலமா  (ஊ), 
ெவண்மணிநகர-்ஆ ரா டர ்காலனி  (வார் -2):, (6)-அலமா  (ஊ), 

லகர ்ெத  - A-காலனி   (வார் -2):, (7)-அலமா  (ஊ), 
பஜைனேகா ல்ெத - A-காலனி (வார் -2):, (8)-அலமா  (ஊ), கம்பர ்
ெத  A-காலனி (வார் -2):, (9)-அலமா  (ஊ), கரிகாலேசாழன் ெத  - B-
காலனி (வார் -2):, (10)-அலமா  (ஊ), ேடங்க் ெத  B-காலனி (வார் -2):, 
(11)-அலமா  (ஊ), M.G.R. ெத  B-காலனி (வார் -2):, (12)-அலமா  (ஊ), 
இந் ரா காந்  ெத  - B-காலனி (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

392 392 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அலமா -600052

 (1)-அலமா  (ஊ), வள் ர ்ெந ஞ்சாைல(வார் -1):, (2)-அலமா  
(ஊ), ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1):, (3)-அலமா  (ஊ), காமராஜர ்

க்  ெத  (வார் -1):, (4)-அலமா  (ஊ), பஜைனேகா ல்ெத  
(வார் -1):, (5)-அலமா  (ஊ), படேவடட்ம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1):, 
(6)-அலமா  (ஊ), காமராஜர ்ெத  (வார் -1):, (7)-அலமா  (ஊ), 

வள் வர ்ெத  (வார் -1):, (8)-அலமா  (ஊ), கற்ற ன் 
இனிைமபள்ளிெத  இந் ராநகர ்(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

393 393 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அலமா -600052

 (1)-அலமா  (ஊ), கக்கன் ெத  இந் ரா நகர ்(வார் -1):, (2)-அலமா  
(ஊ), வள்ளி ரம் (வார் -1):, (3)-அலமா  (ஊ), கம்பரெ்த  (வார் -1):, 
(4)-அலமா  (ஊ), இந் ராகாந்  ெத , அண்ணாபால் நகர ்(வார் -1):, 
(5)-அலமா  (ஊ), அண்ணாெத , அண்ணாபால்நகர(் வார் -1):, (6)-
அலமா  (ஊ), ஜவஹரல்ால் ேந ெத , அண்ணபால்நகர ்(வார் -1):, (7)-
அலமா  (ஊ), பார யாரெ்த  அண்ணபால் நகர ்(வார் -1):, (8)-
அலமா  (ஊ), ேவடை்டகாரர ்ெத  (வார் -1):, (9)-அலமா  (ஊ), 

ஜயலட்  நகர ்(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

394 394 ஊராட்  ஒன் ய  ஆரம்பப்பள்ளி, 
எடபாைளயம்-600052

 (1)-அலமா  (ஊ), ெபரியார ்ெத  (வார் -3):, (2)-அலமா  (ஊ), 
வள் ர ்சாைல (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

395 395
ஊராட்  ஒன் ய  ஆரம்பப்பள்ளி 
வடக்  கப் , எடபாைளயம்-
600052

 (1)-அலமா  (ஊ), எடப்பாைளயம் (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

396 396 ஊராட்  ஒன் ய  ஆரம்பப்பள்ளி, 
எடபாைளயம்-600052

 (1)-அலமா  (ஊ), ராவல் ேம  (வார்   -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

397 397
ஊராட்  ஒன் ய  ஆரம்பப்பள்ளி 
வடக்  கவாசல், எடபாைளயம்-
600052

 (1)-அலமா  (ஊ), ஓரியண்ட ் வாரட்ட்ரஸ்் (வார் -3):, (2)-அலமா  (ஊ), 
D.M.S. ேரா  (வார் -3):, (3)-அலமா  (ஊ), ேபார ங்க கண் ைக 
(வார் -2):, (4)-அலமா  (ஊ), ப ம்ெபான் நகர ்(வார் -3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

398 398 ஊராட்  ஒன் ய  ஆரம்பப்பள்ளி, 
எடபாைளயம்-600052

 (1)-அலமா  (ஊ), உப்பரபாைளயம் (வார் -3):, (2)-அலமா  (ஊ), 
M.G.R.ெத  (வார் -3):, (3)-அலமா  (ஊ), பார யார ்ெத  (வார் -3):, (4)-
அலமா  (ஊ), ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

399 399 ஊராட்  ஒன் ய  ஆரம்பப்பள்ளி, 
எடபாைளயம்-600052

 (1)-அலமா  (ஊ), அண்ணா ெத  (வார் -3):, (2)-அலமா  (ஊ), 
ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -3):, (3)-அலமா  (ஊ), பகவத் ங் ெத  

(வார் -3):, (4)-அலமா  (ஊ), நாக்த்தம்மன் ேகா ல்ெத  (வார் -3):, (5)-
அலமா  (ஊ), ராஜராஜ ேசாழன்ெத  (வார் -3):, (6)-அலமா  (ஊ), 
ெகங்ைகயம்மன் ேகா ல்ெத (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

400 400 ேவகானந்தர ்ெமடர்ிக் பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600052

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்ஊ), ஆடட்ந்தாங்கல் ளாக்-2 (வார் -1):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

401 401

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ), ஆடட்ந்தாங்கல்-
600052

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்ஊ), நாகாத்தம்மன்நகர ்(வார் -1):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

402 402
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600052

 (1)-நல் ர ்(ஊ) , ஆடட்ந்தாங்கல் ளாக்-1 கத  எண் 1 தல் 19 வைர 
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

403 403
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600052

 (1)-நல் ர ்(ஊ) , ஆடட்ந்தாங்கல் ளாக்-1 கத  எண் 20 தல் 528 
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

404 404
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-நல் ர ்(ஊ), பாலகேணச நகர ்கத  எண் 1 தல் 460 வைர வார்   
1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

405 405

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ேமற்  

கவாசல், ஆடட்ந்தாங்கல்-
600067

 (1)-நல் ர ்(ஊ), பாலகேணச நகர ்கத  எண் 461 தல் 655 வார்   1:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

406 406
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-நல் ர ்(ஊ), ஆடட்ந்தாங்கல்ேமட் தெ்த  (வார் 1:, (2)-நல் ர ்(ஊ), 
ம தபாண்  நகர ்(வார் 1:, (3)-நல் ர ்(ஊ), பாலகேணச நகர ்கத  
எண் 461 தல் 655 வார்   1:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

407 407 ேவகனந்தா  ெமடர்ிக் பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-நல் ர ்(ஊ), காந்  நகர ்வார்  1:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

408 408
ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600052

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (ஊ)நல் ர,் பால கன் நகர ்தக  எண் 1 தல் 
1600 வைர(வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

409 409

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ),  ஆடட்ந்தாங்கல் 600 
052

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (ஊ)நல் ர,் பால கன் நகர ்கத  எண் 1601 
தல் 2000 (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

410 410

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), கைலஞர ்க ணாநி  நகர:், 
(2)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), பால கன் நகர:், (3)-நல் ர ்
(ஊ), வந்  ஆ த்தன் நகர:், (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

411 411
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), காந் நகர ்அண்ணாெத  
வார் 3:, (2)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), T.H. ேரா  (வார் -
3):, (3)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), கைலஞர ்க ணாநி  
ெத  (வார் -3):, (4)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), ராஜேயா  
ெத  (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

412 412
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), த்த ழ்ெத  (வார் -3):, (2)-
ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), இந் ராகாந்  ெத  (வார் -3):, 
(3)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  
(வார் -3):, (4)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), ரா வ்காந்  ெத  
(வார் -3):, (5)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), ெபரியார ்ெத  
(வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

413 413

ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி ெதற்  

கவாசல், ஆடட்ந்தாங்கல்-
600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), M.G.R. ெத  (வார் -3):, (2)-
ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), ஏ மைல நாயக்கர ்ெத  (வார் -
3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

414 414

ேபர ஞர ்அண்ணா ஊராட்  
ஓன் ய ந நிைலப்பள்ளி, காந்  
நகர ்ராஜேயா  ெத  
ஆடட்ந்தாங்கல் 600 052

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (ஊ), காந்  நகர ்கத  எண் 1 தல் 1227 வைர  
(வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

415 415

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ), ஆடட்ந்தாங்கல்-
600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (ஊ), காந்  நகர ்கத  எண் 1228 தல் 2224 (வார் -
2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

416 416

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), த் மாரியம்மன் நகர:், (2)-
ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ர ்பஞ்சாயத் ), ம பாண் யரந்கர:், (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

417 417

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-நல் ர ்(ஊ), ரா வ்காந்  நகர ்(வார் -4):, (2)-நல் ர ்(ஊ), 
Dr.வர ரசாத ராவ் நகர ்(வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

418 418

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ), காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-நல் ர ்(ஊ), கைலஞரக் ணாநி  நகர ்(வார் -4):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

419 419

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-நல் ர ்(ஊ), அன்ைன இந் ரா நிைன  நகர ்(வார் -4):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

420 420

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ), காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-நல் ர ்(ஊ), ெப மாள்நகர ்ேமட் ப்ப  & அ பாதம் (வார் -4):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

421 421

ஊராட்  ஓன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-நல் ர ்(ஊ), M.G.R. நகர ்V.P. ங் நகர ்(வார் -4):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

422 422

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ), காந்  நகர ்
ராஜேயா  ெத  ஆடட்ந்தாங்கல் 
600 052

 (1)-நல் ர ்(ஊ), ரபாண்  நகர ்(வார் -4):, (2)-நல் ர ்(ஊ), 
அம்ேபத்கார ்நகர ்(வார் -4):, (3)-நல் ர ்(ஊ), மாதா ேகா ல் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

423 423

ேபர ஞர ்அண்ணா ஊராட்  
ஓன் ய ந நிைலப்பள்ளி, காந்  
நகர ்ராஜேயா  ெத  
ஆடட்ந்தாங்கல் 600 052

 (1)-நல் ர ்(ஊ), எம். .ஆர ்ெத :, (2)-நல் ர ்(ஊ), 
ேசாைலயம்மன்நகர:், (3)-நல் ர ்(ஊ), ஔைவயார ்ெத :, (4)-நல் ர ்
(ஊ), அய்யனார ்ேகா ல் ெத :, (5)-நல் ர ்(ஊ), ஜா ர ்உேசன் ெத :, 
(6)-நல் ர ்(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

424 424 ேவகனந்தா  ெமடர்ிக்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் நல் ர ்(ஊ), ேசாைலயம்மன் நகர ்கத  எண் 1 
தல் 2057 வைர (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

425 425

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ), ஆடட்ந்தாங்கல்-
600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் நல் ர ்(ஊ), ேசாைலயம்மன் நகர ்கத  எண் 2058 
தல் 2274 (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

426 426 ேவகனந்தா  ெமடர்ிக்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் நல் ர ்(ஊ), ேசாைலயம்மன் நகர ்கத  எண் 2275 
தல் 2490 (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

427 427 ேவகனந்தா  ெமடர்ிக்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் நல் ர ்(ஊ), வந்  ஆ த்தன் நகர ்கத  எண் 1 
தல் 2374 வைர (வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

428 428

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல்), ஆடட்ந்தாங்கல்-
600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் நல் ர ்(ஊ), வந்  ஆ த்தன் நகர ்கத  எண் 2375 
தல் 2564 (வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

429 429 ேவகனந்தா  ெமடர்ிக்பள்ளி, 
ஆடட்ந்தாங்கல்-600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் நல் ர(்ஊ), ேமற்  காந்  நகர ்(வார் -3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

430 430

கைலமகள் த் யாலய ெமடர்ிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி(ேமற்  

கவாசல் ), ஆடட்ந்தாங்கல்-
600067

 (1)-ஆடட்ந்தாங்கல் (நல் ரஊ்), அண்ணா நகர ்(வார் -3):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

431 431 ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, நல் ர-்600067

 (1)-நல் ர ்(ஊ), நல் ர ்(வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

432 432 ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, நல் ர-்600067

 (1)-நல் ர ்(ஊ), நாயக்கன் சத் ரம் (வார் 3):, (2)-நல் ர ்(ஊ), 
ஜயநல் ர ்(வார் 3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

433 433 பலராம நா  ந நிைலப்பள்ளி, 
ணியம்-600067

 (1)-ஆங்கா  (ஊ), நியம் ஆ ரா டர ்காலனி  (வார் -5):, (2)-
ஆங்கா  (ஊ), பன்னீரவ்ாக்கம் பன்னீரவ்ாக்கம்காலனி (வார் -6):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

434 434 பலராம நா  ந நிைலப்பள்ளி, 
ணியம்-600067

 (1)-ஆங்கா  (ஊ), ஆங்கா  ராமம் (வார் -1):, (2)-ஆங்கா  (ஊ), 
ஆங்கா  காலனி (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

435 435 பலராம நா  ந நிைலப்பள்ளி, 
ணியம்-600067

 (1)-ஆங்கா  (ஊ), ெசம் வரம் (வார் -3):, (2)-ஆங்கா  (ஊ), 
னியம் ராமம் (வார் -4):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

436 436  எஸ் ஐ வக்கப்பள்ளி , 
ம்ம ர-்600067

 (1)- ம்ம ர ்(ஊ), அம்ேபத்கார ்ெத  (வார் -1):, (2)- ம்ம ர ்(ஊ), 
காந்  ெத   (வார் -2  & 3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

437 437 அங்கன்வா  ைமயம் ( ழக்  
கவாசல்), ம்ம ர-்600067

 (1)- ம்ம ர ்(ஊ), ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1 & 2):, (2)-
ம்ம ர(்ஊ), மன்னாரெ்த  (வார் -1 & 2):, (3)- ம்ம ர ்(ஊ), 

பார யாரெ்த  (வார் -1 , 2 , 3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

438 438
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), வ ேவல் நகர ்(வார் -1):, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
கங்ைகயம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -1):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
பஜைனேகா ல்ெத  (வார் -1):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), ப் ர ்

மரன்ெத  (வார் -1):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), மரன் ெத  (வார் -1):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

439 439
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர(்ஊ), ஈஸ்வரன்ேகா ல்ெத  (வார் -1):, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

440 440 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி ( ழக்  
கவாசல் ), பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), G.N.T. சாைல (வார் -1):, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

441 441
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ப் ர ் மரன் ெத  வார் 1:, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ப் ர ் மரன் ெத  வார் 1:, (3)-பா யநல் ர ்
(ஊ), காமராஜர ்ெத  வார் 1:, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), ள்ைளயார ்
ேகா ல்ெத  (வார் -1):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), மரன் ெத  (வார் -
1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

442 442
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேஜா  நகர ்(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

443 443 அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக் ), பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெபரியார ்நகர ்(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

444 444
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர(்ஊ), பா யநல் ர ்காலனி (வார் -1):, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), சத்யவாணி ரத்்  ெத  (வார் -1):, (3)-
பா யநல் ர ்(ஊ), பாண் யன் ெத  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

445 445
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெபரியார ்நகர ்(வார் -1):, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ேசரன் நகர ்(வார் -1):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேசாழன் ெத  (வார் -1):, 
(4)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெலனின் (வார் -1):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
அேசாகர ்ெத  (வார் -1):, (6)-பா யநல் ர,் ேநதா  ெத  (வார் -1):, 
(7)-பா யநல் ர ்(ஊ), சாஸ்த் ரி ெத  (வார் -1):, (8)-பா யநல் ர(்ஊ), 
அரிசந் ரா ெத  (வார் -1):, (9)-பா யநல் ர(்ஊ), வ.உ.   ெத  (வார் -
1):, (10)-பா யநல் ர(்ஊ), மரேவல் ெத  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

446 446
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ள, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), பவானி நகர ்வ.உ.  நகர ்(வார் -1):, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), சாஸ்த் ரி ெத  (வார் -1):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ெலனின் ெத  (வார் -1):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), அேசாக் ெத  (வார் -
1):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), மாகாத்மா காந்  ெத  (வார் -1):, (6)-
பா யநல் ர ்(ஊ), வள் வர ்ெத  & N.S.C.ேபாஸ் ெத  (வார் -1):, 
(7)-பா யநல் ர ்(ஊ), பார யாரெ்த  (வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

447 447
ஊராட்  ஒன் ய 
ந நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), கம்பர ்ெத  (வார் -1):, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
மரேவல் ெத  (வார் -1):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), அரிசந் ரா ெத  

(வார் -1):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), கரிகாலன் நகர ்- ேவந்தர ்ெத  
(வார் -1):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ, ம  ெத  (வார் -1):, (6)-
பா யநல் ர ்(ஊ), பார யாரெ்த  (வார் -1):, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
கம்பர ்ெத  (வார் -1):, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), G.N.T.ேரா  கைடப  
(வார் -1):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

448 448
ெச ண்ட ்ேமரிஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ஆ ரா டர ்காலனி (வார் -1):, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ேசாழன் ெத  (வார் -1):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
சாஸ் ரி ெத  (வார் -1):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), கம்பரெ்த  வார் 1:, 
(5)-பா யநல் ர ்(ஊ), மரேவல் ெத  (வார் -1):, (6)-பா யநல் ர ்
(ஊ), என்.எஸ். .ேபாஸ் ெத  (வார் -1):, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
கடட்ெபாம்மன்ெத  (வார் -1):, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), காந்  ெத  
(வார் -1):, (9)-பா யநல் ர ்(ஊ), .என்.ேரா  (வார் -2):, (10)-
பா யநல் ர ்(ஊ), வள் ர ் டே்ரா  (வார் -2):, (11)-பா யநல் ர ்
(ஊ), ெமாண் யம்மன் ேகா ல் ெத  வார் 2:, (12)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ேதவேநய பாவனார ்ெத  (வார் -2):, (13)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேந  ெத  
(வார் -2):, (14)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெப ஞ் த்தனார ்ெத  (வார் -2):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

449 449
ெச ண்ட ்ேமரிஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல்ெத  (வார் -2):, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), படேவடட்ம்மன்ேகா ல்ெத  வார் 2:, (3)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ள்ைளயார ்ேகா ல் க்  ெத  (வார் -2):, (4)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ேநதா  ெத  (வார் -2):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

லகர ்ெத  (வார் -2):, (6)-பா யநல் ர ்(ஊ), வா ெத  (வார் -2):, (7)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ேநதா  நகர ்வார் 2:, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

வள் வர ்ெத  வார் 2:, (9)-பா யநல் ர ்(ஊ), காமராஜரெ்த  
வார் 2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

450 450
ெச ண்ட ்ேமரிஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), லகர ்ெத  (வார் -2):, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
M.A. நகர ்(வார் -2):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), காமராஜரெ்த  (வார் -2):, 
(4)-பா யநல் ர ்(ஊ), அேசாகன்ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

451 451
ெச ண்ட ்ேமரிஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பா யநல் ர-்
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேஜா  நகர ்(வார் -2):, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ள்ைளயாரே்கா ல்ெத  (வார் -2):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

ெசண்பகராமன்ெத  (வார் -2):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), சஞ்சய்காந்  
நகர ்(வார் -2):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), M.A. நகர ்ேகா ல்ெத  (வார் -
2):, (6)-பா யநல் ர ்(ஊ), வா ெத  (வார் -2):, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ேநதா  ெத  வார் -2):, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), ஔைவயார ்ெத  
(வார் -2):, (9)-பா யநல் ர ்(ஊ), கம்பர ்ெத  (வார் -2):, (10)-
பா யநல் ர ்(ஊ), கண்ணதாசன்ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

452 452 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), அண்ணாெத  (வார் -2):, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
கம்பர ்ெத  (வார் -2):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), வள்ளலார ்ெத  (வார் -
2):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), லகர ்ெத  (வார் -2):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

453 453
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ஆைசதம்  ெத  (வார் -3):, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), ேநதா  1,2,&3- வ  ெத  (வார் -3):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

ேவந்தர ்ெத  (வார் -3):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), கண்ண  ெத  
(வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

454 454 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெமாண் யம்மன் ேகா ல் ெத  வார்  3:, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ேவந்தர ்ெத  (வார் -1):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

ப் ரமணிய பார யார ்ெத  (வார் -3):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ெகன்ன  ெத  (வார் -3):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), அண்ணா ெத  
(வார் -3):, (6)-பா யநல் ர ்(ஊ), அண்ணா ைர ெத  (வார் -3):, (7)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ஔவ்ைவயாரெ்த  (வார் -2):, (8)-பா யநல் ர ்
(ஊ), V.O.C. ெத  (வார் -3):, (9)-பா யநல் ர ்(ஊ), வா ெத  (வார் -
2):, (10)-பா யநல் ர ்(ஊ), காமராஜர ்ெத  (வார் -4):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

455 455
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
( ழக்  கவாசல்), 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), எம்  ஆர ்ெத    (வார் -4):, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), ஆலமரம் ப  (வார் -3):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), அன்ைன ெதரசா 
ெத  (வார் -4):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), காந்  ெத  (வார் -4):, (5)-
பா யநல் ர ்(ஊ), கம்பரெ்த  (வார் -1):, (6)-பா யநல் ர(்ஊ), 
வள்ளலார ்ெத  (வார் -3):, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), கண்ண  ெத  
(வார் -3):, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), M.N. நகர ்(வார் -3):, (9)-பா யநல் ர ்
(ஊ), ஈஸ்வரன் ேகா ல்ெத  (வார் -3):, (10)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
அேசாகர ்ெத  (வார் -1):, (11)-பா யநல் ர ்(ஊ), ஆ த்தனார ்ெத  
(வார் -4):, (12)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேந  ெத  (வார் -2):, (13)-
பா யநல் ர ்(ஊ), மாதா ேகா ல் ெத   (வார் -3):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

456 456 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ராஜாங்கம் நகர ்(வார் -3):, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), ெகன்ன  ெத  (வார் -3):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), வள்ளலார ்ெத  
(வார் -3):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேவந்தர ்ெத  (வார் -3):, (5)-
பா யநல் ர ்(ஊ), கம்பர ்ெத  (வார் -3):, (6)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

ேவகானந்தர ்ெத  (வார் -3):, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
கடட்ெபாம்மன்ெத  (வார் -3):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

457 457 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ப் ரமணிய பார  ெத  (வார் -3):, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ேகா. .மணி ெத  (வார் -3):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
V.O.C. ெத  (வார் -3):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேசாத் ப்பாக்கம் (வார் -
1):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெமாண் யம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -3):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

458 458 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), பார தாசன் ெத  வார் 4:, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), வா ெத  வார் 4:, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெந ஞ்ெச யன் ெத  
வார் 4:, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), .என்.ட் .ேரா  வார் 4:, (5)-
பா யநல் ர ்(ஊ), த் மாரியம்மன் ேகா ல்ெத  வார் 4:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

459 459 அர  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), வகா  அம்ைமயார ்ெத  வார் 4:, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), கக்கஞ்  ெத  வார் 4:, (3)-பா யநல் ர,் 
ராேஜந் ர ரசாத் ெத  வார் 4:, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), கண்ணதாசன் 
ெத  வார் 4:, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), லால்பக ர ்சாஸ் ரி ெத  
வார் 4:, (6)-பா யநல் ர ்(ஊ), டாக்டர ்இராதா ஷ்ணன் ெத  
வார் 4:, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), அங்காள ஈஸ்வரி ேகா ல்ெத  
வார் 5:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

460 460
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி, ெமாண் யம்மன் நகர ்-
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), த்  மாரியம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -4):, (2)-
பா யநல் ர ்(ஊ), G.N.T. ேரா  (வார் -4):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ெமாண் யம்மன்ேகா ல்ெத  (வார் -5):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
இந் ராகாந்  ெத   (வார் -4&5):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

வகா யம்மன் ெத  (வார் -1&4):, (6)-பா யநல் ர ்(ஊ), மைறமைல 
அ களார ்ெத  (வார் -4):, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), அம்ேபத்கார ்ெத  
(வார் -4):, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), காந்  ரதான ெத  (வார் -5):, (9)-
பா யநல் ர ்(ஊ), காந்  1-வ  ெத  (வார் -5):, (10)-பா யநல் ர ்
(ஊ), காந்  2-வ  ெத  (வார் -5):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

461 461
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி, ெமாண் யம்மன் நகர ்-
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), வ.உ.  ெத  (வார் -4&5):, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), ஆ ரியர ்ெத  (வார் -12):, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), யாகராஜர ்
ெத  (வார் -5):, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), பன்னீர ்ெசல்வம் ெத  (வார் -
5):, (5)-பா யநல் ர ்(ஊ), அன்பழகன் ெத  (வார் -4&5):, (6)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ப் ரமணி. பார  ெத  (வார் -5):, (7)-
பா யநல் ர ்(ஊ), சஞ்சய் காந்  ெத  (வார் -4&5):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

462 462
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி, ெமாண் யம்மன் நகர ்
(பா யநல் ர)்-600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), பன்னீரெ்சல்வம் ெத  வார் 5:, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), அன்பழகன் ெத  வார் 5:, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேநதா  ெத  
வார் 5:, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), அ ங்சான் ெத  வார் 5:, (5)-
பா யநல் ர ்(ஊ), இந் ரா காந்  ெத  வார் 5:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

463 463
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி, ெமாண் யம்மன் நகர ்
(பா யநல் ர)்-600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), ரமா னிவர ்ெத  வார் 5:, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), வள் வர ்ெத  வார் 5:, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), ெபரியார ்
ெத  வார் 5:, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), ேவகானந்தர ்ெத  வார் 5:, (5)-
பா யநல் ர ்(ஊ), ப ம்ெபான் த் ராம ங்கம் ெத :, (6)-
பா யநல் ர ்(ஊ), கன் ேகா ல் ெத :, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), 

னீஸ்வரர ்ேகா ல் ெத :, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), அங்காளபரேமஸ்வரி 
ேகா ல் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

464 464
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி, ெமாண் யம்மன் நகர ்-
600052

 (1)-பா யநல் ர ் (ஊ), அன்ைன சத்யா ெத  வார்   4:, (2)-
பா யநல் ர ் (ஊ), ெலனின் ெத  வார் 4:, (3)-பா யநல் ர ் (ஊ), 
பல்லவன் ெத  வார் 4:, (4)-பா யநல் ர ் (ஊ), .ப்  ந்தன் ெத  
வார் 4:, (5)-பா யநல் ர ் (ஊ), அன்ைன ெதரசா ெத  வார் 4:, (6)-
பா யநல் ர ் (ஊ), டாக்டர ்ராதா ஷ்ணன்ெத  வார் 4:, (7)-
பா யநல் ர ்(ஊ), பார யார ்ெத  வார் 4:, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ஔைவயார ்ெத  வார் 4:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்



வ. 
எண்

வா.
சா. 
எண்

வாக் சச்ாவ  அைம டம் 
மற் ம் வாக் சச்ாவ  

அைமந் ள்ள கட் டத் ன் 
ெபயா்

பாகத் ன் ழ் வ ம் ரி களின் வரம்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம் 

உரியதா அல்ல  
ஆண்க க்  மட் மா 

? அல்ல  
ெபண்க க்  

மட் மா ?
1 2 3 4 5

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

465 465
அர னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
(ெதற்  கவாசல்), 
பா யநல் ர-்600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), வள் வர ்ெத  வார் 4:, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), ப ம்ெபான் ெத  வார் 4:, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), மகாலட்  நகர ்
வார் 4:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

466 466
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி, ெமாண் யம்மன் நகர ்-
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), சாந் காலனி வார் 4:, (2)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ஆடட்ந்தாங்கல் ேரா  வார் 4:, (3)-பா யநல் ர ் (ஊ), ம ைர 

ரன்ெத  வார் 4:, (4)-பா யநல் ர ் (ஊ), டாக்டர ்கைலஞரெ்த  
வார் 4:, (5)-பா யநல் ர ் (ஊ), காமராஜர ்ெத  வார் 4:, (6)-
பா யநல் ர ் (ஊ), ஈ.ேவ.ரா.ெபரியார ்ெத  வார் 4:, (7)-பா யநல் ர ்
(ஊ), சஞ்சய் காந்  ெத  வார் 4:, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), ம  
பாண் யன்ெத  ராஜேச ப  ெத    வார்  4:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள்:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

467 467
ஊராட்  ஒன் ய ந நிைலப் 
பள்ளி, ெமாண் யம்மன் நகர ்-
600052

 (1)-பா யநல் ர ்(ஊ), டாக்டர ் .வ. ெத  வார் 4:, (2)-பா யநல் ர ்
(ஊ), மகாத்மா காந்  ெத  வார் 4:, (3)-பா யநல் ர ்(ஊ), எம். .ஆர ்
ெத  வார் 4:, (4)-பா யநல் ர ்(ஊ), அ ஞர ்அண்ணாெத  வார் 4:, 
(5)-பா யநல் ர ்(ஊ), பகத் ங் ெத  வார் 4:, (6)-பா யநல் ர ்(ஊ), 
ராஜராஜன் ெத  வார் 4:, (7)-பா யநல் ர ்(ஊ), ரவாஞ்  நாதன்ெத  
வார் 4:, (8)-பா யநல் ர ்(ஊ), ரபாண் ெத  வார் 4:, (9)-
பா யநல் ர ்(ஊ), .என்.ட் .ேரா  வார்  4:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளரக்ள், -:

அைனத்  
வாக்காளரக்ள்

மாவடட் ேதரத்ல் அ வலர ்மற் ம் மாவடட் ஆட் யர்
வள் ர்


