4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1

1. உள் ளகரம் , வார் 168 என் எஸ் ேக ெத , 2. உள் ளகரம் , வார் 168
ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத , 3.
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
உள் ளகரம் , வார் 168 ேவம்
அம் மன் ேகா ல் ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 ெஜயராமன் ெத , 5.
ஆரம் பப் பள் ளி, 6வ
ரதான சாைல
உள் ளகரம் , வார் 168 மணிேமகைல ெத , 6. உள் ளகரம் , வார் 168 நி இந் காலனி, 7. உள் ளகரம் , வார்
நங் கநல்
ர், உள் ளகரம்
168 ராதா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

1. உள் ளகரம் , வார் 168 ேமடவாக்கம் ெம ன் ேரா , 2. உள் ளகரம் , வார் 168 லட்
நகர் 5வ ெத , 3.
உள் ளகரம் , வார் 168 லட்
நகர் 6வ ெத
ரி , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 லட்
நகர் 10வ ெத , 5.
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய உள் ளகரம் , வார் 168 ஆழ் வார் நகர் 1வ ெத , 6. உள் ளகரம் , வார் 168 ஆழ் வார் நகர் 2வ ெத , 7.
ஆரம் பப் பள் ளி, 6வ
ரதான சாைல,
உள் ளகரம் , வார் 168 ஆழ் வார் நகர் 3வ ெத , 8. உள் ளகரம் , வார் 168 ஆழ் வார் நகர் 4வ ெத , 9.
நங் கநல்
ர், உள் ளகரம்
உள் ளகரம் , வார் 168 ேமக் லன் காலனி 1வ ெத , 10. உள் ளகரம் , வார் 168 ேமக் லன் காலனி 2வ
ெத , 11. உள் ளகரம் , வார் 168 ேமக் லன் காலனி 3வ ெத , 12. உள் ளகரம் , வார் 168 ேமக் லன் காலனி
4வ ெத , 13. உள் ளகரம் , வார் 168 ெகௗரி காலனி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய 1. உள் ளகரம் , வார் 168 ேமடவாக்கம் ெம ன் ேரா
க்ேனஷ்வரா நகர், 2. உள் ளகரம் , வார் 168 19வ
ஆரம் பப் பள் ளி, 6வ
ரதான சாைல,
ெத , 3. உள் ளகரம் , வார் 168 23வ ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 ெபரியார் ெத , 5. உள் ளகரம் , வார்
நங் கநல்
ர், உள் ளகரம்
பாதாள
நாயகர் ேகா ல் ெத அண்ணாமைல ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

168

4

நி
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சபாப ெத ,
உள் ளகரம் ,

1. உள் ளகரம் , வார் 168 ராஜா ெத , 2. உள் ளகரம் , வார் 168 சபாப ெத , 3. உள் ளகரம் , வார் 168
ெகஜலட்
ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168
ஜயகணப நகர் 3வ ெத , 5. உள் ளகரம் , வார் 168
ஜயகணப நகர் 2வ ெத , 6. உள் ளகரம் , வார் 168 வ உ
ெத , 7. உள் ளகரம் , வார் 168
ஜான்ெகன்ன ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

5

நி
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சபாப ெத ,
உள் ளகரம் ,

1. உள் ளகரம் , வார் 168 6வ
ரதானசாைல, 2. உள் ளகரம் , வார் 168 இளங் ேகா ெத , 3. உள் ளகரம் , வார்
168 இந் ரா 1வ
க் ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 இந் ரா 2வ
க் ெத , 5. உள் ளகரம் , வார்
168 இந் ரா ெத , 6. உள் ளகரம் , வார் 168 இந் ரா 3வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

6

நி
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சபாப ெத ,
உள் ளகரம் ,

1. உள் ளகரம் , வார் 168 காந் ெத , 2. உள் ளகரம் , வார் 168 ற் றர ெத , 3. உள் ளகரம் , வார் 168
ற் றர
க் ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 ேந ெத , 5. உள் ளகரம் , வார் 168 ேநதா ெத , 6.
உள் ளகரம் , வார் 168 கண்ண ெத , 7. உள் ளகரம் , வார் 168 அம் ேபத்கார் ெத , 8. உள் ளகரம் , வார்
அம் ேபத்கார் தல்
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7

நி
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சபாப ெத ,
உள் ளகரம்

1. உள் ளகரம் , வார் 168 ெவங் கட் நாராயணன் ெத , 2. உள் ளகரம் , வார் 168 ேகா லம் ெத , 3. உள் ளகரம் ,
வார் 168 நாவலர் ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 அம் ேபத்கார் இரண்டாவ
க் ெத , 5. உள் ளகரம் ,
வார் 168 அம் ேபத்கார் ன்றாவ
க் ெத , 6. உள் ளகரம் , வார் 168
ேபர
சா ெத
க ணாநி நகர், 7. உள் ளகரம் , வார் 168 காமராஜர் ெத
தல்
க் ெத க ணாநி நகர், 8.
உள் ளகரம் , வார் 168 நாராயணன் ெத
ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. உள் ளகரம் , வார் 168 ஏரிக்கைர ெத , 2. உள் ளகரம் , வார் 168 ஆ ரகாம் ெத , 3. உள் ளகரம் , வார்
ம யழகன் ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 ம யழகன் 1வ
க் ெத , 5. உள் ளகரம் , வார் 168
ம யழகன் 2வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8

நி

ரின்ஸ்
சபாப

பவானி
த்யாஷ்ரம் ,
ெத , உள் ளகரம்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

9

10

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

நி

ரின்ஸ்
சபாப

பவானி
த்யாஷ்ரம் ,
ெத , உள் ளகரம்

நி

ரின்ஸ்
சபாப

பவானி
த்யாஷ்ரம் ,
ெத , உள் ளகரம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. உள் ளகரம் , வார் 168 எம்
ஆர் ெத , 2. உள் ளகரம் , வார் 168 எம்
ஆர் 2வ
க் த்ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. உள் ளகரம் , வார் 168 எம்
ஆர் தல் ெத , 2. உள் ளகரம் , வார் 168 ெவங் கடசா ெத , 3. உள் ளகரம் ,
வார் 168 ேவம்
பண்ைணக்காரன் ெத , 4. உள் ளகரம் , வார் 168 ெபாற் ெச யன் ெத , 5. உள் ளகரம் ,
வார் 168 ேக
ேக சா ெத , 6. உள் ளகரம் , வார் 168 இ
ஆர், 7. உள் ளகரம் , வார் 168 பார ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

11

12

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 18வ ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர்
ரி 19 வ ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 20 வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் ரி 21வ ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 22வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 23வ ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி
24வ ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 25வ ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் ரி 26வ ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 27வ ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 29வ ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி
30வ ெத , 13.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 31வ ெத , 14.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் ரி 32வ ெத , 15.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 33வ ெத , 16.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 34வ ெத , 17.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி
35வ ெத , 18.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 36வ ெத , 19.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் ரி 37வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 2வ
ல் ேலஜ் ேரா , 2.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் ரி 2வ
லஷ்
நகர், 3.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 2வ ெம ன்
ேரா , 4.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 2வ ெம ன் ேரா 1வ
க் ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 2வ ெம ன் ேரா 2வ
க் ெத , 6.
வாக்கம் ,
வார் 169 பாலா நகர் ரி 2வ ெம ன் ேரா 3வ
க் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் ரி 2வ ெம ன் ேரா
4வ
க் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர்
ரி 2வ ெம ன் ேரா 6வ
க் ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 கனக வள் ளி ெத அண்ணா
நகர், 10.
வாக்கம் , வார் 169 அண்ணா நகர் ெம ன் ேரா , 11.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர்
1வ
க் த் ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் 3வ ெத , 13.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் 4வ ெத , 14.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் 5வ ெத , 15.
வாக்கம் , வார் 169
பாலா நகர் 6வ ெத , 16.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் 7வ ெத (ேகா லம் தட்சணா ர்த் ),
17.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் 8வ ெத , 18.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் 9வ ெத ,
19.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா
நகர் 10வ ெத , 20.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி , 21.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா நகர் ரி 2வ ெம ன் ேரா 5வ
க் ெத , 22.
வாக்கம் ,
வார் 169 அண்ணா நகர் ரராகவர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

Page 2 of 96

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

13

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1.
வாக்கம் , வார் 169
க்ேனஸ்வரர் நகர் 1வ ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169
க்ேனஸ்வரர் நகர்
2வ ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169
க்ேனஸ்வரர் நகர் 3வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
ெப மாள் நகர் 1வ ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 ெப மாள் நகர் ெம ன் ேரா , 6.
வாக்கம் ,
வார் 169 ெப மாள் நகர் 2வ ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 ெப மாள் நகர் 3வ ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 ேகாம ெத உள் ளகரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 உ ேவ சா நாதன் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 ேகாபால
ஷ்ண
ேகாகேல ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169
லகர் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 உஷா நகர் தல்
ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 உஷா நகர் 2வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 உஷா நகர் 3வ ெத
7.
வாக்கம் , வார் 169
ஜயகணப நகர் தல் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 ரங் கன் நகர், 9.
வாக்கம் , வார் 169
ய நர்மதா நகர் கம் பன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

15

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 அ ட்ேஜா சாைல, 2.
வாக்கம் , வார் 169 என் எஸ்
ேபாஸ் சாைல
உள் ளகரம் சா நகர், 3.
வாக்கம் , வார் 169
ப் சா ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
ப் சா
க் ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 கஸ்
ரிபாய் ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 கரிகாலன் ெத
7.
வாக்கம் , வார் 169 பாலா அெவன் , 8.
வாக்கம் , வார் 169 பார தாசன் ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 ப் ரமணிய பார ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169
ஷ்ணா ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 இராம ங் க ெம ன் ேரா
வ ரகாஷ் நகர், 12.
வாக்கம் , வார் 169
நந் தனார் ெத
வ ரகாஷ் நகர், 13.
வாக்கம் , வார் 169 பக் ெத , 14.
வாக்கம் , வார் 169
இராம ங் கம் நகர் ரி 1 வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

16

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

14

17

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

1.

வாக்கம் , வார்
ரி 1வ ெத , 3.
நகர் ெம ன் ேரா , 5.

,

,
அைனத்
வாக்காளர்கள்

169 சாய் ராம் ெத எஸ் ஐ எஸ் ஐ காலனி, 2.
வாக்கம் , வார் 169 சா நகர்
வாக்கம் , வார் 169 சா நகர் ரி 2வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 சா
வாக்கம் , வார் 169 வள் ளலார் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலனி
தல் ெம ன் ேரா , 2.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலனி
2வ ெம ன் ேரா , 3.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலனி
ரி
ஜயா அெவன் , 4.
வாக்கம் ,
வார் 169 இந் காலனி 4வ ெம ன் ேரா , 5.
வாக்கம் , வார் 169 ஆனந் தா ளாட்ஸ்
சாய் ராம் ெத எஸ்.ஐ எஸ்.ஐ.காலனி, 6.
வாக்கம் , வார் 169 மங் களம் ளாட்ஸ் சாய் ராம் ெத
எஸ்.ஐ.எஸ்.காலனி, 7.
வாக்கம் , வார் 169 ஐஸ்வர்யா ளாட்ஸ் சாய் ராம் ெத எஸ்.ஐ.எஸ்.காலனி, 8.
வாக்கம் , வார் 169 அ ேசக் ளாட்ஸ் சாய் ராம் ெத எஸ்.ஐ.எஸ்.ஐகாலனி, 9.
வாக்கம் , வார்
169 ஷர் னி ளாட்ஸ் சாய் ராம் ெத என்.ஐ.எஸ்.ஐகாலனி, 10.
வாக்கம் , வார் 169 அ
ரஷா
ளாட்ஸ் சாய் ராம் ெத என்.ஐ.எஸ்.காலனி, 11.
வாக்கம் , வார் 169 தாய் ளாட்ஸ் சா நகர் ரி
1வ ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169
ர்யா ளாட்ஸ் சா நகர் ரி 1வ ெத , 13.
வாக்கம் ,
வார் 169
ஷ்ணா ளாட்ஸ் சா நகர் ரி 1வ ெத , 14.
வாக்கம் , வார் 169 மண்ேரசா
ளாட்ஸ் சா நகர் ரி 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1.
3.
18

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169 ேவலா தம் ெத உள் ளகரம் , 2.
வாக்கம் , வார் 169 ராஜேகாபாலன் ெத ,
வாக்கம் , வார் 169 காயத் ரி ெத
ர்த் நகர், 4.
வாக்கம் , வார் 169 ரி ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169
ர்த் நகர் 1 வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 காளிதாஸ் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 ராம
ஷ்ணா ரா ேரா , 8.
வாக்கம் , வார் 169 பார யார் ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 ெசல் வகணப ேகா ல் ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 ஔைவ ெத நர்மதா
நகர், 11.
வாக்கம் , வார் 169 னிவாசன் ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169
வள் வர் ெத நர்மதா
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

19

20

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169 ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 இராம
ஷ்ணாெத
ர்த் நகர், 3.
வாக்கம் , வார் 169 ேகா நாதன்
க் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
ேகா நாதன் ெத நர்மதா நகர், 5.
வாக்கம் , வார் 169 அம் மன் நகர் 2 வ ெத , 6.
வாக்கம் ,
வார் 169 அம் மன் நகர் 3வ ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 கணப ெத
வாக்கம் , 8.
வாக்கம் , வார் 169 இராஜேகாபால் ெத உள் ளகரம் , 9.
வாக்கம் , வார் 169 ெசங் கழனி அம் மன்
ேகா ல் ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 அம் மன் நகர் 4 வ ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169
பால ந் தரம் ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169 அம் மன் நகர் தல் ெத , 13.
வாக்கம் , வார் 169
ெசங் கழனி அம் மன் ேகா ல் ெத காலனி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 பாண் யன் ெத க ணாநி
ரம் , 2.
வாக்கம் , வார் 169 பஜைன
ேகா ல்
க் ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169
னியன் கார்ைப காலனி 2வ ெத , 4.
வாக்கம் ,
வார் 169
னியன் கார்ைப காலனி ெம ன் ேரா , 5.
வாக்கம் , வார் 169
னியன் கார்ைப
காலனி 1வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 பல் லவன் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 எம்
ஆர் நகர்
தல் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 எம்
ஆர் நகர் 2வ ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 எம்
ஆர்
நகர் 3வ ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 பாலம் மாள் நகர் ெம ன் ேரா , 11.
வாக்கம் , வார் 169
பாலம் மாள் நகர் 1வ ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169 பாலம் மாள் நகர் 2வ ெத , 13.
வாக்கம் ,
வார் 169 பாலம் மாள் நகர் 4வ ெத , 14.
வாக்கம் , வார் 169 பாலம் மாள் நகர் 5வ ெத , 15.
வாக்கம் , வார் 169 தங் கேவல் அெவன் , 16.
வாக்கம் , வார் 169 அப் பல் ேலா ெத , 17.
வாக்கம் , வார் 169 அகத் யர் ெத , 18.
வாக்கம் , வார் 169 மாணிக்கவாசகர் ெத , 19.
வாக்கம் , வார் 169 லேமகம் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

21

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169 ராஜாமணி ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 ராஜாமணி
க் த் ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 ராஜாமணி 2வ
க் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
ஷ்ணா நகர்
மண்டபம் இைணப் சாைல, 5.
வாக்கம் , வார் 169 இராம ங் கம் ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169
இராம ங் கம் ெத
ரி , 7.
வாக்கம் , வார் 169 னிவாசன் ெத ெஜகதாம் பாள் காலனி, 8.
வாக்கம் , வார் 169 னிவாசன் ெத
ரி , 9.
வாக்கம் , வார் 169 நேடசன் ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 சதா வ நகர் 2வ இைணப் சாைல, 11.
வாக்கம் , வார் 169 ராகேவந் ரா
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1.
ெம

வாக்கம் , வார் 169
வாக்கம் ெம ன் ேரா , 2.
வாக்கம் , வார் 169
வாக்கம்
ன் ேரா 1வ
க் ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 நங் கநல்
ர் 2வ
ரதான சாைல, 4.
வாக்கம் , வார் 169
தரன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1.
வாக்கம் , வார் 169 கனகேதவன் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 ெபான்
ரங் கம் ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 ெபான்
ரங் கம்
க் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 பார்த் பன் ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 பார்த் பன்
க் ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 தாமஸ் நகர், 7.
வாக்கம் , வார் 169
னியன் கார்ைப காலனி
ரி , 8.
வாக்கம் , வார் 169
னியன்
கார்ைப 3வ
க் த் ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169
னியன் கார்ைப 4வ
க் த் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

22

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

23

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

24

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 இளங் ேகா ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 இராஜரத் னம் 1வ ெத
உள் ளகரம் , 3.
வாக்கம் , வார் 169 இராஜரத் னம் 2வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
இராஜரத் னம் 3வ ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 இராஜரத் னம் 4வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார்
169 இராஜரத் னம் ரதான சாைல, 7.
வாக்கம் , வார் 169 ெபான்னப் பன் ெத , 11.
வாக்கம் ,
வார் 169 சத்யநாராயணன் ெத உள் ளகரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

25

தந் ைத ெபரியார் அர னர்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , கைலமகள் ெத
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 தங் கேவல் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 நடராஜன் ெத , 3.
வாக்கம் ,
வார் 169 ெவங் கேடஸ்வரா நகர், 4.
வாக்கம் , வார் 169 தாமஸ் நகர், 5.
வாக்கம் , வார் 169
கரியன் ெபான்னன் ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 ேசாைலயப் பன் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169
இராேஜஸ்வரி நகர் ெம ன் ேரா , 8.
வாக்கம் , வார் 169 இராேஜஸ்வரி நகர் 1வ
க் த் ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 இராேஜஸ்வரி நகர் 2வ
க் த் ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 பார
ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 அண்ணாசாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேலஷன்
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 நி இந் யா காலனி ெம ன் ேரா , 2.
வாக்கம் , வார் 169 நி இந் யா
காலனி 1வ ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 நி இந் யா காலனி
ரி , 4.
வாக்கம் , வார் 169
இந் காலனி 2வ ெம ன் ேரா , 5.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலனி 2வ ெம ன் ேரா 1வ
க் ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலனி 2வ
க் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169
இந் காலனி 3வ
க் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலனி 4வ ெம ன் ேரா , 9.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலனி
தல் ரதான சாைல, 10.
வாக்கம் , வார் 169 தங் கேவல்
ெத
ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேலசன்
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 ஈ ெவ ரா காலனி 2வ
க் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169
ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
கைலமகள் ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 கைலமகள் ெத
தல்
க் ெத , 6.
வாக்கம் , வார்
169 கைலமகள் ெத 2வ
க் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 ஈ ெவ ரா காலனி
தல் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 மகாலட்
ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 மகாலட்
ெத
ரி , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

26

27

ரின்ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிை◌லப் பள் ளி,

ரின்ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிை◌லப் பள் ளி,
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

28

29

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

ரின்ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிை◌லப் பள் ளி,

ேலசன்
வாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1.
வாக்கம் , வார் 169 ெஜயா நகர், 2.
வாக்கம் , வார் 169 ெஜயா நகர்
வார் 169 மேகஸ்வரி அெவன் , 4.
வாக்கம் , வார் 169
கன் ெத , 5.
ெசல் வகணப ெத
ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
1.
ஆரம் பப் பள் ளி, ெசங் க நீ ர் அம் மன்
ெத
ேகா ல் ெத ,
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169 பஜைன ேகா ல் ெத
, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2.

வாக்கம் , வார்

ரி , 3.
வாக்கம் ,
வாக்கம் , வார் 169

169 ெசங் கழநியம் மன் ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்
ல்

1.

30

வாக்கம் , வார் 169 வ ரகாசம் நகர், 2.
வாக்கம் , வார் 169
கப் பா நகர் ெம ன் ேரா , 3.
வாக்கம் , வார் 169
கப் பா நகர் 1வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
கப் பா நகர் 3வ
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169
கப் பா நகர் 6வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 தர்மா நகர், 7.
ஆரம் பப் பள் ளி, ெசங் க நீ ர் அம் மன்
வாக்கம் , வார் 169 ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 இந் ரா காந் ெத சா
ேகா ல் ெத ,
வாக்கம்
நகர் ரி 2, 9.
வாக்கம் , வார் 169 சரஸ்வ நகர் 2வ ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 சரஸ்வ
நகர் 4வ ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 சரஸ்வ நகர் 5வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

31

32

வாக்கம் , வார் 169 ேநதா ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 த ழ் செ
் சல்
ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 சர்ச் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
கப் பா நகர் 2வ ெத , 5.
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
வாக்கம் , வார் 169 ப் ரமணிய நகர், 6.
வாக்கம் , வார் 169 ேஜக்கப் ெத , 7.
வாக்கம் ,
ஆரம் பப் பள் ளி, ெசங் க நீ ர் அம் மன்
வார் 169 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 இந் காலணி 3வ ெத , 9.
ேகா ல் ெத ,
வாக்கம்
வாக்கம் , வார் 169 ஏ
எஸ் ஆ ஸ் 2 3 வ ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 ஏ
எஸ் காலனி 1 வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1.
வாக்கம் , வார் 169
த்
கம் ம ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 சரஸ்வ நகர் 3வ ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 சரஸ்வ நகர் 6வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 சரஸ்வ நகர் 7வ ெத , 5.
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
வாக்கம் , வார் 169 சரஸ்வ நகர் 8வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 சதா வம் நகர் 1 வ
ேமல் நிை◌லப் பள் ளி,
வாக்கம்
ெம ன் ேரா அ ண்
ளாட்ஸ், 7.
வாக்கம் , வார் 169 சதா வம் நகர் 1வ ெம ன் ேரா அ ள்
ளாட்ஸ், 8.
வாக்கம் , வார் 169 சதா வம் நகர் 1வ ெம ன் ேரா ெவஸ்ட் ளாட், 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

வாக்கம் , வார் 169 ஓட்ேடரி சாைல, 2.
வாக்கம் , வார் 169
கப் பன் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 வள் ளல் காரி ெத , 6.
வார் 169 நக் ரன் ெத , 8.
வாக்கம் , வார்

வாக்கம் , வார் 169 ெசங் கழனிஅம் மன் ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 ந் தரராஜன்
ரதான சாைல, 5.
வாக்கம் , வார் 169 பத்மாவ ெத , 7.
வாக்கம் ,
169 பாலா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

33

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ெசங் க நீ ர் அம் மன்
ேகா ல் ெத ,
வாக்கம்

34

1.
வாக்கம் , வார் 169
ஞானசம் பந் தர் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169
ந் தாவன்
ரதான
சாைல, 3.
வாக்கம் , வார் 169
ந் தாவன் 4வ
க் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ந் தாவன் 5வ
க் ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 வள் ளல் அ யமான் ெத , 6.
வாக்கம் ,
ஆரம் பப் பள் ளி, ெசங் க நீ ர் அம் மன்
வார் 169 வள் ளல் மணன் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 னிவாசன் சாைல, 8.
வாக்கம் , வார்
ேகா ல் ெத ,
வாக்கம்
169 வ ப் பரமணியன் ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 ெசாக்கனாதன் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

1.
35

36

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ெசங் க நீ ர் அம் மன்
ேகா ல் ெத ,
வாக்கம்

ன்

வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 1வ ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 3வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 5வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 7வ ெத , 8.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

1.
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ெசங் க நீ ர் அம் மன்
ெத
ேகா ல் ெத ,
வாக்கம்
ெத

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 2வ ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 4வ ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 6வ ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 8வ ெத , 999.

வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 9வ ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 10வ ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் வடக் 1வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் வடக் 2வ
, 5.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் வடக் 3வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 ராமர் ேகா ல்
, 7.
வாக்கம் , வார் 169 இராம ங் கம் ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் நகர் 11வ ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 ைவைக ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

37

ரின்ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிை◌லப் பள் ளி,

ேலஷன்
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169
லாநகர் 1வ ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169
லாநகர் ரதான சாைல, 3.
வாக்கம் , வார் 169
லாநகர் 2வ ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169
லாநகர் 3வ ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169
லாநகர் 4வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169
லாநகர் 5வ ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169
லாநகர் ஏரிக்கைர சாைல, 8.
வாக்கம் , வார் 169 சதா வம் நகர் 2 வ
ெம ன் ேரா , 9.
வாக்கம் , வார் 169 சதா வம் நகர் 1 வ
ங் ேரா , 10.
வாக்கம் , வார் 169
சதா வம் நகர் 2வ
ரதான சாைல, 11.
வாக்கம் , வார் 169 மந் ைதெவளி ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1.

38

ரின்ஸ் ெமட்ரிக்
ேமல் நிை◌லப் பள் ளி,

ேலஷன்
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169
ப் சா ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 இராம ங் கநகர் ெம ன் ேரா , 3.
வாக்கம் , வார் 169 சங் கரதாஸ் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 இராம ங் க நகர் ரி
தல்
ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169
த்யா நகர் 1வ
க் த் ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169
த்யா
நகர் தல் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169
த்யா நகர் 3வ ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169
இராம
ஷ்ணராஜ் ரதான சாைல, 9.
வாக்கம் , வார் 169 ஐஸ்வர்யா ெத , 10.
வாக்கம் , வார்
169 ராம் நகர் 4வ ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 நி இந் யா காலனி 3வ ெத , 12.
வாக்கம் ,
வார் 169 அமராவ அெவனி , 13.
வாக்கம் , வார் 169 பகத் ங் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

39

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 1வ ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 1வ
க்
ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 2வ
ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 3வ
ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 5வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 6வ
ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 7வ ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் 8வ
ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைனெதரசா நகர் 2வ ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169
அன்ைனெதரசா நகர் 3வ ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைனெதரசா நகர் 4வ ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைனெதரசா நகர் 4
க் த் ெத , 13.
வாக்கம் , வார் 169
அன்ைனெதரசா நகர் 5வ ெத , 14.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைனெதரசா நகர் 6வ ெத , 15.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைனெதரசா நகர் ேடனியல் ெத , 16.
வாக்கம் , வார் 169
அன்ைனெதரசா நகர் 7வ ெத , 17.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைனெதரசா நகர் 8வ ெத , 18.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைனெதரசா நகர் 11வ ெத , 19.
வாக்கம் , வார் 169 அன்ைன ெதரசா
நகர் 10 வ ெத ப
2, 20.
வாக்கம் , வார் 169 கேணஷ்நகர் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

40

41

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

வாக்கம் , வார் 169 வாஞ் நாதன் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 வாஞ் நாதன் ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 ராவண நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 4.
வாக்கம் , வார் 169 இராவண நகர்
1வ ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 இராவண நகர் 2வ ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169 இராவண
நகர் 3வ ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 இராவண நகர் 4வ ெத , 8.
வாக்கம் , வார் 169
இராவணநகர் 5வ ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169 சார நகர் 2வ ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169
வப் ரகாஷ் நகர் 2வ ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 ஆ ரம் ெத பல் லவ ளாசா, 12.
வாக்கம் , வார் 169 இராமசா ெத , 13.
வாக்கம் , வார் 169 சார நகர் 1வ ெத , 14.
வாக்கம் , வார் 169 இராவணநகர் 5வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

1.
வாக்கம் , வார் 169 கணப நகர், 2.
வாக்கம் , வார் 169 வ ரகாஷ் நகர் தல் ெம ன்
ேரா , 3.
வாக்கம் , வார் 169 வ ரகாஷ் நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 4.
வாக்கம் , வார் 169
வ ரகாஷ் நகர் தல் ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 ராம் மார் ெத , 6.
வாக்கம் , வார் 169
க ணாநி
ரம் எம்
ஆர் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 அம் காப ெத , 8.
வாக்கம் , வார்
169 இராவணன் நகர் 2வ
க் ெத , 9.
வாக்கம் , வார் 169
த்யா நகர் 2வ ெத , 10.
வாக்கம் , வார் 169 சப் த ரி நகர் 1வ ெத , 11.
வாக்கம் , வார் 169 சார நகர் 3வ ெத , 12.
வாக்கம் , வார் 169 பால ந் தரம் ெத , 13.
வாக்கம் , வார் 169 வடக் ராம் நகர் பஜார் ேரா , 14.
வாக்கம் , வார் 169
த்யா ர ெத , 15.
வாக்கம் , வார் 169 ேஹமா ளாட்ஸ்
வராமன்
ெத , 16.
வாக்கம் , வார் 169 சக்
ளாட்ஸ் ெசங் கல் வராயன் ெத , 17.
வாக்கம் , வார் 169
ரமணா ளாட்ஸ் ெசங் கல் வராயன் ெத , 18.
வாக்கம் , வார் 169 காேவரி ளாட்ஸ் ெசங் கல் வராயன்
ெத , 19.
வாக்கம் , வார் 169 நாட்ெவஸ்ட் அபார்டெ
் மண்ட் வ ரகாஷ் நகர், 20.
வாக்கம் , வார்
169 ராமசா ெத , 21.
வாக்கம் , வார் 169
ல் ைல ெத , 22.
வாக்கம் , வார் 169 ராம ங் கம்
ரதான சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

42

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

43

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி,
வாக்கம்

44

ரின்ஸ்
வாரி
த்யாலயா
எஸ் இ
ெசகண்டாி பள் ளி, 12வ கண்ண ெத ,
வாக்கம்

45

46

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1.
வாக்கம் , வார் 169 ஆ
கம் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 தங் கேவ ெத , 3.
வாக்கம் ,
வார் 169 கண்ண ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 மணிேமகைல ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1.
வாக்கம் , வார் 169 மந் ைதெவளி ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169
கப் பா நகர், 3.
வாக்கம் , வார் 169 ேட ட் ஜார்ஜ் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத ,
5.
வாக்கம் , வார் 169 ெஜயலட்
நகர், 6.
வாக்கம் , வார் 169 ேசாழன் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1.
வாக்கம் , வார் 169 பாதள நாயகர் ேகா ல் ெத , 2.
வாக்கம் , வார் 169 ேஜா ராம ங் கம்
ெத , 3.
வாக்கம் , வார் 169 ேயாேகஸ்வரன் ெத , 4.
வாக்கம் , வார் 169 ேயாேகஸ்வரன்
க் த் ெத , 5.
வாக்கம் , வார் 169 வராமன் ெத ேஹமா ளாட்ஸ், 6.
வாக்கம் , வார் 169
ெசங் கல் வராயன் ெத , 7.
வாக்கம் , வார் 169 வ ப் ரமணியம் ெத
வ ரகாசம் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி 1வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி
ய 2வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி 3வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன்
நகர் ரி 4வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி 5வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார்
188
ேபரன் நகர் ரி 6வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 1வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 2வ
ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 2வ ெத 1வ
க் , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 2வ ெத 2வ
க் , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 3வ ெத , 6.
ய
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 4வ ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 5வ
ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் 6வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன்
நகர் 7வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 நி
ேபரன் நகர் ேவம்
அம் மன் ேகா ல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

47

48

49

50

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 3 ேகா ந் தசா நகர் 1வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர்
2வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 3வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேகா ந் தசா நகர் 4வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 5வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 7வ ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 8வ ெத , 8.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 9வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர்
ய 10வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 11வ ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேகா ந் தசா நகர் 1வ
க் ெத , 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 2வ
க் ெத ,
13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 3வ
க் ெத , 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேகா ந் தசா நகர் 4வ
க் ெத , 15. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஐயப் பா நகர் 7வ ெத , 16.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஆ
கம் நகர் 1வ ெத , 17. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஆ
கம் நகர் 2வ ெத ,
18. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஆ
கம் நகர் 3வ ெத , 19. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம ங் க நகர் 1வ
க் த் ெத
ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேநதா நகர், 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 2வ ெத , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 3வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 4வ ெத , 5.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 5வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 6வ ெத , 7.
ய
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 7வ ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 8வ ெத , 9.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் 9வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் ெம ன்
ேரா டாக்டர் அம் ேபத்கார் சாைல, 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெபரியார் நகர் ராசா ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் ரி 3வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் ரி
4வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் ரி 5 ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார்
ய நகர் ரி 6வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் ரி 7வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார்
188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர், 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர்
க் த் ெத , 8. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 ெபரியார் நகர் ரி 1வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் ரி 2வ ெத , 10.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெபரியார் நகர் ரி 3வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் தல் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் தல் ெத , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 2வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 3வ ெத , 5.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 4வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 5வ ெத , 7.
ய ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 6வ ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 7வ ெத , 9.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 8வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ம ைல கபா ஸ்வரர் நகர்
தல் ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேஜா ராம ங் கம் ெத , 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 என் ஃ ல் ட் அெவன் , 14. ம ப் பாக்கம் , வார்
188 ேட ட் ஜார்ஜ் ைலன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

51

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ரா
ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 பாேவந் தர் பார தாசன் சாைல, 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஏரிக்கைர ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஏரிக்கைர ெத கற் பகம் அப் பார்
ெமண்ட்ஸ், 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ம ப் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ரமணி ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 கல் யாண கந் தசா ேகா ல் ெத , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அம் ேபத்கார் சாைல, 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 னாட் நகர், 5. ம ப் பாக்கம் ,
ய வார் 188 சக் நகர் ரி , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெசந் ல் நகர் 1 வ ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ெசந் ல் நகர் 3 வ ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேஜம் ஸ் ெத ராம் நகர் வடக்
ரி , 9. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 ெச ன்ட் தாமஸ் நகர் ேட ட் ஜார்ஜ்
க் ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லஷ்
ெம ன்
ேரா , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ஜயலட்
ளாட்ஸ், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ய

52

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

53

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி இைணப் கட் டம் ,
ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜலட்
நகர், 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேகாபால் ெத , 3. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 சபரி ெத ெபான்னியம் மன் நகர், 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 2வ
க்
ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெதய் வாைன நகர் 2வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெவங் கடராமன்
ெத பாலய் யா கார்டன், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

54

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி இைணப் கட் டம் ,
ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் ெம ன்ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம்
3வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 4வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
கார்த் ேகய ரம் 5வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

55

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 6வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 7வ
ய ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 8வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம்
9வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 10வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
கார்த் ேகய ரம் 11வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 12வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
கார்த் ேகய ரம் 13வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 13வ
க் த்ெத , 4.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 13வ ெதாடர்ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெதய் வாைனநகர்
ய
4வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ள் ைளயார்ேகா ல் ெத 2வ
க் சந் , 7. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 ெதய் வாைன நகர் தல் ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஏரிக்கைர 3வ சாைல, 9. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 ஏரிக்கைர ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராேஜஸ்வரி நகர் தல் ரதானசாைல, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

57

58

59

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
மைல ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 பஜைனேகா ல் ெத , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 பஜைனேகா ல்
தல்
க் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 பஜைனேகா ல்
2வ
க் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 பஜைனேகா ல் ெத
ரி , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ய
பஜைனேகா ல் 4வ
க் ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மணியம் ைம ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார்
188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 2வ
க் ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 3வ
க்
ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 4வ
க் ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 5வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 1வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரி
நகர் 2வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 3வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
வா நகர் 1வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 வாநகர் 2வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 வாநகர்
ய
3வ ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம ர்த் நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
டாக்டர் ராம ர்த் நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 டாக்டர் ராம ர்த் நகர் 3வ
ெம ன் ேரா , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 டாக்டர் ராம ர்த் நகர் தல் ெம ன் ேரா , 11. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188
கன் ெத சக் நகர் ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 9வ ெத
ேபரன் நகர் ரி , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 11வ ெத
ேபரன்
நகர் ரி , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஆண்டவர் ெத ஈ ெவ ரா காலனி, 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ஆண்டவர் ெத
லகர் அெவன் , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அம் ேபத்கார் சாைல, 6. ம ப் பாக்கம் , வார்
ய 188 தல்
க் ெத ெபரியார் நகர், 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 3வ
க் ெத ராஜராேஜஸ்வரி நகர்,
8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 டாக்டர்.ராம ர்த் நகர் தல் ெம ன் ேரா
க் ெத , 9. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 ஷால் நகர், 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரி நகர் 7வ ெத , 11. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 அண்ணாநகர் ரி ஆ ன் கார்டன், 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரிநகர் 6வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

60

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

61

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேவம்
அம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேவம்
அம் மன்
ேகா ல் ெத
ரி , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 2வ
க் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 3வ
க் த் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 எத் ராஜ
ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ழக் த் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா நகர் 4வ
க் ெத , 6. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 வேனஸ்வரி ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா நகர் 3வ
க் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

62

63

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 எல்
நகர் ல த்தாம் பாள் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ம ைரகாளி நகர், 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 பாங் க்ப் பேராடா காலணி, 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேச ப நகர், 5. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 அண்ணாநகர் 1வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லஷ்
நகர் 5வ ெத , 7. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 காமணி நகர் 3வ ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காமணி நகர் 2வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 காமணி நகர் 1 வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ஷ்ணேவணி அம் மாள் நகர், 11.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெசந் ல் நகர் 1வ ெத , 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அ ள்
கன் நகர் ரி ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காளிஸ்வரர் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காமராஜ் நகர், 3. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 அண்ணாநகர் 10வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 த்தாப ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ம ைரகாளி நகர் ேமற் , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காமராஜர் ெத (பாரி காலனி) டாக்டர் ராம ர்த் , 7.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெசந் ரன் காலனி 3வ ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெசந் ரன் காலனி 2வ
ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ஷ்ணா நகர் ரி , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சேராஜா நகர், 11.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 டாக்டர் ராம ர்த் நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சங் கரன்
ெத , 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஆ சங் கரன் ெத , 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 கார்த் ேகய ரம்
ல தாம் பாள் ெத 2வ
க் த் ெத , 15. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெர ன்ேபா அெவன் , 16.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஷால் நகர் ெர ன்ேபா அெவன , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

64

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

65

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மரன் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காமேகா ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார்
188 காஞ் காமாட் நகர் 1வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காஞ் காமாட் நகர் 2வ ெத , 5.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காஞ் காமாட் நகர் 3வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லட்
நகர் 3வ
ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 எல் ஐ
நகர் 4வ ெத ெம ன் ேரா , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 எல் ஐ
நகர் 1வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 எல் ஐ
நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 எல் ஐ
நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 எல் ஐ
ம ைல
கபா ஸ்வரர் நகர் 3வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லஷ்
நகர் 7வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
பார யார் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ணாளம் மன் ேகா ல் ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ஆைலயம் மன் ேகா ல் ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மண்ண யம் மன் ேகா ல் ெத , 8. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 எத் ரா
ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலஷ்
நகர் 3வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேநதா நகர், 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஐயப் பா நகர் தல் ெத , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெஜகநாதன் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெவங் கடசா ெத , 5. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 ராஜா ெத பாைலயா கார்டன், 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராகேவந் ரா
தல் ெத , 7.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேஜ தாஸ் ெத பாைலயா கார்டன், 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேட ட் ஜார்ஜ்
க் ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 பாைலயா கார்டன் லஷ்
ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ெதய் வாைன நகர் 2வ ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 எ ல் அெவன் சக் நகர் ரி , 12.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மரன் ெத
எஸ், 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மரன்
பாைலயா கார்டன்,
14. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 கைலவாணி ெத , 15. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 பத்மாவ ெத , 16. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 சாய் ராம் அெவன் , 17. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சாய் ராம் அெவன்
2வ ெத , 18. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 மகாலட்
நகர் ரி 3வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

66

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

67

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி இைணப் கட் டம் ,
ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேஜம் ஸ் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேந ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சபரி சாைல, 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 2வ ெத
ேபர நகர் ரி , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 நி
ேபர நகர் ெஜயந் நிைலயம் , 7. ம ப் பாக்கம் , வார்
188 ேகா ந் தசா நகர், 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேகா ந் தசா நகர் 2வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார்
188 ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெசங் ேகணி அம் மன் ேகா ல் ெத , 11.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 கக்கன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

68

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி இைணப் கட் டம் ,
ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பாைலயா கார்டன்
ந் தாவன் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2
ந் தாவன் ெத
வாசன் ெத , 3. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
வாசன்
க் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ளக்கைர 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி இைணப் கட் டம் ,
ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி 7வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி
8வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி 10வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன்
நகர் ரி 12வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி 13வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார்
188
ேபரன் நகர் ரி 14வ ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி 15வ ெத , 8.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேபரன் நகர் ரி பஞ் சாயத் ேரா , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 வாஞ் நாதன்
ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 9வ ெத
ேபர நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

69
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

70

71

72

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 தல்
க் ெத
லகர் அெவன் , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர்
அெவன்
2வ ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
2வ
க் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188
லகர் அெவன்
3வ
க் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
4வ
க்
ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
5வ
க் ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர்
அெவன்
6வ
க் ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
7வ
க் ெத , 9.
ய
ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
9வ
க் ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர்
அெவன்
10வ
க் ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
11வ
க் ெத , 12.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188
தல் ெம ன் ேரா
லகர் அெவன் , 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 பாைலயா
நகர் மணிகண்டன் 1வ ெத , 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மணிகண்டன் 2வ ெத , 15. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 மணிகண்டன் 3வ ெத , 16. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மணிகண்டன் 4வ
க் ெத , 17.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மணிகண்டன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர், 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 4வ ெம ன் ேரா சதா வம் நகர், 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 5வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 3வ
ய
க் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 4வ
க் ெத (ெதற் ), 6. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 சதா வம் நகர் 5வ ெம ன் ேரா , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 6வ ெத , 8.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 6வ ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம்
தல்
க் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
கார்த் ேகய ரம்
தல் ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 2வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 கார்த் ேகய ரம் 4வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வநகர் 4வ ெத
2வ
ரதானசாைல, 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 7வ
க் ெத பாைலயா கார்டன், 7. ம ப் பாக்கம் ,
ய
வார் 187 சபரி சாைல ஜாம் பேஜா
ளாட்ஸ், 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சபரி சாைல சபரி ளாட்ஸ், 9.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 4வ ெம ன் ேரா சதா வம் நகர்
பா, 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேகாபால் ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ஷ்ணாநகர், 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜராேஜஸ்வரிநகர்,
13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 4வ இைணப் சாைல (ெதற் ), 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ராஜா நகர் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

73

74

75

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராமசந் ரா நகர் சாைல, 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராமசந் ரா சாைல 3வ
க் ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா நகர் 3வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா சாைல
1வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா சாைல 2வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா சாைல
1வ
க் ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 க ைண கணப ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராசா
ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஆ
க நகர் 1வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ஆ
க நகர் 2வ
ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
கணப ெத , 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ரமணி ெத , 13.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மா
ெத , 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சபரி சாைல, 15. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ளக்கைர ெத , 16. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேவம்
யம் மன் ேகா ல் ெத , 17. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ேவ
ேகாபால் ெத கார்த் ேகய ரம் , 18. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 பாைலயா கார்டன்ெசங் கழனியம் மன்
ேகா ல் ெத , 19. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
லர் ெத
னிவாச நகர், 20. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ெப மாள் நகர் 1வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சரஸ்வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெவங் கேடச ெப மாள் 1வ ெத , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெவங் கேடச ெப மாள் 2வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 அண்ணா ெத , 5.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெசந் ரன் காலனி 3வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
5வ
க் ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லகர் அெவன்
8வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சத்சங் கம் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 பாரத் ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
லட்
ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அந் ேதாணி ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 லாவ யம் மாள்
ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராகேவந் ரா 2வ
ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 3வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன்
ேகா ல் 4வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 5வ ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ஈஸ்வரன் ேகா ல் 6வ ெத , 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 7வ ெத , 13. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 8வ ெத , 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 9வ ெத , 15.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 10வ ெத , 16. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல்
11வ ெத , 17. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 13வ ெத , 18. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ஈஸ்வரன் ேகா ல் 15வ ெத , 19. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 16வ ெத , 20. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 ஈஸ்வரன் ேகா ல் 17வ ெத , 21. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

76

77

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 13வ
க் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சன்ன ெத , 3. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 ேலக்
ெம ன்ேரா , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
2வ ெத ஐயப் பா நகர், 5.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
3வ ெத ஐயப் பா நகர், 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
4வ ெத
ஐயப் பா நகர், 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
5வ ெத ஐயப் பா நகர், 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ேலக்
6வ ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
8வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
9வ ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
10வ ெத ஐயப் பா நகர், 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ேலக்
11வ ெத ஐயப் பா நகர், 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
12வ ெத ஐயப் பா நகர், 14.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
13வ ெத ஐயப் பா நகர், 15. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ேலக்
14வ
ெத ஐயப் பா நகர், 16. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 மகா ங் கம் ெத ஐயப் பா நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங் ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம்

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சங் கரன் ெத ஐயப் பா நகர், 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெவங் கட ெப மாள்
தல் ெத ஐயப் பா நகர், 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 பார்க்ஸ் ெகயர் காலணி
தல் ெத ஐயப் பா நக, 4.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 கன்னியம் மன்
ேகா ல் ெத (அ) ளக்கைர ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெசங் ேகணி அம் மன் ேகா ல் ெத , 7.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மண்ண அம் மன் ேகா ல் ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெசங் ேகணி அம் மன்
ேகா ல் ெத
ரி 24, 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மண்ண அம் மன் ேகா ல் ெத , 10. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 மண்ண அம் மன் ேகா ல் ெத , ம ப் பாக்கம் , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ெசந் ரன்காலணி
தல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

78

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

79

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 2 வ ெம ன் ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 3
வ ெம ன் ேரா , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 3 வ ெம ன் ேரா லட்
ெத , 4.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் பஜார் ேரா , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் பஜார்
ேரா 5வ
க் த் ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 5 வ 5வ
க் த்ெத , 7. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 188 சதா வம் நகர் 3வ
க் த் ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா நகர் ெம ன் ேரா , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர் 4வ ெம ன் ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதா வம் நகர்
தாங் கல் சாைல, 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 னிவாச நகர் 1வ
க் த் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ெசங் கழனி அம் மன் ேகா ல் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா நகர் 1வ
க் த் ெத , 6.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராஜா நகர் தல் ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராகேவந் ரா நகர் 2வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

80

81

82

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 ஐயன்
வள் வர் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 மகா ங் கம் ெத , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 187 வேனஸ்வரி ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 சங் கரன் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் ,
வார் 187 ஆ சங் கரன் ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
வள் வர் ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
ேகாபால் ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 எத் ராஜ் ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 187 கற் பகாம் பாள் நகர், 10.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அம் ேபத்கார் சாைல, 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 என்
இராசன் ெத , 12.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மண்ண அம் மன் ேகா ல் ெத , 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 சதாத வம் நகர்
4வ
ங் க்ேரா , 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ேவகானந் தா ெத
னிவாச நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் ெம ன் ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 2வ
ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 3வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 5வ
ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 7வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 8வ
ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 9வ ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 10வ
ெத , 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அண்ணா நகர் 1வ ெத , 10. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அ ள்
கன் நகர்,
11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அ ள்
கன்
ரி 1வ ெத , 12. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 அ ள்
கன்
ரிவாக்கம் 3வ ெத , 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் தல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 2வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 3வ
ெத , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 4வ ெத , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர்
5வ ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 6வ ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 7வ ெத , 7. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 8வ ெத , 8. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
மகாலட்
நகர் பார யார் சாைல, 9. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 5வ ெம ன் ேரா , 10.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 5வ ெத , 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் 5வ
2வ
க் த் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

83

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

84

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

85

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

86

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

87

ேஹா
ரின்ஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ம ப் பாக்கம் ,

88

சங் கர பாலா
த்யாலயா ேகால் டன்
ஜ ப் ளி ஸ்
ல் காமேகாட் நகர் தல்
ெம ன் ேரா பள் ளிக்கரைண

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 188 பஜைன ேகா ல் ெத , 2. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 187 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 187 ெபான்னியம் மன்
ேகா ல் 1வ
க் த் ெத , 4. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 187 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் 2வ
க் த் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 187 சார நகர், 6. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 187 சதா வம் நகர் 2வ
ரதான சாைல, 7. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 188 சதா வம்
நகர் 3வ ெம ன் ேரா
மங் க அபார்டெ
் மண்ட், 8. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 188 சதா வம்
நகர் 1வ ெம ன் ேரா ெவஸ்ட் ளாட், 9. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 188 சதா வம் நகர்
பஜார் ேரா ெகௗதம் ளாட், 10. ம ப் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 188
வள் வர் ெத ேக. எஸ்.
அப் பார்டெ
் மன்ட்ஸ் 5 ளாட்ஸ், 11. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் ரி பார யார் ெத , 12.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் ரி 1வ ெத , 13. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர்
ரி 2வ ெத , 14. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 மகாலட்
நகர் ரி 4வ ெத , 15. ம ப் பாக்கம் , வார்
188 தாங் கல் சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் பஜார்
1வ ெம ன் ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் ெதற்
3வ ெம ன் ேரா , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 3வ ெம ன் ேரா , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ராம் நகர் ெதற் 4 வ ெம ன் ேரா , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 4வ ெம ன் ேரா , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 5வ ராம் நகர் ெம ன் ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 6வ
ெம ன் ேரா , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 7வ ெம ன் ேரா , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம்
நகர் ெதற் 7வ
க் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் பஜார் ேரா , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 5வ ெத , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 8வ ெம ன் ேரா , 3.
ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 9வ ெம ன் ேரா , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 10வ ெம ன்
ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 11வ ெம ன் ேரா , 2. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 13வ
ெம ன் ேரா , 3. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 ராம் நகர் 14வ ெம ன் ேரா , 4. ம ப் பாக்கம் , வார் 187
கா ெவட்
னாயகர் ெத , 5. ம ப் பாக்கம் , வார் 188 காமராஜர் ெத , 6. ம ப் பாக்கம் , வார் 188
ேகாபால
ஷ்ணன்நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெசங் கழனியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மாட
நாராயண ரம் , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமேகா நகர் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

89

சங் கர பாலா
த்யாலயா ேகால் டன்
ஜ ப் ளி ஸ்
ல் காமேகாட் நகர் தல்
ெம ன் ேரா பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமேகா நகர் 4வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமேகா நகர்
5வ ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமேகா நகர், 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமேகா நகர்
ெம ன் ேரா , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமேகா நகர் 6வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மா
ெபா
நகர் 1வ ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மா ெபா
நகர் 2வ ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார்
189 மா ெபா
நகர் 3வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

90

சங் கர பாலா
த்யாலயா ேகால் டன்
ஜ ப் ளி ஸ்
ல் காமேகாட் நகர் தல்
ெம ன் ேரா பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமாட் அம் மன் ேகா ல் 1வ ெத , நாராயண ரம் , 2. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 காமாட் அம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , நாராயண ரம் , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமாட்
அம் மன் ேகா ல் 3வ ெத , நாராயண ரம் , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமாட் அம் மன் ேகா ல்
4வ ெத , நாராயண ரம் , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காமாட் அம் மன்
ரதான சாைல,
நாராயண ரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

91

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ஆரம் பப் பள் ளி, நாராயண ரம்
பள் ளிக்கரைண

ய 1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஆ
கம் நகர் தல் ெத நாராயண ரம் , 2. பள் ளிக்கரைண, வார்
ஆ
கம் நகர் 2வ ெத நாராயண ரம் , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஆ
கம் நகர் 3வ ெத
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ஆரம் பப் பள் ளி, நாராயண ரம்
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அவ் ைவயார் ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
அகத் யர் ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கா ேத ல் லத்
தல் ெத ,
நாராயண ரம் , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கா ேத ல் லத் 2வ ெத , நாராயண ரம் , 5.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஷாய் ஷா அபார்டெ
் மண்ட்ஸ், காமேகா நகர், 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
இராஜா அெவன் , நாராயண ரம் , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ.ஐ. . காலனி, கம் பர் ெத ,
ய
நாராயண ரம் , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ.ஐ. . காலனி 1வ ெம ன் ேரா , 9. பள் ளிக்கரைண, வார்
189 ஐ.ஐ. . காலனி 1வ ெம ன் ேரா , நாராயண ரம் , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 சத் ய ர்த்
காலனி, நாராயண ரம் , 11. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காந் நகர், ள் ைளயார் ேகா ல் 1 வ ெத , 12.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காந் நகர், ள் ைளயார் ேகா ல் 2வ ெத , 13. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
காமேகா நகர் 3வ ெத , 14. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 நாகம் மாள் அெவன்
ரி , 15. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 ேம நகர், 16. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேம நகர் 1வ ெத , 17. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ேம நகர் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

92

பாகத்
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ன்

ழ் வ

ம் பரப்

189
, 4.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

93

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ஆரம் பப் பள் ளி, நாராயண ரம்
பள் ளிக்கரைண

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 தந் ைத ெபரியார் நகர், ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா , 2. பள் ளிக்கரைண, வார்
189 தந் ைத ெபரியார் நகர், காமராஜ் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 தந் ைதெபரியார் நகர், ெஜயல தா
ெத ., 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 தந் ைதெபரியார் நகர், அண்ணாசாைல., 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
தந் ைத ெபரியார் நகர், ேநசமணி ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 தந் ைத ெபரியார் நகர், ேந ெத , 7.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 தந் ைத ெபரியார் நகர், இந் ரா அம் ைமயார் ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
தந் ைத ெபரியார் நகர்,
வள் வர் ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 தந் ைத ெபரியார் நகர்,
ய
ம பாக்கம் ெம ன் ேரா , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இளங் ேகா ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 11.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 கம் பர் ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 12. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
கண்ண ரான் ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 13. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பார யார் ெத தந் ைத
ெபரியார் நகர், 14. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பார தாசன் ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 15.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 எஸ்
எஸ் ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 16. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
கண்ணதாசன் ெத தந் ைத ெபரியார் நகர், 17. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ம ைர ரன் ெத தந் ைத
ெபரியார் நகர், 18. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ம ப் பாக்கம் ெம ன்ேரா , 19. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
அ ் யா ஓம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

94

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

95

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ட் பா நகர் ெம ன்ேரா , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ட் பா நகர்
1வ
க் த் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ட் பா நகர் 1வ
க் த் ெத
ரி , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ட் பா நகர் 2வ
க் த் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ட் பா
நகர் 3வ
க் த் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ட் பா நகர் 4வ
க் ெத , 7.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெசல் வம் நகர் ெம ன் ேரா , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காந் ெத , 9.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெசல் வம் நகர் வள் ளலார் ெத , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பர ராம் நகர்,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இளங் ேகா ெத
ரி , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பார தாசன் ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அஷ்டலட்
அெவன் , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ர நகர், 5.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ர நகர் 2வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ர நகர் 3வ ெத , 7.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190
அம் பாள் நகர், 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
அம் பாள் நகர் 2வ ெத , 9.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190
கணப நகர், 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பர ராம் நகர்
க் த் ெத ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

96

97

98

99

100

101

102

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 2வ ெம ன்ேரா , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 1வ
க் த் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 2வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 3வ
க் த்ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 3வ ெத , 6.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 3வ ெத
ரி , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி
3வ ெத
ரி , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 4வ ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ
ஐ
காலனி 5வ ெத , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 6வ ெத , 11. பள் ளிக்கரைண, வார்
189 ஐ ஐ
காலனி 8வ ெத , 12. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி 3வ ெம ன் ேரா , 13.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன் நகர் 1வ
ரதான சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன் நகர் 2வ
ரதான சாைல, 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன்
நகர் 1வ
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன் நகர் 2வ
க் த் ெத , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன் நகர் 3வ
க் த் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன்
னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
நகர் 4வ
க் த் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன் நகர் 5வ
க் த் ெத , 7.
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன் நகர் 6வ
க் த் ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன்
நகர் 7வ
க் த் ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாவலன் நகர் 8வ
க் த் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ம ைல பாலா நகர் ப
2 பள் ளிக்கரைண கத 1-900, 2. பள் ளிக்கரைண,
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
வார் 189 எல் ஐ
நகர் 3 வ ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 எல் ஐ
நகர் 4 வ ெத , 4.
ந நிைலப் பள் ளி, பாலா நகர்,
ய
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 எல் ஐ
நகர் 5வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 எல் ஐ
நகர் 6 வ ெத ,
ப் , பள் ளிக்கரைண
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ம ைல பாலா நகர் ப
2 பள் ளிக்கரைண கத 901, 999. அயல் நா வாழ்
ந நிைலப் பள் ளி, பாலா நகர்,
ய
வாக்காளர்கள்
ப் , பள் ளிக்கரைண
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய 1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ம ைல பாலா நகர் ப
1 பள் ளிக்கரைண, 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ந நிைலப் பள் ளி, பாலா நகர்,
ய
தாய் நகர் ம ைல பாலா நகர், 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பாலா நகர் 4வ ப
, 4. பள் ளிக்கரைண,
ப் , பள் ளிக்கரைண
வார் 189 கேணசன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, பாலா நகர்,
ய
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பாலா நகர் பள் ளிக்கரைண, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
ப் , பள் ளிக்கரைண
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பாலா நகர் பள் ளிக்கரைண, 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஆ சா நகர்
தல்
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஆ சா நகர் 2வ
க் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண,
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய வார் 189 ஆ சா நகர் பள் ளிக்கரைண, 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அ ண் நகர் தல் ெத
ந நிைலப் பள் ளி, பாலா நகர்,
ய
பள் ளிக்கரைண, 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அ ண் நகர் 2வ ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அ ண்
ப் , பள் ளிக்கரைண
நகர் 3வ ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெபரியார் நகர் தல்
க் ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார்
189 ெபரியார் நகர் 2வ
க் ெத , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஆ சா நகர் தல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

ெபனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண
ெபனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 நி காலனி, 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 னாட் நகர், 3. பள் ளிக்கரைண,
வார் 190 ெதய் வ காமணி ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ெதய் வ காமணி
ரி , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 சாய் பாலா நகர், 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 சக்கரவர்த் நகர், 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராத்தமன் ேகா ல் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேமற் அண்ணாநகர்
தல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

105

ெபனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேமற் அண்ணாநகர் 2வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ேமற் அண்ணாநகர் 4வ ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேமற் அண்ணாநகர் 6வ ெத , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேமற் அண்ணாநகர் 7வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ேமற் அண்ணாநகர் 8வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேமற் அண்ணாநகர் 10வ ெத , 7.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேமற் அண்ணாநகர் 12வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

106

ெபனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண

107

ெபனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண

103

104

108

அட்ெவண்ட்

ஸ்தவ

வக்கப் பள் ளி

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அண்ணாநகர் தல்
க் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ேமற் அண்ணாநகர் 6வ
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேமற் அண்ணாநகர் ெம ன்ேரா ,
4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பாரி
ரி காந் நகர், 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஐ ஐ
காலனி
ெப மாள் நகர், 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ேவங் கடம் நகர், 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேலபர்ஸ்
காலனி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ேவந் தர்ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ேவந் தர் 1வ ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ேவந் தர் 2வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
தாங் கல் ேந ெத , 5.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190
தாங் கல்
வள் வர்ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
தாங் கல் என்
எஸ் ேக ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
தாங் கல் இளங் ேகா ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
தாங் கல் பார யார் ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 தங் கம் நகர்
த்தாங் கல் , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ளக்கைர ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர் ேந ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ராேஜஷ்நகர் 1வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர்
2வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர் 3வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர்
4வ ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர் 5வ ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர்
6வ ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர் 7வ
க் ெத , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ராேஜஷ்நகர் 2வ
ரதானசாைல, 11. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர் 3வ
ரதானசாைல, 12.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர் 4வ
ரதானசாைல, 13. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ்நகர்
5வ
ரதானசாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

109

110

111

112

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ஆரம் பப் பள் ளி, நாராயண ரம்
பள் ளிக்கரைண

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இந் ராஅம் ைமயார் ெத ெபரியார் நகர், 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
மாணிக்கவாசகர் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மாணிக்கவாசகர் தல்
க் ெத ெபரியார, 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189
யாசர் ெத ெபரியார் நகர், 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
வள் ர் ெத
ய
ெபரியார் நகர், 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 வால்
ெத ெபரியார் நகர், 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
கம் பர் ெத ெபரியார் நகர், 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 க மணி
தல்
க் ெத ெபரியார் நகர், 9.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேசக் ழார் ெபரியார் நகர், 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 க மணி ெத , 11.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 கேழந் ெத , 12. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 வரதராஜ நகர் தல் ெத , 13.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 வரதராஜ நகர் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இளங் ேகாஅ கள் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காளிதாசன் ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 சாந் நகர் ப
வள் ளலார்
, 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அகத் யர் ெத
ெதய் வ காமணி நகர், 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 க மணி
தல்
க் ெபரியார் நகர் 2வ , 6.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 க மணி 2வ
க் ெத ெபரியார் நகர், 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க மணி 3வ
க் ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெவங் கட்ராமன் ெத
ண் ேகட்ேபங் க் காலனி,
9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 சபரி நகர் சாந் நகர், 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பார தாசன் ெத
ெபரியார் நகர், 11. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 னாட்
ரம் சாந் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இளங் ேகா
சாந் நகர், 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெம ன்
ேரா
சாந் நகர், 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 வ ஊ
ெத
சாந் நகர், 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 க லர்
சாந் நகர், 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ல் ைல ெத
. . .
காந் நகர், 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஔைவெத
. . . சாந் நகர், 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
வள் வர்ெத
. . . சாந் நகர், 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 சர்ச் அ ன்
. . . சாந் நகர்
ரி , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 லட்
ெத
. . . சாந் நகர், 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஏ
எஸ் காலனி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மணிேமகைல ெத , இந் ராகாந் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
மணிேமகைல 1வ ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மணிேமகைல 2வ
க் ெத , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மணிேமகைல 2வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன்
ேகா ல் 1வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , 7.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 3வ ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 4வ ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 5வ
ெத , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 6வ ெத , 11. பள் ளிக்கரைண, வார்
189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 7வ ெத , 12. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல்
8வ ெத , 13. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 9வ ெத , 14. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் 10வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

113

114

115

116

117
118

119

120

121

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

ல் 11வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன் ேகா
க ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அம் ேபத்கார்
அம் ேபத்கார் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் ரி , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
க்கானத்தம் மன்
ேகா ல் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் ெம ன் ேரா , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
மாணிக்கவாசகம் 1வ
க் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 வால்
ெத ,ெபரியார் நகர், 6.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பாரி
. . காந் நகர், 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பாரி
. .
காந் நகர்1, 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ் நகர் ரி
தல்
க் ெத , 9. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 கம் பர் ெத ,
காந் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பார யார் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ெகாளத் ர் ெம ன் ேரா , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 இம் மா ேவல் ெம ன் ேரா , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 இம் மா ேவல் 1
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இம் மா ேவல் 2
க் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இம் மா ேவல் 3
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராேஜஷ் நகர், 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 வ உ
ெத , 5.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 வ உ
க் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 இராம ங் க அ கள் ெத , 7.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெபரியார் நகர் நக் ரன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன் 1வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன் 2வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன் 3வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன் 4வ
ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன் 5வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன்
1வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ரா வ் காந் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ரா வ் காந் 1 வ
க்
ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ரா வ் காந் 2 வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ரா வ் காந் 3
வ
க் த் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெபரியார் நகர் ெம ன் ேரா , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 காமராஜர் ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கண்ண ரான் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஏரிக்கைரத் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஏச யான் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வா நகர் 1வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வா நகர் 2வ ெத
ெம ன் ேரா , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வா நகர் 2வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெப மாள்
ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

122

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

gPனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண

123

gPனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண

124

gPனியல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெசல் வம் நகர்
பள் ளிக்கரைண

125

126

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

சங் கர பாலா
த்யாலயா ேகால் டன்
ஜ ப் ளி ஸ்
ல் காமேகாட் நகர் தல்
ெம ன் ேரா பள் ளிக்கரைண

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 1வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 2வ
ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 3வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர்
4வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 5வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர்
நகர் 6வ ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 7வ ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
மேனாகர் நகர் 8வ ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 11வ ெத , 10. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 மேனாகர் நகர் 15வ ெத , 11. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 16வ ெத , 12.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 17வ ெத , 13. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 18வ
ெத , 14. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜ
ெத , 15. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் ரி , 16.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காஞ் ெத , 17. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ஞ் ெத , 18. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 சந் ேதாஷ் ெத , 19. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 பாரி ெத , 20. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 காந்
ெத , 21. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ேசாழன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஆ
ரீஸ்வரர் ேகா ல் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஆ
ரீஸ்வரர்
ேகா ல்
க் த் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஆ
ரீஸ்வரர் ேகா ல் 2வ
க் ெத , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அண்ணா எம்
ஆர்
நகர்
ஷ்ணா ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அண்ணா எம்
ஆர் நகர் காமராஜர் ெத , 7.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 அண்ணா எம்
ஆர் நகர் இந் ரா காந் ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
பார தாசன் ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ங் காவனத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 10. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 ரா வ் காந் ெத , 11. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
அெவன்
சாய் பாபா நகர், 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஐயப் பன் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ேவந் தர் ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பழண் யம் மன் ேகா ல் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஆ
லம் நகர், 5.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அங் காளம் மன் ேகா ல் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ராசா நகர், 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல்
பாரி நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் தல் ெம ன் ேரா , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி 4வ ெதற் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர்
9வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் 2வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் 14வ ெத 3வ
க் , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
வள் ளல் பாரி நகர் 14வ ெத 4வ
க் , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் 12வ ெத , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் 13வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர்
18வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் 7வ
க் ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார்
190 வள் ளல் பாரி நகர் 11வ
க் ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வள் ளல் பாரி நகர் 4வ
க்
அஞ் ச ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

127

128

129

130

131

132

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித அந் ேதாணியார் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ெசல் வம் நகர் பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

அர

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
மைலநகர், 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ெஜயப் பால் நகர், 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ஏரிக்கைர ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அஷ்டலட்
அ ன்
தல்
ெம ன் ேரா , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அஷ்டலட்
அ ன்
தல்
க் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண,
வார் 190 அஷ்ட லட்
அ ன்
2வ
க் ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அஷ்ட லட்
அ ன்
3வ ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அவ் ைவ ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ராேஜஷ் நகர் ரி
நாராயண ரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அழ ரி ெத பள் ளிக்கரைண, 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கணப
ரம் 1
ெம ன் ேரா , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கணப
ரம் 2வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
கணப
ரம் 3வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வரதராஜ ரம் 1வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார்
190 வரதராஜ ரம் ெம ன் ேரா , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வரதராஜ ரம் 3வ ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வரதராஜ ரம் 4வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பாடசாைல ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ெப மாள் ேகா ல் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கக்கன்
ெத , 5.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கக்கன்
க் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 இராத
ஷ்ணன் ெத ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அம் ேபத்கார் ேந 1வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அம் ேபத்கார் நகர்
ேந 2வ ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அம் ேபத்கார் நகர் 3வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
அம் ேபத்கார் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன் 2வ ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ேநதா ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அம் ேபத்கார் நகர்,ேவப் பம் பட் , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
வள் வர் 1 வ ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
வள் வர் 2 வ
ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அண்ணா ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேநதா ெத , 5.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 எ ேநசர் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அண்ணா எம்
ஆர்
தாங் கல்
ரா வ் காந்
க் , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கார்ேமல் ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கார்ேமல்
1வ
க் த் ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 காந் ெத , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 காந்
க் த் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேதர த் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாபால் நகர் நாராயண ரம் , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேகாபால் நகர் ண்ணாம் ெகாளத் ர் ேரா , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
யாசர் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 யாசர்
க் த் ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேத க மாரி அம் மன்
ரதான சாைல, 8.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 க மாரி அம் மன்
ரதான சாைல 1வ ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேத
க மாரி அம் மன்
ரதான சாைல 2வ ெதர, 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேத
க மாரி அம் மன் நகர்
2வ ெத இந் , 11. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மேனாகர் நகர் 15வ ெத , 12. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ந்
ளாக், 13. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேதா
ம் பனி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

133
134

135

136

137

138

139

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 எம்
ஆர் நகர் ணற் ச்சாைல, 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ணற் ச்சாைல
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
வள் வர் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 வா
ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஏரிக்கைர ெத , 3. பள் ளிக்கரைண,
வார் 190 பவானியம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி . .ஏ
கட் டம் , பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கண்ணதாசன் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 கைலவானர் ெத , 3.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேந ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ரா வ் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார்
190 இந் ரா ெத , 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அன்ைன இந் ராகாந்
க் ெத , 7. பள் ளிக்கரைண,
வார் 190 அன்ைன இந் ரா 2வ
க் ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 பார தாசன் 2வ
க்
ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ஓம் சக் நகர், 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 எல் என்
ேகா ல் ெத ,
11. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 எல் என்
ேகா ல்
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி . .ஏ
கட் டம் , பள் ளிக்கரைண

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ெப மாள் ேகா ல் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார்
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேவகானந் தர் ெத , 999. அயல் நா

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி . .ஏ
கட் டம் , பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி . .ஏ
கட் டம் , பள் ளிக்கரைண

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

190 ெப மாள் ேகா ல்
வாழ் வாக்காளர்கள்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேவகானந் தர் 1வ
க் ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
ேவகானந் தர் 2வ
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ேவகானந் தர் 3வ
க் ெத , 4.
பள் ளிக்கரைண, வார் 190
நகர் தல் ெம ன் ேரா , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
நகர் 2வ
ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
நகர் 3வ ெம ன் ேரா , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
நகர் தல்
க் ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
நகர் 3வ
க் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
நகர் 4வ
க் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 மல் ேகஸ்வரன் நகர், 6. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
சாய் கேணஷ் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ராகேவந் ரா காலனி, 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அன்ைன ெதரசா
தல்
ெத , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 அன்ைன ெதரசா 2வ
க் ெத , 4. பள் ளிக்கரைண, வார் 190
அன்ைன ெதரசா 3வ
க் ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 மா
அெவன் , 6. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189
ஷ்ணாநகர் 2வ ெம ன்ேரா , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ஷ்ணாநகர் 3வ ெத , 8.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ஷ்ணாநகர் 1வ
க் த்ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ஷ்ணா
நகர் 2வ
க் த்ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

140

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
பள் ளிக்கரைண

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ராஜலட்
நகர்
க் த்ெத , 2. பள் ளிக்கரைண, வார் 190 ராஜலட்
நகர் தல் ெம ன் ேரா , 3. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜலட்
நகர் 1வ ெத , 4. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 ராஜலட்
நகர் 3வ ெத , 5. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜலட்
நகர் 4வ ெத , 6.
பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜலட்
நகர் 4வ
க் த்ெத , 7. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜலட்
நகர் 5வ ெத , 8. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜலட்
நகர் 6வ ெத , 9. பள் ளிக்கரைண, வார் 189
ராஜலட்
நகர் 7வ ெத , 10. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜலட்
நகர் 8வ ெத , 11. பள் ளிக்கரைண,
வார் 189 ராஜலட்
நகர்
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 12. பள் ளிக்கரைண, வார் 189 ராஜலட்
நகர் ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

141

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

1. ெப ங்
ெப ங்
ெப ங்
அயல் நா

142

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186 மகாக
பார நகர், 3.
ெப ங்
, வார் 184 ெபத்ேதல் நகர், 4. ெப ங்
, வார் 184 பைழய மகாப
ரம் சாைல வரம் , 5.
ெப ங்
, வார் 186 இண்டஸ்ரியல் எஸ்ேடட், 6. ெப ங்
, வார் 186 ெகரிசம் ெத , 7. ெப ங்
, வார்
186 மணிக்ெகா
னிவாசன் நகர், 8. ெப ங்
, வார் 186
நாத் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

143

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

144

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

145

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

1. ெப ங்
, வரம் , வார்
சரவணா ெத , 3. ெப ங்
சரவணா நகர், 5. ெப ங்

146

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
வக்கப் பள் ளி, ெப ங்

1. ெப

ங்

, வார்

186 பஞ் சாயத்

147

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

1. ெப

ங்

, வார்

186

ஒன்

ய

, வார் 186 மா
நகர், 2. ெப ங்
, வார் 186 ெசந் ல் நகர் 5வ
க் த் ெத , 3.
, வார் 186 ெசந் ல் நகர் ரதான சாைல, 4. ெப ங்
, வார் 186 ெசந் ல் நகர் 2வ ெத , 5.
, வார் 186 ெசந் ல் நகர் 3வ ெத , 6. ெப ங்
, வார் 186 ெசந் ல் நகர் 4வ ெத , 999.
வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வரம் , வார் 186 வரம்
தல் ெத , 2. ெப ங்
, வரம் , வார் 186 வரம்
தல்
க்
ெத , 3. ெப ங்
, வரம் , வார் 186 வரம் 2வ ெத , 4. ெப ங்
, வரம் , வார் 186 வரம் மரன்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 பைழய மகாப
ரம் சாைல ெப ங்
, 2. ெப ங்
, வார் 186 தணிகாசலம்
ெத , 3. ெப ங்
, வார் 186 வரம் 3வ ெத , 4. ெப ங்
, வரம் , வார் 186 வரம் 3வ ெத , 5.
ெப ங்
, வார் 186 இராமசந் ரன் ெத சரவணா நகர், 6. ெப ங்
, வார் 186 4வ ெத கைலஞர்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
186 ெசன்ைன
நீ ர் வாரியம் பணியாளர்
ர, 2. ெப ங்
, வார் 186
, வார் 186 3வ ெத சரவணா நகர், 4. ெப ங்
, வார் 186 4வ ெத
, வார் 186 ெசல் வ கணப அெவன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
ெம

ன் ேரா

, 999. அயல் நா

ரபாண் ய கட்டெபாம் மன் ெத
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வாழ் வாக்காளர்கள்

, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

148

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

1. ெப ங்
, வார் 186 ரா வ் காந் நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 2. ெப ங்
, வார் 186 ரா வ் காந் நகர்
2வ ெம ன் ேரா , 3. ெப ங்
, வார் 186 ரா வ் காந் நகர் 1வ
க் த் ெத , 4. ெப ங்
, வார்
186 ரா வ் காந் 2வ
க் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 186 ரா வ் காந் 5வ
க் த் ெத , 6.
ெப ங்
, வார் 186 ரா வ் காந் 6வ
க் த் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 186 ரா வ் காந் நகர் 4வ
க் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 186 ஜான ராமன் நகர், 9. ெப ங்
, வார் 186 ரா வ் நகர் 5வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

149

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
வக்கப் பள் ளி, ெப ங்

1. ெப ங்
, வார் 186 ஊைமத் ைரத் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186 ேவம்
அம் மன் ேகா
ெப ங்
, வரம் , வார் 186 பள் ளிக் டத் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 186 பஞ் சாயத் 2வ
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ஒன்

ய

150

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
வக்கப் பள் ளி, ெப ங்

ஒன்

ய

151

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
வக்கப் பள் ளி, ெப ங்

ஒன்

ய

152

153

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
வக்கப் பள் ளி, ெப ங்

ஒன்

ய

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

ல் ெத , 3.
க் ெத ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 186 ப ண்ட் 1வ
க் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186 ப ண்ட் 2வ
க் ெத ,
3. ெப ங்
, வார் 186 கண்ைணயா ெத , 4. ெப ங்
, வார் 186 பஞ் சாயத் அ வலக சாைல, 5.
ெப ங்
, வார் 186 வா
ஷ்
ெத , 6. ெப ங்
, வார் 186
சா
ெத , 7. ெப ங்
, வார்
186 ஐயப் பன் நகர், 8. ெப ங்
, வார் 186 ஐயப் பன்
க் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 186 ப ண்ட் ெத ,
10. ெப ங்
, வார் 186 அ யமான் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 186 கைலஞர் க ணாநி ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184
எம் அெவன் , 3.
ெப ங்
, வார் 186 நி இந் யன் காலனி, 4. ெப ங்
, வார் 186 நி இந் யா காலனி 3வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

க்

1. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 1வ ெம ன் சாைல, 2. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் தல்
க் ெத , 3. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 2வ
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 3வ
க் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 4வ
க் ெத , 6.
ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 5வ
க் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 6வ
க் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 7வ
க் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் 8வ
க் ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184
ள் ைளயார் ேகா ல் ரதான சாைல, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் அெனக்ஸ் 1வ
க் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186 2வ
க் ெத , 3. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் அெனக்ஸ் 3வ
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார்
186
மைல நகர் அெனக்ஸ் 4வ
க் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் அெனக்ஸ் 5வ
க் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் அெனக்ஸ் 2வ ெம ன் ேரா , 7. ெப ங்
, வார்
186
மைல நகர் அெனக்ஸ் 3வ ெம ன் ேரா , 8. ெப ங்
, வார் 186
மைல நகர் அெனக்ஸ், 9.
ெப ங்
, வார் 186 பார ெத , 10. ெப ங்
, வார் 186 தல் ரதானசாைல
மணிநகர்அெனக்ஸ்,
11. ெப ங்
, வார் 186 பத்மாவ அெவன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

154

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

155

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

156

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

157

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

158

பாரத் தாஸ் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
மைல நகர் ெப ங்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் தல் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 3.
ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 3வ
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 186 ங் கா ெத வடக் எ ம்
நகர், 5. ெப ங்
, வார் 186 ங் கா ெத
ழக் எ ம் நகர், 6. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 3வ
க் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் தல் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 2வ
க் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 3வ ெத , 10. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர், 11.
ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 2வ ெத , 12. ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 2வ
க் ெத , 13.
ெப ங்
, வார் 186 எ ம் நகர் 3வ
க் ெத , 14. ெப ங்
, வார் 186 வர் ஸ் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 ரவாஞ் நாதன் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186 ரவாஞ் நாதன் ெத ெம ன்
ேரா , 3. ெப ங்
, வார் 186 ரவாஞ் நாதன் ெத 2வ
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 186
ரவாஞ் நாதன் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 186 ெசௗந் தர்யா நகர், 2. ெப ங்
, வார் 186 ெவங் கேடஸ்வரா நகர், 3. ெப ங்
,
வார் 186 தாமைர நகர், 4. ெப ங்
, வார் 186 தாமைரநகர், 5. ெப ங்
, வார் 186 ரத் னமணி நகர்,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 186
ஞ் நகர் 13வ
க் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186
ஞ் நகர் 5வ
ெத , 3. ெப ங்
, வார் 186 12வ
க் ெத
ஞ் நகர், 4. ெப ங்
, வார் 186 11வ
க்
ெத , 5. ெப ங்
, வார் 186 8வ
க் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184
ஞ் நகர் 1வ
க்
ெத , 7. ெப ங்
, வார் 186 1வ
க் ெத
ஞ் நகர், 8. ெப ங்
, வார் 186
ஞ் நகர்
15வ
க் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 186 6வ
க் ெத , 10. ெப ங்
, வார் 186 7வ
க்
ெத , 11. ெப ங்
, வார் 184 ள் ைளயார் ேகா ல் 2வ ெத , 12. ெப ங்
, வார் 184 ள் ைளயார்
ேகா ல் 2வ ெத , 13. ெப ங்
, வார் 186 ள் ைளயார் ேகா ல் 4வ
க் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 காமராஜ் 4வ ெத , 2. ெப ங்
, வார் 186 காமராஜர் நகர் தல்
க் ெத ,
3. ெப ங்
, வார் 186 காமராஜர் நகர் 2வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 186 காமராஜர் நகர் 3வ
க்
ெத , 5. ெப ங்
, வார் 186 ராசா ெத , 6. ெப ங்
, வார் 186 இராஜலட்
அெவன் , 7.
ெப ங்
, வார் 184 மா
எமரால் ட் ராஜலஷ்
அெவன்
ஞ் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

Page 31 of 96

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

159

160

161

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

அர

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ங்

1. ெப ங்
, வார் 186 காமராஜர் 3வ ெத அண்ணல் அம் ேபத்கார் நகர், 2. ெப ங்
, வார் 186
அண்ணா ெத 2வ ெத அண்ணல் அம் ேபத்கார் நகர், 3. ெப ங்
, வார் 184 பார தாசன் ெத கந் தன்
சாவ , 4. ெப ங்
, வார் 184 ேசக் ழார் ெத கந் தன் சாவ , 5. ெப ங்
, வார் 184 சாஸ் ரி ெத
கந் தன் சாவ , 6. ெப ங்
, வார் 184
ளக்கைர ெத கந் தன் சாவ , 7. ெப ங்
, வார் 184 ளாக்
எஃப்
ெஜேயந் ர காலணி, 8. ெப ங்
, வார் 184 ளாக்
ெஜேயந் ர காலணி, 9. ெப ங்
,
வார் 184 ளாக் ெஜ
ெஜேயந் ர காலணி, 10. ெப ங்
, வார் 184 ளாக் எச்
ெஜேயந் ர காலணி,
11. ெப ங்
, வார் 184 ளாக் ஐ
ெஜேயந் ர காலணி, 12. ெப ங்
, வார் 184 ளாக் என்
ெஜேயந் ர காலணி, 13. ெப ங்
, வார் 184 ளாக் எல்
ெஜேயந் ர காலணி, 14. ெப ங்
, வார் 184
ளாக் ேக
ெஜேயந் ர காலணி, 15. ெப ங்
, வார் 184 ளாக் எம்
ெஜேயந் ர காலணி, 16.
ெப ங்
, வார் 184 ளாக் ப்
ெஜேயந் ர காலணி, 17. ெப ங்
, வார் 184 ெட ேபான் நகர்
1ெம ன் ேரா , 18. ெப ங்
, வார் 186 வடக்
ராணம் சாைல, 19. ெப ங்
, வார் 186 ராணம்
கால் வாய் ெத எம்
ஆர் ெந ஞ் சாைல கந் தன்சாவ , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 ெட ேபான் நகர் 11வ
க் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 13வ
க் ெத ,
3. ெப ங்
, வார் 184 14வ
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 15வ
க் ெத , 5. ெப ங்
,
வார் 184 16வ
க் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 17வ
க் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 18வ
க் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 9வ
க் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184 8வ
க் ெத , 10.
ெப ங்
, வார் 184 7வ
க் ெத , 11. ெப ங்
, வார் 184 6வ
க் ெத , 12. ெப ங்
,
வார் 184 4வ
க் ெத , 13. ெப ங்
, வார் 184 2வ
க் ெத , 14. ெப ங்
, வார் 184 1வ
க் ெத ெட ேபான் நகர், 15. ெப ங்
, வார் 184 5வ
க் ெத ெட ேபான் நகர், 16.
ெப ங்
, வார் 184 3வ
க் ெத ெட ேபான் நகர், 17. ெப ங்
, வார் 184 ராமப் பா நகர் ெம ன்
ேரா , 18. ெப ங்
, வார் 184 ராமப் பா நகர் தல்
க் ெத , 19. ெப ங்
, வார் 184 ராமப் பா நகர்
2வ
க் ெத , 20. ெப ங்
, வார் 184 சர்ச் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 ஏரிக்கைர ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 ராமப் பா நகர் ள என் ேளவ் , 3.
ெப ங்
, வார் 184 ெபரியார் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 பகத் ங் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184
வசந் த ேவலன் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 மார் ன்
தர் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 ேசாம ந் தரம்
ெத எஸ்
, 8. ெப ங்
, வார் 184 எம்
ஷ்ணன் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184 ஒ
யா
அபார்டெ
் மண்ட்ஸ் சர்ச் ேரா கஸ்டம் ஸ் எக்ைஸஸ, 10. ெப ங்
, வார் 184 கஸ்டம் ஸ் எக்ைஸஸ்
எ லகம் சர்ச் ேரா கஸ்டம் ஸ் எக்ைஸ, 11. ெப ங்
, வார் 184 ெடஸாமரியா அபார்டெ
் மண்ட்ஸ் சர்ச்
ேரா கஸ்டம் ஸ் எக்ஸ, 12. ெப ங்
, வார் 184 எக்ஸல் அபார்டெ
் மண்ட்ஸ் சர்ச் ேரா கஸ்டம் ஸ்
எக்ைஸஸ், 13. ெப ங்
, வார் 184 ேநதா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

162

163

164

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

அர

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

ங்

1. ெப
வார்
வார்

ங்
, வார் 184 ேசரன் ெசங் ட் வன் ெத , 2. ெப ங்
184 கற் பக னாயகர் ேகா ல் ெத , 4. ெப ங்
, வார்
184 ேந ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

, வார் 184 வ ஊ
ெத , 3. ெப ங்
184 ேவகானந் தர் ெத , 5. ெப ங்

,

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 பார யார் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 சத் ய ர்த் ெத , 3. ெப ங்
, வார்
184 ெப ந் தைலவர் காமராஜர் நகர், 4. ெப ங்
, வார் 184 பைழய மகாப
ரம் சாைல கந் தன் சாவ , 5.
ெப ங்
, வார் 184 2வ ெம ன் ேரா லஷ்மணன் நகர், 6. ெப ங்
, வார் 184 லட் மணன் ேரா , 7.
ெப ங்
, வார் 184
ஐ காலனி வ ல் ேதாட்டம் , 8. ெப ங்
, வார் 184 3வ ெத
ஐ காலனி, 9.
ெப ங்
, வார் 184 3வ
க் ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184 3வ ெம ன் ேரா , 11. ெப ங்
,
வார் 184 ெஜயந் ரர் காலனி, 12. ெப ங்
, வார் 184 4வ ெம ன் ேரா ,
ஐ காலனி, 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 186 ேக
ேக நகர் 1வ ெத ேமற் , 2. ெப ங்
, வார் 186 ேக
ேக நகர் 2வ
ெத ேமற் , 3. ெப ங்
, வார் 186 ேக
ேக நகர் 3வ ெத ேமற் , 4. ெப ங்
, வார் 186 ேக
ேக
நகர் 4வ ெத ேமற் , 5. ெப ங்
, வார் 184 நாகமணி அ களார் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184
அன்ைன அ ரா ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 ரா
வ
ப் 1வ ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184
ரா
வ
ப் 3வ ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184 ள் ைளயார் ேகா ல் 1வ
க் ெத , 10.
ெப ங்
, வார் 186
ரவாஞ் நாதன் கல் க் ட்ைட ெத , 11. ெப ங்
, வார் 184 ரா
வ
ப்
2ஆம் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் தல் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 2வ ெத ,
3. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 5வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 7வ ெத , 5.
ெப ங்
, வார் 184 ெட ேபான் சாைல, 6. ெப ங்
, வார் 184 ேகா ந் தசா நகர் 3வ ெத , 7.
ெப ங்
, வார் 184 ேகா ந் தசா நகர் 1வ ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184
ளக்கைர ெத , 9.
ெப ங்
, வார் 184 காளியம் மன் ேகா ல் ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் ெம ன் ேரா ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

166

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ங்

1. ெப ங்
ெப ங்
ெப ங்

, வார் 184 அண்ணா ெந ஞ் சாைல, 2. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் தல் ெத , 3.
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 3வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 4வ ெத , 5.
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 6வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

167

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 8வ ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 ேகா ந் தசா நகர் 5வ
ெத , 3. ெப ங்
, வார் 184 ேகா ந் தசா நகர் 6வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ேகா ந் தசா நகர்
2வ ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184 ெப ந் தைலவர் காமாராஜ் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

168

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ங்

169

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ங்

170

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ங்

171

172

173

அர

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ெப ங்
, வார் 184 இலட் மணன் சாைல, 2. ெப ங்
, வார் 184 காந் ேரா , 3. ெப ங்
, வார்
184
ேக
ப் பனார் 5வ
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் 6வ
க் ெத , 5.
ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் 7வ ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் ெம ன்
ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 ரமா னிவர் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 ரமா னிவர் 1வ
க்
ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184 அண்ணா ெம ன் ேரா , 10. ெப ங்
, வார் 184 ேகா ந் தசா
தல்
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் 1வ ெத , 3.
ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் தல்
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார்
2வ ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் 3வ ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார்
3வ
க் த் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் 4வ ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184
ேக
ப் பனார் 4வ
க் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184 ேகா ந் தசா 4வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் காலனி, 2. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் காலனி
ரி 2வ
ெத , 3. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் காலனி
ரி 3வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184
அம் ேபத்கார் காலனி
ரி 4வ ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் காலனி
ரி 5வ ெத , 6.
ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் காலனி
ரி 6வ ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார்
ெம ன் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 பார யார் 10வ ெத
( ரிவாக்கம் ), 9. ெப ங்
, வார் 184
ரா வ் காந் 11வ ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் ெம ன் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் 1வ
க் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் 3வ
3. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார்2 வ
க் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார்4வ
க் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184
வள் வர் நகர், 6. ெப ங்
, வார் 184 என் எஸ் ேக ெத
ெப ங்
, வார் 184 தந் ைத ெபரியார் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 ேகாதண்டராமன் நகர், 2. ெப ங்
, வார் 184 ேகாதண்டராமன் 1வ
க்
ெத , 3. ெப ங்
, வார் 184 ேகாதண்டராமன் 2வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ேகாதண்டராமன்
3வ
க் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184 ேகாதண்டராமன் 4வ
க் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184
மணிேமகைல ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 பால ெகங் காதர ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 கம் பர் ெத ,
9. ெப ங்
, வார் 184 ெபரியார் ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184 கண்ண ெத , 11. ெப ங்
, வார்
184 எம் . .ஆர் ரதான சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 186 ேக
184 ேக
ேக நகர், 4. ெப ங்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

ெத
, 7.

ேக நகர் ரி , 2. ெப ங்
, வார் 184 எம்
ஆர் ெத , 3. ெப ங்
, வார்
, வார் 186 ேக
ேக நகர் ெப ங்
, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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,
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

174

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

175

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

176

177

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ங்

178

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

179

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ெப ங்
, வார் 184 கக்கன்
ெத அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 2. ெப ங்
, வார் 184 காமராஜர் ெத ,
3. ெப ங்
, வார் 184 அண்ணா ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ெஜக வன் ராம் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 கந் தன் சாவ
வள் வர்
ெத , 3. ெப ங்
, வார் 184 கண்ண அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 4. ெப ங்
, வார் 184
ேவங் கடம்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 184 நாகத்தம் மன் 1வ ெத சந் யா நகர், 2. ெப ங்
, வார் 184 நாகத்தம் மன் 2வ
ெத சந் யா நகர், 3. ெப ங்
, வார் 184 நாகத்தம் மன் 3வ ெத சந் யா நகர், 4. ெப ங்
, வார் 184
நாகத்தம் மன் 5வ ெத சந் யா நகர், 5. ெப ங்
, வார் 184 நாகத்தம் மன் 4வ ெத சந் யா நகர், 6.
ெப ங்
, வார் 184 பார யார் ெத அம் ேபத்கார் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 ேந ெத அம் ேபத்கார்
நகர், 8. ெப ங்
, வார் 184 ேதேவந் ரன் ெத அம் ேபத்கார் நகர், 9. ெப ங்
, வார் 184 கண்ண
ெத
வள் வர் நகர், 10. ெப ங்
, வார் 184 இந் ரா ெத
வள் வர் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 184 ல் ைல ெத
வள் வர் நகர், 2. ெப ங்
, வார் 184
ல் ைல 1வ
க்
ெத
வள் வர் நக, 3. ெப ங்
, வார் 184 ல் ைல 2வ ெத
வள் வர் நகர், 4. ெப ங்
,
வார் 184 ல் ைல 3வ ெத
வள் வர் நகர், 5. ெப ங்
, வார் 184 ல் ைல 5வ ெத
வள் வர் நகர், 6. ெப ங்
, வார் 184 ல் ைல 6வ ெத
வள் வர் ெத , 7. ெப ங்
, வார்
184 ல் ைல 7வ ெத
வள் வர் நகர், 8. ெப ங்
, வார் 184 ல் ைல 8வ ெத
வள் வர் நகர்,
9. ெப ங்
, வார் 184 ல் ைல 9வ ெத
வள் வர் நகர், 10. ெப ங்
, வார் 184 வால்
ெத
வள் வர் நகர், 11. ெப ங்
, வார் 184 கம் பர் ெத
வள் வர் நகர், 12. ெப ங்
, வார் 184
அண்ணா ெத
வள் வர் நகர், 13. ெப ங்
, வார் 184 கண்ணதாசன் ெத
வள் வர் நகர், 14.
ெப ங்
, வார் 184 ெஜக சன் ெத
வள் வர் நகர், 15. ெப ங்
, வார் 184
ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத ெஜ ெஜ நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ங்
, வார் 184 இரட்ைடமைல னிவாசன் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் ரட் நகர்
காமராஜர் ெத , 3. ெப ங்
, வார் 184 ெஜகன்ராஜ் , 4. ெப ங்
, வார் 184 மகாக
பார யார் நகர், 5.
ெப ங்
, வார் 184 அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 6. ெப ங்
, வார் 184 இம் மா ேவல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 ெகா காத்த மரன் ெத
வள் வர் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 காந்
ெத
வள் வர் நகர், 3. ெப ங்
, வார் 184 ஔைவயார் ெத
வள் வர் நகர், 4. ெப ங்
,
வார் 184 ேவகானந் தர் ெத
வள் வர் நகர், 5. ெப ங்
, வார் 184 யாசர் ெத
வள் வர்
நகர், 6. ெப ங்
, வார் 184 பார யார் ெத
வள் வர் நகர், 7. ெப ங்
, வார் 184
பார யார்1வ
க் ெத
வள் வர் நகர், 8. ெப ங்
, வார் 184
ப் ர் மரன் ெத , 9.
ெப ங்
, வார் 184 நாகாத்தம் மன் ெம ன் ேரா சந் யா நகர், 10. ெப ங்
, வார் 184 ல் ைல 4வ
ெத
வள் வர் நகர், 11. ெப ங்
, வார் 184 டாக்டர் அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

180

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

181

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

182

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

183

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

184

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

185

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

186

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ெப ங்
, வார் 184 அஞ் கம் அம் ைமயார் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 அஞ் கம் அம் ைமயார் 1வ
ெத , 3. ெப ங்
, வார் 184 அ அ நகர் 2 வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 அ அ நகர் 3வ ெத , 5.
ெப ங்
, வார் 184 அஞ் கம் அம் ைமயார் நகர் 4 வ ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 அஞ் கம்
அம் ைமயார் நகர் 5 வ ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 ஐ எம் எஸ்
வார்ட்ரஸ், 8. ெப ங்
, வார் 184
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 அ அ நகர் 6 வ ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 அ அ நகர் 7 வ ெத , 3. ெப ங்
,
வார் 184 அ அ நகர் 8வ ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 அ அ நகர் 8வ
க் ெத , 5. ெப ங்
, வார்
184 அ அ நகர் 9 வ ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 அ அ நகர் 9வ
க் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 அ
அ நகர் 10வ ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 அன்ைன அஞ் கம் நகர் ரதான சாைல, 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 ேதவர் ெத அம் ேபத்கார்
ரட் நகர், 3. ெப ங்
, வார் 184 ம வாணன் ெத அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 4. ெப ங்
, வார் 184
ஆர் கா ெத அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 5. ெப ங்
, வார் 184 கட்டெபாம் மன் ெத
வள் வர்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 கரிகாலன் ேமட் ெத அம் ேபத்கார் ரட் , 2. ெப ங்
, வார் 184
ராதா
ஷ்ணன் ெத
வள் வர் ெத , 3. ெப ங்
, வார் 184 கணப ெத
வள் வர் நகர், 4.
ெப ங்
, வார் 184 ராஜா ெத அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 5. ெப ங்
, வார் 184 கராத்ேத
யாகராஜன் ெத டாக்டர் அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 இம் மா ேவல் ெத அம் ேபத்கார் ரட் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 கரிகாலன்
ெத
வள் வர் நகர், 3. ெப ங்
, வார் 184 அகத் யர் ெத
வள் வர் நகர், 4. ெப ங்
, வார்
184 ஆண்டாள் ெத
வள் வர் நகர், 5. ெப ங்
, வார் 184 த்தர் ெத
வள் வர் நகர், 6.
ெப ங்
, வார் 184
வள் வர் ெத அம் ேபத்கார் நகர், 7. ெப ங்
, வார் 184 சந் யப் பன் சாைல
கந் தன் சாவ , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 ேசானியாகாந் ெத டாக்டர் அம் ேபத்கார் ர, 2. ெப ங்
, வார் 184 எம்
ஆர் ெந ஞ் சாைல கந் தன் சாவ , 3. ெப ங்
, வார் 184 இரட்ைடமைல னிவாசன் ெத , 4. ெப ங்
,
வார் 184 பகவத் ங் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184 ஔைவயார் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 பவானி
அம் மன் ேகா ல் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184
க ஸ்டா ன் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 ஐ ஏ எஸ்
பத்மநாபன் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184 அன்ைன ெதரசா ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184 அய் யா
தங் கரா ஐ ஏ எஸ் ெத , 11. ெப ங்
, வார் 184 ஐ ஏ எஸ் க ப் பன் ெத , 12. ெப ங்
, வார் 184 எம்
ஆர் சாைல
வள் வர் நகர், 13. ெப ங்
, வார் 184 ெசம் ெபான் நகர் 6வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ெப ங்
, வார் 184 கட்டெபாம் மன் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 ப் ரமணி வா ெத , 3.
ெப ங்
, வார் 184 பாஸ்கர் ெத அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 4. ெப ங்
, வார் 184
சா ெத , 5.
ெப ங்
, வார் 184 நாகாத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 கங் ைக ெத , 7. ெப ங்
,
வார் 184 ரா வ் காந் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

187

188

189

190

191

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித பயஸ் ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ெப ங்

அர

அர

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ெப ங்
, வார் 184 நாகாத்தம் மன் 2வ ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 இந் ராகாந் ெத , 3.
ெப ங்
, வார் 184 ராஜா ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ஜான் ராணி ெத , 5. ெப ங்
, வார்
கைலஞர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

184

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 ேஜ ேஜ நகர், 2. ெப ங்
, வார் 184 ேஜ ேஜ நகர் வ உ
ெத , 3. ெப ங்
,
வார் 184 னிவாசன் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ேஜ ேஜ நகர் இந் ரா ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184
ேஜ ேஜ நகர் எம்
ஆர் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 ெப லார் சாைல அம் ேபத்கார் ரட் நகர், 7.
ெப ங்
, வார் 184 ந் தேரசன் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 தசரசதன் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184
ரபாகரன் ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184 எஸ் எம்
ஷ்ணன் ெத , 11. ெப ங்
, வார் 184 கராத்ேத
யாகராஜன் ெத , 12. ெப ங்
, வார் 184 ேகாதண்டன் ெத , 13. ெப ங்
, வார் 184 இரா வ் காந்
ெத , 14. ெப ங்
, வார் 184 அன்பழகன் ெத , 15. ெப ங்
, வார் 184 அன்பழகன் 1
க் ெத , 16.
ெப ங்
, வார் 184 அன்பழகன் 2
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184 காேவரித் ெத , 2. ெப ங்
, வார் 184 ைவ ய ங் கம் ெத , 3. ெப ங்
,
வார் 184 ரமா னிவர் ெத , 4. ெப ங்
, வார் 184 ேசரன் ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184
இளங் ேகாவன் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184 பாண் யன் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 கப
னிவாசன்
ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184 ரா வ் ெத கல் க் ட்ைட
வள் வர் நக, 9. ெப ங்
, வார் 184
ெநய் தல் ெத
வள் வர் நகர், 10. ெப ங்
, வார் 184 மகாத்மா காந் ெத அம் ேபத்கார் ரட்
நகர், 11. ெப ங்
, வார் 184 மகாத்மாகாந் ெத கல் க் ட்ைட, 12. ெப ங்
, வார் 184
டந் ைத
பா
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ங்

1. ெப ங்
, வார் 184
வள் வர் ெத
வள் வர் நகர், 2. ெப ங்
, வார் 184
வள் வர்
ெத அம் ேபத்கார் ரட் நகர, 3. ெப ங்
, வார் 184
வள் வர் நகர் 2வ ெத , 4. ெப ங்
, வார்
184
வள் வர் நகர் 3வ ெத , 5. ெப ங்
, வார் 184
யாகராஜன் ெத , 6. ெப ங்
, வார் 184
டந் ைதபா ஜபஸ் யார் ெத , 7. ெப ங்
, வார் 184 பாஸ்சந் ரேபாஸ் ெத , 8. ெப ங்
, வார் 184
தம் பரனார் ெத , 9. ெப ங்
, வார் 184 ேக
ராஜாமணி ெத , 10. ெப ங்
, வார் 184 ந் தேரசன்
சாைல, 11. ெப ங்
, வார் 184 என் எஸ் ேக நகர், 12. ெப ங்
, வார் 184
ேவகானந் தர் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 களத் ேமட் த் ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 களத் ேமட் த் ெத
தல் ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 களத் ேமட் த் ெத 2வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
களத் ேமட் த் ெத
3வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 களத் ேமட் த் ெத 4வ ெத 3வ
க் ெத , 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அம் ேபத்கார் ெத , 7. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 வள் ளலார்
ெத , 8. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ராஜா ேதாட்டம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

192

ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்

193
194
195

ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்
ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்
ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 வா நாத நகர் 11வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 வா நாதன்
நகர் 6வ ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 வா நாத நகர் 7வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
வா நாத நகர் 8வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 வா நாதன் நகர், 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
வா நாதன் நகர் 5வ ெத , 7. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 வா நாதன் நகர் ெம ன் ேரா 9வ ெத ,
8. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 சா நாதன் நகர் 9வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ேவம்
யம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெநட்ேகா
காலனி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ேவகானந் தா ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 காமராஜ் சாைல சங் கம்
காலனி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 சங் கம் காலனி
2வ ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 சங் கம் காலனி
தல் ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 பஜைன
ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

196

ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ஐ ேல அ ட் 15வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ஐ ேல அ ட்
16வ ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 கற் பகாம் பாள் நகர் 1 வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
கற் பகாம் பாள் நகர் 3 வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராம் 1வ அவன் , 6. ெகாட் வாக்கம் ,
வார் 183
ராம் 1வ அவன் , 7. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ராஜா ேதாட்டம் , 8. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராஜா ேதாட்டம் 2வ ெத , 9. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ந மா அவன் , 10. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
கற் கபகாம் பாள் நகர் 2 வ ெத , 11. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 லட்
ெப மாள் ேகா ல் ெத , 12.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 வள் ளளார்ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

197

ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 இ
ஆர் சாைல, 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 நீ
ச், 3. ெகாட் வாக்கம் ,
வார் 183
ய காலனி 1வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ய காலனி 2வ ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெஜகநாதன் ெத லட் மண நகர், 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 கல் யாணி
ெத லட் மணெப மாள் நகர், 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ராஜா ெத லட் மணெப மாள் நகர், 4.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
தல்
க் ெத லட் மணெப மாள் நகர், 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
2வ
க் ெத லட் மணெப மாள் நகர், 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 3வ
க் ெத
லட் மணெப மாள் நகர், 7. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 3வ
க் ெத லட் மணெப மாள் நகர் (, 8.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 4வ
க் ெத லட் மணெப மாள் நகர், 9. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
5வ
க் ெத லட் மணெப மாள் நகர், 10. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 கல் யாணி நகர் கார்த் க்
ெத , 11. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 கல் யாணி நகர் 1வ நிமலன் ெத , 12. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
கல் யாணி நகர் 2வ
ஜா ெத , 13. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 கல் யாணி நகர் 3வ ராணி ெத , 14.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி 1வ ெம ன் ேரா , 15. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ்
காலனி 2வ ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

198
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி 3வ ெம ன் ேரா , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ்
காலனி 1வ
க் ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி 2வ
க் ெத , 4.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி 3வ
க் ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ்
காலனி 4வ
க் ெத , 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 நேடசன் காலனி, 7. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராம் 1வ அெவன் , 8. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராம் 1வ ெத , 9. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராம் அெவன்
2வ ெத , 10. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராம் அெவன்
3வ ெத , 11.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராம் அெவன்
4வ ெத , 12. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ராம் அெவன்
5வ ெத , 13. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 நஜ் மா அெவன் , 14. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 கல் யாணி நகர்
தல் ெத லட் மணெப மாள் ந, 15. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 லஷ் வதனா நகர், 16. ெகாட் வாக்கம் ,
வார் 183 ண்ணாம் கால் வாய் மயானசாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

200

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 1வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 காேவரி நகர்
( னிவாச ரம் ), 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 2வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார்
183 ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 4வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஸ்வரா நகர் 3வ
க்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெத , 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ப் பம் சாைல (மாக ங் கம் அ க் மா
ப் , 7.
ஆரம் பப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம் ப் பம்
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 பஜைன ேகா ல் ெத , 8. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ப் பம் பஜைன ேகா ல்
ெத , 9. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 10. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ப் பம்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

201

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ய காலனி 2வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ய காலனி 4வ
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
த்தாலம் மன் ேகா ல் ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ப் பம்
ஆரம் பப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம் ப் பம்
த்தாலம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

202

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 5வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 6வ ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 7வ ெத , 4.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 8வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 9வ ெத , 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 10வ ெத , 7.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 11வ ெத , 8. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 12வ ெத , 9. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 13வ ெத , 10.
ஆரம் பப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம் ப் பம்
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி ெம ன் ேரா
ச் ைலன், 11. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி 1வ
க் ெத , 12. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி 2வ
க் ெத , 13.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஏ
எஸ் காலனி 3வ
க் ெத , 14. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
த்தாலம் மன் ேகா ல் ெத , 15. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 16.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 16வ ெத , 17. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 கல்
நகர், 18. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ஐ லேயா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

199

ெநல் ைல நாடார் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெகாட் வாக்கம்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

203
204

205

206

207

208

209

210
211

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

பாகத்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார்

183 4வ

ெம

ன்

ன் ேரா

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

ெவங் கேடச ரம் , 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 5வ ெம ன் ேரா ெவங் கேடச ரம் , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 2வ
ெத ெவங் கேடச ரம் , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ேசகர் நகர் ெவங் கேடச ரம் , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 சா நாதன் நகர் தல் இைணப் சாைல, 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
சா நாத நகர் 2வ
க் ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 சா நாதன் நகர் 3வ
க் ெத , 4.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 சா நாதன் நகர் 4வ ெம ன் ேரா , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
சா நாதன் நகர் 5வ ெத , 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 சா நாதன் நகர் ப் ரமணியன் அெவன் , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 1வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர்
2வ ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 3வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 4வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 5வ ெத , 6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
எம்
ஆர் நகர் 6வ ெத , 7. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 7வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 8வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர்
9வ ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 10வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் 11வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 எம்
ஆர் நகர் ரதான சாைல, 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அண்ணா நகர், 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ஜட்ஜஸ் காலனி, 3.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அன்ைன சத்யா சாைல எம்
ஆர் நகர், 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 பைழய
மகாப
ரம் சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அன்ைன சத்யா நகர் 1வ ெத , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அன்ைன
சத்யா நகர் 2வ ெத , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அன்ைன சத்யா நகர் 3வ ெத , 4. ெகாட் வாக்கம் ,
வார் 183 அன்ைன சத்யா நகர் 4வ ெத , 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அன்ைன சத்யா நகர் 5வ ெத ,
6. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 னிவாசன் நகர் 1வ ெத பைழய மகாப
ரம் , 7. ெகாட் வாக்கம் , வார்
183 ேந நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 8. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 அ ஞர் அண்ணா ெத எம்
ஆர் நகர், 9.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெஜேயந் ரர் காலணி பைழய மகாப
ரம் ேரா
ளாக் ஏ, 10.
ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ெஜேயந் ரர் காலனி பைழய மகாப
ரம் ேரா
ளாக் , 11. ெகாட் வாக்கம் ,
வார் 183 ெஜேயந் ரர் காலணி பைழய மகாப
ரம் ேரா
ளாக் , 12. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ெஜேயந் ரர் காலனி பைழய மகாப
ரம் ேரா
ளாக் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்
எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத இளங் ேகாநகர், 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ரா வ் சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 இளங் ேகா நகர் வடக் , 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183
ழக் கடற் கைர
சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ஒய் எம்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

212

213

214

215

216

217

218

219

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார்

ஒய் எம்

எ ஆண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாட் வாக்கம்

1. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 இராம ங் க நகர், 2. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ைவேத ெத
ெவங் கேடத ரம் , 3. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ேகார்னட் கார்டன்ஸ், 4. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 பைழய
மாமல் ல ரம் சாைல, 5. ெகாட் வாக்கம் , வார் 183 ரட் தைல
12வ ெத , 6. ெகாட் வாக்கம் , வார்
183 ரட் தைல
சாைல 13வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183 காந்

ெத

(ெதற்

) இளங் ேகா நகர், 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ஏ எல்

த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 கம் பர் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 பார தாசன் ெத , 3. பாலவாக்கம் , வார்
185 பார நகர் தல் ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 பார நகர் 2வ ெத , 5. பாலவாக்கம் , வார் 185
பார நகர் 3வ ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 பார நகர் 4வ ெத , 7. பாலவாக்கம் , வார் 185 பார
நகர் 5வ ெத , 8. பாலவாக்கம் , வார் 185 ழக் கடற் கைர சாைல, 9. பாலவாக்கம் , வார் 185
ந் தர ர்த்
ள் ைள ெத , 10. பாலவாக்கம் , வார் 185 ஏ எம் அ ெத , 11. பாலவாக்கம் , வார் 185
மா லாமணி ெத , 12. பாலவாக்கம் , வார் 185
க ஸ்டா ன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ஏ எல்

த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார்

185 பல் கைல நகர், 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 இ. . ேரா , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 ராதா
ஷ்ணன் சாைல, 3. பாலவாக்கம் ,
வார் 185 ழக் கடற் கைர சாைல, 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 ஆல் இந் யா ேர ேயா காலனி, 5.
பாலவாக்கம் , வார் 185 சாரி அெவன் , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 ராம் கார்டன், 7. பாலவாக்கம் , வார் 185
சங் கரா ரம் 1வ
க் ெத , 8. பாலவாக்கம் , வார் 185 சங் கரா ரம் 2வ
க் ெத , 9. பாலவாக்கம் ,
வார் 185 பஞ் சாயத் ெத , 10. பாலவாக்கம் , வார் 185 . . பாகம் 2, 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. பாலவாக்கம் , வார் 185 அண்ணா சாைல, 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 . . 4வ ெம ன் ேரா
தல்
பாகம் , 3. பாலவாக்கம் , வார் 185 . . ேலஅ ட்
தல் பாகம் 3வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஏ எல்

த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்

ஏ எல்

த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்

ஏ எல்

த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 . . ேலஅ ட்
தல் பாகம் 2வ ெம ன் ேரா , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185
. .
தல் பாகம்
தல் ெம ன் ேரா , 3. பாலவாக்கம் , வார் 185
பாகம் 2, 4. பாலவாக்கம் , வார்
185 ெஷல் அெவன் , 5. பாலவாக்கம் , வார் 185 மகாத்மாகாந் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 கா ேத ல் லத் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 ம
ெத , 3. பாலவாக்கம் ,
வார் 185 வா.ஊ. ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 ெவள் ைளக்ேகணி ளம் ெத , 5. பாலவாக்கம் , வார்
185 ெசங் ேகணி அம் மன் ேகா ல் ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 பள் ளிக் டம்
தல் ெத , 7. பாலவாக்கம் ,
வார் 185 பள் ளிக் டம் 2வ ெத , 8. பாலவாக்கம் , வார் 185 ைவத் யர் ெத , 9. பாலவாக்கம் , வார் 185
காமராஜ் சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஏ எல்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

220

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

னர் ஆ

ரா டர் நல
பாலவாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 தல் ெத கந் தசா நகர், 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 4வ ெத கந் தசா நகர்,
வக்கப் பள் ளி, 3. பாலவாக்கம் , வார் 185 3வ ெத கந் தசா நகர், 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 6வ ெத கந் தசா நகர், 5.
பாலவாக்கம் , வார் 185 7வ ெத கந் தசா நகர், 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 8வ ெத கந் தசா நகர், 7.
பாலவாக்கம் , வார் 185 கந் தசா நகர் 7வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

221

அர னர் ஆ
ரா டர் நல
உயர்நிைலப் பள் ளி, பாலவாக்கம்

222

மா ேவல் ேமானி ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் ப்பள் ளி, கரீம் நகர், ெபரியார்
சாைல, பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 10வ ெத கந் தசா நகர், 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 மகாத்மா காந் ெத
கந் தசா நகர், 3. பாலவாக்கம் , வார் 185 காமராஜ் சாைல கந் தசா நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. பாலவாக்கம் , வார் 185 பச்ைசயப் பன்
, 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 பச்ைசயப் பன் 1வ ெத , 3.
பாலவாக்கம் , வார் 185 பச்ைசயப் பன் 2வ ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 பச்ைசயப் பன் 4வ ெத , 5.
பாலவாக்கம் , வார் 185 பச்ைசயப் பன் 12வ ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 வாஞ் நாதன் ெத
ேக
எஸ் கார்டன், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

223

அர னர் ஆ
ரா டர் நல
உயர்நிைலப் பள் ளி, பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185
ஷ்ணா
தல் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185
ஷ்ணா நகர் 2வ ெத , 3.
பாலவாக்கம் , வார் 185
ஷ்ணா நகர் 3வ ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185
ஷ்ணா நகர் 4வ ெத ,
5. பாலவாக்கம் , வார் 185
ஷ்ணா நகர் 6வ ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185
ஷ்ணா நகர் 7வ
ெத , 7. பாலவாக்கம் , வார் 185
ஷ்ணா நகர் 8வ ெத , 8. பாலவாக்கம் , வார் 185 5வ
க் ெத
கந் தசா நகர், 9. பாலவாக்கம் , வார் 185 5வ ெத கந் தசா நகர், 10. பாலவாக்கம் , வார் 185 கந் தசா
நகர் 9வ ெத , 11. பாலவாக்கம் , வார் 185 க ம் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

224

அர னர் ஆ
ரா டர் நல
உயர்நிைலப் பள் ளி, பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 ஆைசதம் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 மணியம் ைம ெத , 3. பாலவாக்கம் ,
வார் 185 நாராயணசா ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 மணியம் ைம ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

225

மா ேவல் ேமானி ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் ப்பள் ளி, கரீம் நகர், ெபரியார்
சாைல, பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 ெபரியார் சாைல, 2. பாலவாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

226

அர னர் ஆ
ரா டர் நல
உயர்நிைலப் பள் ளி, பாலவாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ஆ

ரா டர் நல
பாலவாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ஆ

ரா டர் நல
பாலவாக்கம்

227

228

185 ெபரியார்சாைல

க்

ெத

, 999.

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 க ம் நகர், 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 கந் தசா 2வ
க் ெத , 3.
பாலவாக்கம் , வார் 185 கந் தசா 3வ
க் ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 பச்ைசயப் பன் ெத , 5.
பாலவாக்கம் , வார் 185 சா க்பாஷா ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேவம்
அம் மன் ேகா ல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
வக்கப் பள் ளி, 1. பாலவாக்கம் , வார் 185 காந் நகர், 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 அன்பழகன் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. பாலவாக்கம் , வார் 185 மெபா ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 எம் ஆர் நகர், 3. பாலவாக்கம் , வார்
வக்கப் பள் ளி, 185 காமராஜன் சாைல, 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 பர்மா காலனி, 5. பாலவாக்கம் , வார் 185 வாஞ் நாதன்
ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 சண்
கம் ள் ைள ெத , 7. பாலவாக்கம் , வார் 185 ப் ராயன் ெத , 8.
பாலவாக்கம் , வார் 185 பல் கைல நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

229

மா ேவல் ேமானி ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் ப்பள் ளி, கரீம் நகர், ெபரியார்
சாைல, பாலவாக்கம்

230

231

232

233

234

235

236

237
238

பாகத்

1. பாலவாக்கம் , வார்

185 ேகால

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

யம் மன் நகர், 999. அயல் நா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 ப ம் ெபான் ேதவர் மகன்நகர், 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 மணிேமகைல ெத , 3.
வக்கப் பள் ளி, பாலவாக்கம் , வார் 185 நாராயணசா ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேவம்
யம் மன் ேகா ல் ெத , 5.
பாலவாக்கம் , வார் 185 என்.எஸ்.
ஷ்ணன் ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 சா க்பாஷா ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பாலவாக்கம் , வார் 185 ெஜய் சங் கராநகர், 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 ெஜய் சங் கராநகர்
அர னர் ஆ
ரா டர் நல
ேகா மணிசாைல, 3. பாலவாக்கம் , வார் 185 வனாந் தம் ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 ழக்
உயர்நிைலப் பள் ளி, பாலவாக்கம்
கடற் கைர சாைல, 5. பாலவாக்கம் , வார் 185 பாஸ் நகர், 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 ைவத் யர் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
ஏ எல்
த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி, 1. பாலவாக்கம் , வார் 185
கா ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 ரமணி ெத க ணாநி ேசாழன்
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பாலவாக்கம் , வார் 185 ரமணி 1வ
க் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 ரமணி 2வ
க்
ெத , 3. பாலவாக்கம் , வார் 185 ரமணி 3வ
க் ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள் வர் 9வ
ஏ எல்
த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
க் ெத , 5. பாலவாக்கம் , வார் 185 சந் ேதாஷ் நகர், 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 சந் ேதாஷ் நகர், 7.
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்
பாலவாக்கம் , வார் 185 ெச ன்ட் தாமஸ் ெத , 8. பாலவாக்கம் , வார் 185 சந் ேதாஷ் நகர் சாய் பாபா ெத ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேகா ந் தன் நகர் தல் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேகா ந் தன் நகர் 2வ
ெத , 3. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேகா ந் தன் நகர் 3வ ெத , 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேகா ந் தன் நகர்
ஏ எல்
த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி, 4வ ெத , 5. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேகா ந் தன் நகர் 5வ ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேகா ந் தன்
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்
நகர் 6வ ெத , 7. பாலவாக்கம் , வார் 185 ேகா ந் தன் நகர் 1வ
க் ெத , 8. பாலவாக்கம் , வார் 185
ேகா ந் தன் நகர் ெம ன் ேரா , 9. பாலவாக்கம் , வார் 185 லட் மணன் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
ஏ எல்
த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
1. பாலவாக்கம் , வார் 185 டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்

அர

னர் ஆ

ரா டர் நல
பாலவாக்கம்

அர னர் ஆ
ரா டர் நல
உயர்நிைலப் பள் ளி, பாலவாக்கம்
ஏ எல்

த யார் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி,
பல் கைல நகர் பாலவாக்கம்
மா ேவல் ேமானி ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் ப்பள் ளி, கரீம் நகர், ெபரியார்
சாைல, பாலவாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 பார யார் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள் வர்
க் ெத , 3.
பாலவாக்கம் , வார் 185 வரத் னம் நகர் ( ப் பம் ), 4. பாலவாக்கம் , வார் 185 பார யார் ெத , 5.
பாலவாக்கம் , வார் 185
த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. பாலவாக்கம் , வார்
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

185

ங் கா ெத

, 2. பாலவாக்கம் , வார்

185 பாலவாக்கம்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185 அம் ேபத்கார் சாைல, 2. பாலவாக்கம் , வார்
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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185

த்

ப் பம் , 999. அயல் நா

மாரியம் மன் ேகா

ல் ெத

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

239

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

மா ேவல் ேமானி ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் ப்பள் ளி, கரீம் நகர், ெபரியார்
சாைல, பாலவாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர் நகர் 1வ
க் ெத , 2. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர்
நகர் 2வ
க் ெத , 3. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர் நகர் 3வ
க் ெத , 4. பாலவாக்கம் ,
வார் 185
வள்
வர் நகர் 4
க் ெத , 5. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர் நகர் 5வ
க் ெத , 6. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர் நகர் 6வ
க் ெத , 7. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர் நகர் 7வ
க் ெத , 8. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர் நகர் 8வ
க் ெத , 9.
பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர் நகர் 9வ
க் ெத , 10. பாலவாக்கம் , வார் 185
வள்
வர்
நகர் 10வ
க் ெத , 11. பாலவாக்கம் , வார் 185 ராேஜஸ்வரி ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

240

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 வன்ேகா ல் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத
நீ லாங் கைர, வார் 192 கா ேத ல் லத் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

241

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 நீ லாங் கைர ராமம் , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 ெசங் ேகணி அம் மன் ேகா ல்
ெத , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 ெசங் ேகணி அம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 எம்
வார் 192 ள் ைளயார் ேகா
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

சன்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 அன்பழகன் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 த் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 3.
நீ லாங் கைர, வார் 192 ழக் கடற் கைர சாைல, 4. நீ லாங் கைர, வார் 192 காமராஜர் ெத , 5. நீ லாங் கைர,
வார் 192 கபா ஸ்வரர் நகர், 6. நீ லாங் கைர, வார் 192 கஜ ரா கார்டன் 1வ ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார்
192 கஜ ரா கார்டன் 2வ ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192 கஜ ரா கார்டன் 2வ ெத 1வ
க் , 9.
நீ லாங் கைர, வார் 192 கஜ ரா கார்டன் 2வ ெத 2வ
க் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

சன்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 193 அ ஞர் அண்ணா நகர் 1வ
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 அ ஞர் அண்ணா நகர் 2வ ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 அ ஞர் அண்ணா
நகர் 3வ ெத , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 அ ஞர் அண்ணா நகர் 5வ ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192
ெவங் கேடஷ்வரா நகர் 7வ ெத , 5. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடசன் 7 வ
க் ெத , 6.
நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 8 வ
க் ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 15
வ
க் ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 7 வ
க் ெத , 9. நீ லாங் கைர, வார் 193
ெவங் கேடஷ் நகர் 14 வ
க் ெத , 10. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 13 வ
க் ெத , 11.
நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 12 வ
க் ெத , 12. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர்
10 வ
க் ெத , 13. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 9 வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 காமராஜர் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 ெவள் ளேகணி ட்ைடெத , 3.
நீ லாங் கைர, வார் 192 4வ அ ஞர் அண்ணா நகர், 4. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் நகர், 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

242

243

244

245

246

சன்

சன்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

, 3.

ஆர் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 அ ஞர் அண்ணா ெத , 3. நீ லாங் கைர,
ல் ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192
காம் ப்ளக்ஸ், 999. அயல் நா வாழ்
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ெத

, 2. நீ லாங் கைர, வார்

193 சரஸ்வ

நகர், 999.

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

247

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

248

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

249

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

250

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

251

252

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய

ய

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 மர
அெவன் , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் நகர் 12வ
க் ெத
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. நீ லாங் கைர, வார் 192 அண்ணாநகர் 6வ ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 193 அண்ணாநகர் 7வ ெத , 3.
நீ லாங் கைர, வார் 193 அண்ணாநகர் 8வ ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192 பாண் யன் சாைல, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. நீ லாங் கைர, வார் 192 ெபரியார் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத , 3.
நீ லாங் கைர, வார் 192 ெஜ. .நகர், 4. நீ லாங் கைர, வார் 192
காம் ப்லக்ஸ், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 15வ ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 16வ ெத , 3.
நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 17வ ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192 ேக ரிேனா ைரவ் , 5.
நீ லாங் கைர, வார் 192 சன்ைரஸ் அெவன் , 6. நீ லாங் கைர, வார் 192 ரஞ் த் நகர், 7. நீ லாங் கைர, வார்
192 க ரவன் சாைல, 8. நீ லாங் கைர, வார் 192
கபா ஸ்வரர் நகர் 7வ
க் ெத , 9. நீ லாங் கைர,
வார் 192 4வ ெதற்
ரதானசாைல, 10. நீ லாங் கைர, வார் 192
தல் ெதற்
ரதான சாைல, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 கபா ஸ்வரர் நகர் தல் வடக்
ரதானசாைல, 2. நீ லாங் கைர, வார் 192
கைலஞர் க ணாநி சாைல ெம ன் ேரா , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 4வ வடக்
க் ெத , 4.
நீ லாங் கைர, வார் 192 3வ வடக்
க் ெத , 5. நீ லாங் கைர, வார் 192 2வ வடக்
க் ெத , 6.
நீ லாங் கைர, வார் 192 காப ஸ்வர் நகர், 7. நீ லாங் கைர, வார் 192 தல் வடக்
க் ெத , 8.
நீ லாங் கைர, வார் 192 2வ வடக்
ராதனசாைல, 9. நீ லாங் கைர, வார் 192 3 வ ெதற்
ராதனசாைல,
10. நீ லாங் கைர, வார் 192 2வ ெதற்
ரதானசாைல, 11. நீ லாங் கைர, வார் 192 1வ ெதற்
க்
ெத , 12. நீ லாங் கைர, வார் 192 2வ ெதற்
க் ெத , 13. நீ லாங் கைர, வார் 192 3வ ெதற்
க்
ெத , 14. நீ லாங் கைர, வார் 192 4வ ெதற்
க் ெத , 15. நீ லாங் கைர, வார் 192 5வ ெதற்
க்
ெத , 16. நீ லாங் கைர, வார் 192 6வ ெதற்
க் ெத , 17. நீ லாங் கைர, வார் 192 8வ ெதற்
க்
ெத
ரதான சாைல, 18. நீ லாங் கைர, வார் 192 9வ
க் ெதற் சாைல, 19. நீ லாங் கைர, வார் 192
ைமதான ரதானசாைல, 20. நீ லாங் கைர, வார் 192 ச் ேரா , 21. நீ லாங் கைர, வார் 192
ப் ஸ்சாைல,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 ஈ. . . பள் ளி ெத வடக் சரஸ்வ நகர், 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 சரஸ்வ
வடக் 1வ
க் ெத , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 சரஸ்வ வடக் 2 வ
க் ெத , 4. நீ லாங் கைர,
வார் 192 வடக் சரஸ்வ நகர் ரதான சாைல, 5. நீ லாங் கைர, வார் 192 3வ
க் ெத சரஸ்வ
நகர் வடக் , 6. நீ லாங் கைர, வார் 192 4வ
க் ெத சரஸ்வ நகர் வடக் , 7. நீ லாங் கைர, வார் 192
1வ
ரதானசாைல ெதற் சரஸ்வ நகர், 8. நீ லாங் கைர, வார் 192 வ
ராதனசாைல ெதற் சரஸ்வ
நகர், 9. நீ லாங் கைர, வார் 192 4வ
க் ெதற் சரஸ்வ நகர், 10. நீ லாங் கைர, வார் 192 3வ
ரதானசாைல சரஸ்வ நகர் ெதற் , 11. நீ லாங் கைர, வார் 192 சரஸ்வ நகர் ெதற் , 12. நீ லாங் கைர,
வார் 192 நீ லாங் கைர சரஸ்வ நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

253

254

255

256
257

258

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

சன்

சன்

சன்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 கக்கன் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 6 வ
க் ெத , 3.
நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 5 வ
க் ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 4
வ
க் ெத , 5. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 3 வ
க் ெத , 6. நீ லாங் கைர, வார் 193
ெவங் கேடஷ் நகர் 2 வ
க் ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 1 வ
க் ெத , 8.
நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 2 வ ெத , 9. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் தல்
ெத , 10. நீ லாங் கைர, வார் 193 ெவங் கேடஷ் நகர் 6 வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 வண்ணான்
ளம் நீ லாங் கைர, 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 யாமளா ெத , 3.
நீ லாங் கைர, வார் 192 மாதா ேகா ல் ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 1 வ
க் ெத , 5.
நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 2வ ெத , 6. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 2வ
க் ெத , 7.
நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 3வ
க் ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 3வ
க்
ெத , 9. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 4வ
க் ெத , 10. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 5வ
க் ெத , 11. நீ லாங் கைர, வார் 192 ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் ெத , 12. நீ லாங் கைர, வார் 192
அண்ணா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 6வ
க் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 8வ
க்
ெத , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் நகர் 9வ
க் ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார்
நகர் 10வ
க் ெத , 5. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் நகர் 11வ
க் ெத , 6. நீ லாங் கைர,
வார் 192 பார யார் நகர் 12வ
க் ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் நகர் 13வ
க்
ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192 பார யார் 14வ
க் ெத , 9. நீ லாங் கைர, வார் 192 காமராசர் ெத
சாைல, 10. நீ லாங் கைர, வார் 192 காமராசர் 2வ ெத , 11. நீ லாங் கைர, வார் 192
அ ன் 1வ
ெத , 12. நீ லாங் கைர, வார் 192
அ ன் 2வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

ய
ய

ய

1. நீ லாங் கைர, வார்

192

ன்னநீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 ங் கார ேவலர் ெத
அெவன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ப் பம் , 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ன்னநீ லாங் கைர, 2. நீ லாங் கைர, வார்

192 சன்ைரஸ்

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 மைரக்காயர் நகர், 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 ெபரிய நீ லாங் கைர 1வ
ரதானசாைல, 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 ெபரிய நீ லாங் கைர 2வ
ரதானசாைல, 4. நீ லாங் கைர, வார்
192 ராஜா நகர், 5. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராஜா நகர் 1வ
ரதானசாைல, 6. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராஜா
நகர் 2வ
ரதானசாைல, 7. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராஜா நகர் 1வ
க் ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192
ராஜா நகர் 2வ
க் ெத , 9. நீ லாங் கைர, வார் 192 இ
ஆர் ரதான சாைல, 10. நீ லாங் கைர, வார்
192 ெபரிய நீ லாங் கைர ப் பம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

259

260

261

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

சன்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 1 ரதானசாைல, 2. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர்
3வ
க் ெத , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 5வ
க் ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 6வ
க் ெத , 5. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 8வ
க் ெத , 6.
நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 10வ
க் ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர்
11வ
க் ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 12வ
க் ெத , 9. நீ லாங் கைர, வார்
192
எல் ஆர் ஐ நகர் 13வ
க் ெத , 10. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 14வ
க் ெத ,
11. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 15வ
க் ெத , 12. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ
நகர் 16வ
க் ெத , 13. நீ லாங் கைர, வார் 192
எல் ஆர் ஐ நகர் 3வ
ரதானசாைல, 14. நீ லாங் கைர,
வார் 192 ேமட் காலனி, 15. நீ லாங் கைர, வார் 192 ல் தான்அகம ெத (ஊ ப ெபண்கள்
), 16.
நீ லாங் கைர, வார் 192 சந் ப் சாைல, 17. நீ லாங் கைர, வார் 192 சந் ப் ழக்
தல் ரதானசாைல, 18.
நீ லாங் கைர, வார் 192 சந் ப் நகர் 2வ
ரதான சாைல, 19. நீ லாங் கைர, வார் 192 ங் காரேவலன் 1வ
க் ெத , 20. நீ லாங் கைர, வார் 192 ங் காரேவலன் 3வ
க் ெத , 21. நீ லாங் கைர, வார் 192
சந் ப் சாைல 2வ ெத
ன்ன நீ லங் கைர, 22. நீ லாங் கைர, வார் 192 ழக் கடற் கைர சாைல ன்ன
நீ லாங் கைர ைலப் ெஹல் த் ெசன்டர், 23. நீ லாங் கைர, வார் 192 ங் காரேவலன் 1வ
க் ெத
ன்ன
நீ லாங் கைர, 24. நீ லாங் கைர, வார் 192 ங் காரேவலன்
ரதானசாைல ன்ன நீ லங் கைர, 25. நீ லாங் கைர,
வார் 192 சன்ைரஸ் அெவன்
2வ
க் ெத
ன்ன, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர் ெம ன் ேரா , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர்
1வ
க் ெத , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர் 2வ
க் ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார்
192 ராேஜந் ரன் நகர் 3வ
க் ெத , 5. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர் 4வ
க் ெத , 6.
நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர் 5வ
க் ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர்
6வ
க் ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர் 7வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர் 8வ
க் ெத , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர்
9வ
க் ெத , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 ராேஜந் ரன் நகர் 10வ
க் ெத , 4. நீ லாங் கைர, வார்
192 ராேஜந் ரன் நகர் 10வ
க் ெத
ரி , 5. நீ லாங் கைர, வார் 192 எம் ஏ ைவத் ய ங் கம் நகர், 6.
நீ லாங் கைர, வார் 192 எம் ஏ ைவத் ய ங் கம் நகர் 2வ
க் ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார் 192 எம் ஏ
ைவத் ய ங் கம் நகர் 3வ
க் ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192 இ
ஆர், 9. நீ லாங் கைர, வார் 192 ப்
ச் ேரா , 10. நீ லாங் கைர, வார் 192 ப்
ச் ேலன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, நீ லாங் கைர

சன்

பாகத்

ர்

ய
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்
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வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

சன்

ம் ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
நீ லாங் கைர
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1. நீ லாங் கைர, வார் 192 ேவைல ெசய் ேவார் இ ப் டம் 1வ ெம ன் ேரா , 2. நீ லாங் கைர, வார் 192
ேவைலெசய் ேவார் இ ப் டம் 2வ ெம ன் ேரா , 3. நீ லாங் கைர, வார் 192 ேவைலெசய் ேவார் இ ப் டம்
3வ ெம ன் ேரா , 4. நீ லாங் கைர, வார் 192 ேவைலெசய் ேவார் இ ப் டம் 1வ
க் ெத , 5.
நீ லாங் கைர, வார் 192 ேவைலெசய் ேவார் இ ப் டம் 3வ
க் ெத , 6. நீ லாங் கைர, வார் 192
ேவைலெசய் ேவார் இ ப் டம் 3வ
க் ெத , 7. நீ லாங் கைர, வார் 192 ேவைலெசய் ேவார் இ ப் டம்
4வ
க் ெத , 8. நீ லாங் கைர, வார் 192 ேவைலெசய் ேவார் இ ப் டம் 5வ
க் ெத , 9.
நீ லாங் கைர, வார் 192 ஹ பா ெத , 10. நீ லாங் கைர, வார் 192 ரங் கா ெரட் கார்டன், 11. நீ லாங் கைர,
வார் 192 ரங் கா ெரட் கார்டன் 4வ
க் ெத , 12. நீ லாங் கைர, வார் 192 ரங் கா ெரட் கார்டன் 5வ
க் ெத , 13. நீ லாங் கைர, வார் 192 ரங் கா ெரட் கார்டன் 9வ
க் ெத , 14. நீ லாங் கைர, வார்
192 ரங் கா ெரட் கார்டன் 11வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ேவம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

193 ராமன் ட்ைட நகர் ( ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ), 2. ஒக் யம்
அம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 காமராஜர் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ேதர த் ெத ,
3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ேபாஸ்டா ஸ் ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ேஹ டஸ்
கார்ெமண்ட்ஸ் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 பார்வ அெவன் , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ளக்கைர
ெத , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 னாயகர் நகர் 1வ ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
193 னாயகர் நகர் 2வ ெத , 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 னாயகர் நகர் 4வ ெத , 6.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 னாயகர் நகர் 5வ ெத , 7. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
னாயகர் நகர் ெம ன் ேரா , 8. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 னாயகர் நகர் 6வ ெத , 9.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ஆர் ஈ நகர், 10. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ெசரின் ஏக்கர்ஸ், 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ெசல் வ மார் அெவன் , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 சாய்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 எம்
என் நகர், 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 எஸ்
ஐ
காலனி, 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ஆனந் த் நகர், 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
ஆனந் தம் நகர், 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 சாய் பாபா நகர், 6. ஓக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
193 பால
நாயகர் நகர் ஆர் ஆர் ஈ, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன் நகர் பைழய மகாப
ரம் சாைல, 2. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன் நகர் 1 வ ெத , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன்
நகர் 2வ ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன் நகர் 3வ ெத , 5. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன் நகர் 4வ ெத , 6. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன்
நகர் 4,3,வ ெத
க் சந, 7. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன் நகர் 2வ
க் சந் , 8.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ப் ராயன் நகர் 3வ
க் சந் , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்
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1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ைரப் பாக்கம் காலனி கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193
ைரப் பாக்கம் காலனி பைழய மகாப
ரம் சாைல, 3. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ேமட் ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ஸ்ேடட் பங் க் காலனி
தல்
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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1. ஒக்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 மகாலஷ்
ெத கேணஷ் நகர் தல்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193
ேகசன் நகர், 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

272
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ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக்

273

274

275

276

277
278

ஊராட்

ஓன்

ய ஆரம் பப் பள் ளி ஒக்
ைரப் பாக்கம்

யம்

ஊராட்

ஓன்

ய ஆரம் பப் பள் ளி ஒக்
ைரப் பாக்கம்

யம்

பாகத்

யம்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

ைரப் பாக்கம் , வார்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

193 பாண் யன் நகர், 999. அயல் நா

193 மகாத்மா காந்

வாழ் வாக்காளர்கள்
ரதான சாைல, 2. ஒக் யம்
193 சாந் நிெகதன்காலனி,

நகர் 2009-2150, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
தல்
க் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 4வ
க் ெத , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 5வ
க் ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
193 6வ
க் ெத , 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 7வ
க் ெத , 6. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193
வள் வர் நகர் தல் ெத , 7. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
வள் வர் நகர் 2வ ெத , 8. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
வள் வர் நகர் 3வ ெத , 9.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
வள் வர் நகர் 4வ ெத , 10. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
கேணஷ் நகர் 3வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 சக் நகர், 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 கஸ்டம் ஸ் காலனி,
3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 எல் ைலயம் மன் நகர், 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
மங் களாம் ைக நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி (ஆரம் பப் பள் ளி
1. ஒக்
வளாகம் ), 3/117, பல் லவன் நகர் மரன்
ல்
ெம ன் ேரா ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

194 தைலைமச் ெசயல் கக்காலனி, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 மகாத்மா காந் நகர் 1வ
க் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் ,
வார் 193 மகாத்மா காந் நகர் 2வ
க் ெத , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 பால
கன்
கார்டன், 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 மகாத்மா காந் நகர் 9வ
க் ெத , 5. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 193 மகாத்மா காந் நகர் 2151-2500, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

யம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 கற் பக
னாயகர் நகர் கத 1-1100, 2. ஒக் யம்
வார் 193 கற் பக
னாயகர் நகர் கத 1501-1700, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

யம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
வாக்காளர்கள்

ஊராட்

ஓன்

ய ஆரம் பப் பள் ளி ஒக்
ைரப் பாக்கம்

யம்

ஊராட்

ஓன்

ய ஆரம் பப் பள் ளி ஒக்
ைரப் பாக்கம்

ஊராட்

ஓன்

ய ஆரம் பப் பள் ளி ஒக்
ைரப் பாக்கம்

193 கற் பக
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னாயகர் நகர் கத

ைரப் பாக்கம் ,

1231-1500, 999. அயல் நா

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

279
280

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

ஊராட்

ஓன்

ஊராட்

ஓன்

ய ஆரம் பப் பள் ளி ஒக்
ைரப் பாக்கம்
ய ஆரம் பப் பள் ளி ஒக்
ைரப் பாக்கம்

யம்
யம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

281

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி (ஆரம் பப் பள் ளி
1. ஒக்
வளாகம் ), 3/117, பல் லவன் நகர் மரன்
ல் ேமட்
ெம ன் ேரா ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

282

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலசன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி (ஆரம் பப் பள் ளி
வளாகம் ), 3/117, பல் லவன் நகர் மரன்
ல்
ெம ன் ேரா ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

283

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

193 கஸ்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 கற் பக
னாயகர் நகர் 20வ
ைரப் பாக்கம் , வார் 193 கஸ்
ரிபாய் நகர் 1801-1950, 999. அயல் நா
1. ஒக்

ர்

க் ெத , 2. ஒக் யம்
வாழ் வாக்காளர்கள்

ரிபாய் நகர் 1700-1800, 999. அயல் நா

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 மரன்
ல் , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
ப் பம் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

194

மரன்

ல்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
நகர்
ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 பார்த்தசார
நகர், 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 அன்ைன பார்வ நகர், 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193
ஆனந் த நகர், 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 6. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் ,
வார் 194 ேமட் க் ப் பம் என் ஐ ேக அெவன் , 7. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ஐஸ்வர்யா
அப் பார்டெ
் மன்ட், 8. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ேமட் க் ப் பம் இன்டஸ் ரிஸ், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ேமட் க் ப் பம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 195 பைழய மகாப
ரம் சாைல, 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
ேமட் க் ப் பம் காப் நகர், 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

284

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் பைழய மகாப
ரம் சாைல ைரப் பாக்கம் , 2. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் தல் நகர், 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் 2வ ெத ,
4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் 2வ ெத 9வ ெத , 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
194 ரா நகர் 3வ ெத , 6. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் 3வ ெத 4வ ெத , 7. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் 5வ ெத , 8. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் 3வ
ெத
ரதான சாைல, 9. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் 3வ ெத 6வ ெத , 10. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ரா நகர் 3வ ெத 7வ ெத , 11. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
சந் ரேசகரன் அெவன் , 12. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195
த்யா அெவன் , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

285

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 காமராஜர் ெத ேமட் க் ப் பம் , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
194
அெவன் , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
அெவன்
1வ ெத , 4. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 194
அெவன்
ரி , 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 . . .
அெவன் 2வ ெத , 6. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 . . . அெவன்
ரி 2வ ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்
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ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ெமௗண்ட் ேபட்டன் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
ெமௗண்ட் ேபட்டன் 1வ
க் ெத , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ெமௗண்ட் ேபட்டன் 2வ
க் ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ெமௗண்ட் ேபட்டன் 3வ
க் ெத , 5. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ேமட் க் ப் பம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ( ன்னப் ப நாயக்கர், 2. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ேக இ
அெவன் , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் ,
வார் 194 இந் ரா காந் ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ராயல் அெவன் 3வ ெத , 5.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 அண்ணா அெவன் , 6. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 . .
அெவன்
7வ ெத , 7. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 மரன் அெவன் , 8. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் ,
வார் 194 பாம் ேப பாபா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

288

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 பார யார் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 பார யார்
நகர், 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
ஷ்ணா நகர் அ ள் அெவன் , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் ,
வார் 194
மர
அெவன் , 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
ஷ்ணா நகர், 6. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 194 னிவாச அெவன் , 7. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 பாலா நகர், 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ைலமான் நகர் 1வ ெத
ைலமான் நகர் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

289

290

ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்
ட் ல் ஏஞ் சல் ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, 2/240, பால
கன்
கார்டன் ஓக் யம் ைரப் பாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

, 2. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

194

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ைலமான் நகர் 1வ
க் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் ,
வார் 194 ைலமான் நகர் 3வ ெத , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ைலமான் நகர் 4வ ெத
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

,

291

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
ட்ைடக்காரன்சாவ
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக்

292

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
ட்ைடக்காரன்சாவ
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ேகா லாம் பாள் நகர், 2. ஒக்
அழகப் பா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

293

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
ட்ைடக்காரன்சாவ
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ஆழ் கண் ஸ்வரர் ேகா ல் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
194 லட்
நகர், 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 அரியத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

194 ஈஸ்வரன் ேகா
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ல் ெத

, 999. அயல் நா

யம்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ைரப் பாக்கம் , வார்

194

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

294

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
ட்ைடக்காரன்சாவ
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

பாகத்

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

ன்

194 பல் லவன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

ப் , 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

295

சங் கரா ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி,
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194
நகர், 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
வாக்காளர்கள்

296

சங் கரா ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி,
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 சரஸ்வ நகர், 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 வ உ
நகர், 3.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ேபார்டஸ
் ் அவன்
ேநதா நகர், 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195
11வ
க் ெத ேந நகர், 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 12வ
க் ெத ேந நகர், 6.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 13வ
க் ெத ேந நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

297

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
ட்ைடக்காரன்சாவ
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 பார யார் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேந நகர்
தல்
க்
ட்ைடக்காரன் சாைல, 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேந நகர் 4வ ெத
ட்ைடக்காரன் சாைல, 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேந நகர் 5வ
க் ெத , 5. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேந நகர் 6வ
க் ெத , 6. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 அன்ைன
இந் ரா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

298

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
ட்ைடக்காரன்சாவ
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேந நகர் 7வ
க் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195
ேந நகர் 8வ
க் ெத , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேந நகர் 9வ
க் ெத , 4.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேந நகர் 10வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

299

சங் கரா ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி,
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

300

சங் கரா ெமட்ரி ேலஷன் பள் ளி,
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

301
302
303
304

அர
அர
அர
அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

நகர்
நகர்
நகர்
நகர்

வள் வர் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 194 ேநதா
194 எம்
ஆர் நகர்
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 193 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195
ம் சன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ேவகானந் தர் சாைல, 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 சாந் தம்
அெவன் , 3. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 மாதா ேகா ல் ெத , 4. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
195 பைழய மகாப
ரம் சாைல, 5. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 ெசௗ ஸ்வரி நகர், 6. ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம் , வார் 195 பைழய மகாப
ரம் சாைல
னாயகர் அெவன் , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 1-800, 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 401-800, 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 801-1600, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 801-1600, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

317

318

319

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 1601-2400, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
அர
நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 2401-2800, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 2801-3200, 2. ஒக் யம்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 3601-4000, 999. அயல் நா வாழ்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
வாக்காளர்கள்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 3201-3600, 999.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர ஓக் ய ைரப் பாக்கம் 4001-4800, 999. அயல் நா வாழ்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
வாக்காளர்கள்
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர ஓக் ய ைரப் பாக்கம் 4401-4800, 2. ஒக் யம்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 5201-5600, 999. அயல் நா வாழ்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
வாக்காளர்கள்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 4801-5200, 999.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 5601-6000, 999.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 6001-6400, 999.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 6401-6800, 999.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண நகர் 1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 6801-7200, 999.
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 7201-8000, 999.
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 7601-8000, 999.
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 8001-8400, 999.
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 னா
ப் , 2. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
நகர் (
ைச மாற் வாரியம் ) கத 8401-8800, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, கண்ண
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, கண்ண நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, எ ல் நகர், ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, எ ல் நகர், ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

8801-9600, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

9601-10200, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

10201-10600, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

10601-11000, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

11001-11800, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைரப் பாக்கம் , வார் 195 கண்ண நகர் (
ைச மாற்
வாக்காளர்கள்

ைச மாற் வாரியம் ) கத 11401-11800, 2. ஒக் யம்
வாரியம் ) கத 12801-13400, 999. அயல் நா வாழ்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

11801-12800, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

12601-13400, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

13401-14200, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

14201-15000, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

14201-15000, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

நகர் (

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

15001-15300, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

332

333

334

335

336

337

338

339

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, எ ல் நகர், ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, எ ல் நகர், ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம்
11வ நி ஆைணயம் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, எ ல் நகர், ஒக் யம்
ைரப் பாக்கம்
அ
ரா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, எ ல் நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அ
ரா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, எ ல் நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அ
ரா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, எ ல் நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அ
ரா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, எ ல் நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்
அ
ரா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, எ ல் நகர்
ஒக் யம் ைரப் பாக்கம்

340

னித ேஜாசப் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெவட் வாங் ேகணி ஈஞ் சம் பாக்கம்

341

னித ேஜாசப் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெவட் வாங் ேகணி ஈஞ் சம் பாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

195 எ

ல் நகர்

ளாக் எண் 1-29, 999. அயல் நா

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

195 எ

ல் நகர்

ளாக் எண் 30-49, 999. அயல் நா

நகர் (

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்
15301-15700, 999.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக் யம் ைரப் பாக்கம் , வார்
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

195 கண்ண

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

195 எ

ல் நகர்

னா

நகர், 999. அயல் நா

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

195 எ

ல் நகர்

னா

நகர்-1, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

195 எ

ல் நகர்

னா

நகர்-2, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

195 எ

ல் நகர்

னா

நகர்-4, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒக்

யம்

ைரப் பாக்கம் , வார்

195 எ

ல் நகர்

னா

நகர்-3, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ைச மாற்

வாரியம் ) கத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ம் கார் ெத ெவட் வான்ேகணி, 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ழக்
கடற் கைர சாைல, 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 இப் ரா
ம் ெத
ழக் கடற் கைர சாைல, 4.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ழக் கடற் கைர சாைல ெவட் வான்ேகணி, 5. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
ண்ணாண்
ப் பம் சாைல ெவட் வான்ேகணி, 6. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ண்ணாண்
ப் பம் 1வ
ெம ன் ேரா , 7. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ேமட் ெத
ண்ணாண்
ப் பம் , 8. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
ண்ணாண்
ப் பம் சாைல, 9. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ேசரன் நகர் 2வ அெவன் , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 அ மான் காலனி, 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ழக் கடற் கைர சாைல, 3.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ழக் கடற் கைர சாைல, 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ேசாழன் நகர் ழக்
கடற் கைர சாைல, 5. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ராயல் எண்
ேல ழக் கடற் கைர சாைல, 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

342

னித ேஜாசப் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெவட் வாங் ேகணி ஈஞ் சம் பாக்கம்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பள் ளத்ெத
ண்ணான்
ப் பம் , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ராேஜந்
கார்டன், 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ராேஜந் ரா காம் ெளக்ஸ், 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 தல்
அெவன் , 5. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 2 வ அெவன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

343

னித ேஜாசப் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெவட் வாங் ேகணி ஈஞ் சம் பாக்கம்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ஜான்
ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 சங் கர் ெத ெவட் வாங் ேகணி, 3.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பாடசாைல ெத
ெவட் வாங் ேகணி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

344

னித ேஜாசப் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெவட் வாங் ேகணி ஈஞ் சம் பாக்கம்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பார ெத ெவட் வாங் ேகணி, 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பார யார்
க் ெத ெவட் வாங் ேகணி, 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ராம ங் க நகர் தல்
க் ெத , 4.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ராம ங் க நகர் அண்ணாெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

345

னித ேஜாசப் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெவட் வாங் ேகணி ஈஞ் சம் பாக்கம்

346

னித ேஜாசப் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெவட் வாங் ேகணி ஈஞ் சம் பாக்கம்

347

348

349
350
351

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

ரா

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பாண் யன் நகர் தல் ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பாண் யன் நகர் 2
வ ெத , 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பாண் யன் நகர் 3 வ ெத , 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
பாண் யன் நகர் 4 வ ெத , 5. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பாண் யன் நகர் 5 வ
க் ெத , 6.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பாண் யன் நகர் 6 வ
க் ெத , 7. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ஸ்
ல் லா
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ஆ ரியர் காலனி
தல்
க் ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ஆ ரியர்
காலனி 2 வ
க் ெத , 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ஆ ரியர் காலனி 3 வ
க் ெத , 4.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ஆ ரியர் காலனி 4 வ ெத , 5. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 இ. .ஆர் ேரா
ேசாழன் நகர், 6. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 அண்ணா ெத , ெவட் வாங் ேகணி, 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ேசாழமண்டல ேத
நகர், 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ழக் கடற் கைர
சாைல, 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ழக் கடற் கைர சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 அன்ைன ெதரசா ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபான்னி நகர், 3.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 சாய கம் ெபனி சாைல, 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 கக்கன் ெத , 5.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
வள் வர் நகர், 6. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ேசாழமண்டல ேத
நகர் 10வ
க் ெத , 7. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ட் க்கா சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்
ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

அட்வண்ட்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பஜைன ேகா ல் ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 அற் த ேதாட்ட சாைல, 3.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத 3வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபத்ேதல் நகர் தல் ெத (மாமல் லன் நகர்), 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார்

196 ெபத்ேதல் நகர் 2வ
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ெத

, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

352

353

354
355
356

357

358
359

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

ேலா னால் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ஈஞ் சம் பாக்கம்
அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்
ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

அட்வண்ட்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

அட்வண்ட்

ஸ் வ உயர்நிைலப் பள் ளி,
ஈஞ் சம் பாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 மாமல் லன் நகர், 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபத்ேதல் நகர் 3வ ெத , 3.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபத்ேதல் நகர் 4வ ெத
ேக சாைல, 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபத்ைதயா
சாைல ெபத்ேதல் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

196 ெபத்ேதல் நகர் 5வ

ெத

, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
வள்
வர் சாைல 2வ ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபத்ேதல் நகர்
12வ வடக் , 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபத்ேதல் நகர் 24வ ேமற் , 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 13வ
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார்

196 ெபரியார் ெத

, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 னிஸ்வரன் ேகா ல் ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ளக்கைர ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெகௗரியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 வால்
ெத , 3.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ஷா மர் கார்டன், 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 5.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 அம் ேபத்கார் ெத , 6. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 அர்சந் ரன் ெத , 7.
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 வ ஊ
ெத , 8. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ேசாழமண்டல ஓ யர் ராமம் , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபான்னியம் மன்
ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ெபான்
ரங் கம்
சாைல, 3. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பல் லவன் நகர், 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 காந் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

360

ேலா னால் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ஈஞ் சம் பாக்கம்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார்
வாக்காளர்கள்

196 (ெகௗரி அம் மன் ேகா

361

ேலா னால் ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ஈஞ் சம் பாக்கம்

1. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பர்ப்
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196
9. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196

ல் ெத

)

னவர்

ப் பம் , 999. அயல் நா

வாழ்

ளாட்ஸ், 2. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ரா வ் அ ன் , 3.
ள் ச்ேரா , 4. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 ேசஷாத் ரி அெவன் , 5.
அெவன் , 6. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 பார அெவன் , 7.
1வ சாைல, 8. ஈஞ் சம் பாக்கம் , வார் 196 டாக்டர் நஞ் சாண்டராவ் சாைல,
தங் கக் கடற் கைர, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 பைழய மகாப
ரம் ேரா , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 ரங் கநாதன் ெத , 3.
காரப் பாக்கம் , வார் 197 இந் ரா காந் ெத , 4. காரப் பாக்கம் , வார் 197 அம் ேபத்கார் ெத , 5.
காரப் பாக்கம் , வார் 197 ெபரியார் ெத , 6. காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , 7.
ய
காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் 3வ ெத , 8. காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன்
ேகா ல் 5வ
க் த் ெத , 9. காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் 6வ ெத , 10.
காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் 7 வ ெத , 11. காரப் பாக்கம் , வார் 197 இந் ராகாந்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல்
தல்
க் த் ெத , 3. காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் 2 வ
க் ெத , 4.
ய
காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் 3 வ
க் ெத , 5. காரப் பாக்கம் , வார் 197
காளியம் மன் ேகா ல் 1வ ெத , 6. காரப் பாக்கம் , வார் 197 காளியம் மன் ேகா ல் 4வ ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 இந் ராகாந் 1வ ெத , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 இந் ராகாந் 1வ
க் ெத , 3. காரப் பாக்கம் , வார் 197 இந் ராகாந் 2வ ெத , 4. காரப் பாக்கம் , வார் 197
ய
க ம் பா அம் மன் ேகா ல் ெத , 5. காரப் பாக்கம் , வார் 197
சா நாயக்கர் ெத , 6. காரப் பாக்கம் ,
வார் 197 ஆ ைவ ய ங் கம் ெத , 7. காரப் பாக்கம் , வார் 197 ெபரியபாைளயத்தம் மன் ேகா ல் ெத ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

362

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

363

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

364

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

365

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

ய

366

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

ய

367

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

368

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

369

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, காரப் பாக்கம்

1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 அ ஞர் அண்ணா ெத காரப் பாக்கம் , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 சா
நாயக்கர் ெத , 3. காரப் பாக்கம் , வார் 197 ேவம்
நாயக்கர் ெத , 4. காரப் பாக்கம் , வார் 197 கைலஞர்
க ணாநி ெத , 5. காரப் பாக்கம் , வார் 197 டாக்டர். எம்
ஆர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 ரபாண்
கட்டெபாம் மன் ெத , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 பார யார் ெத , 3.
காரப் பாக்கம் , வார் 197 ேந நகர், 4. காரப் பாக்கம் , வார் 197 ந த்ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 க ம் பா ெத , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 மகாத்மா காந் ெத , 3.
ய
காரப் பாக்கம் , வார் 197 நேடசன் அவன் , 4. காரப் பாக்கம் , வார் 197 கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 அ ணாசலம் ெத , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 கந் தசா ெத , 3. காரப் பாக்கம் ,
ய வார் 197 லஷ்
னாயகர் ெத , 4. காரப் பாக்கம் , வார் 197 கங் கப் பநாயக்கர் ெத , 5. காரப் பாக்கம் ,
வார் 197 ேவண்டரா அம் மன் ேகா ல் ெத , 6. காரப் பாக்கம் , வார் 197 வ.உ. ெத , 7. காரப் பாக்கம் ,
வார் 197 சடேகாப ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. காரப் பாக்கம் , வார் 197 ஔைவயார் ெத , 2. காரப் பாக்கம் , வார் 197 பார தாசன் ெத , 3.
காரப் பாக்கம் , வார் 197 கைலமகள் நகர் 1 வ ெத , 4. காரப் பாக்கம் , வார் 197 கைலமகள் நகர் 2 வ
ய ெத , 5. காரப் பாக்கம் , வார் 197 என்.ேக.எஸ் நகர், 6. காரப் பாக்கம் , வார் 197 ெரங் கசா , 7. காரப் பாக்கம் ,
வார் 197 ெரங் கசா 1 வ ெத , 8. காரப் பாக்கம் , வார் 197 பைழய மகாப
ரம் சாைல, 9. காரப் பாக்கம் ,
வார் 197 த்த ழ் நகர் 6 வ ெத , 10. காரப் பாக்கம் , வார் 197 கம் பர் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

370

371

372
373

374

375

376

377

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேந ெத
ரதான சாைல, 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேந ெத 2வ
க் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 சப் த ரி நகர், 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேந ெத 3வ
க் ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 காந் ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 காந் ெத
தல்
க் ெத , 7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 காந் ெத 2வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 இலட்
நகர், 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பைழய மகாப
ரம் சாைல,
3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 நாயகா காம் ப்ளக்ஸ், 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ப நகர், 5.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ப நகர் ரி 2வ ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 காந் நகர்
ஏரிக்கைர ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா

ங் கநல்

ர், வார்

197

ராம ெந

ஞ் சாைல, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ராம ெந ஞ் சாைல 1வ
க் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197
டாக்டர் கைலஞர் க ணாநி சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 எ ல் நகர் ரதான சாைல, 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 எ ல் நகர் 1வ
க் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 எம்
ஆர் ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 லால் பக ர்
சாஸ் ரி ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேதவராஜ் அெவன்
லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத , 6.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197
ஏ எஸ்எஸ் பார்ம், 7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 பைழய மகாப
ரம்
சாைல
க் பாடசாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 17வ
க் ெத
ராமெந ஞ் சாைல, 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
20வ
க் ெத
ராமெந ஞ் சாைல, 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 21வ
க் ெத
ராமெந
ஞ் சாைல, 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 22வ
க் ெத
ராமெந ஞ் சாைல, 5. ேசா ங் கநல்
ர்,
வார் 197 ராம ெந ஞ் சாைல, 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 7 ராமெந ஞ் சாைல
க் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேகா ந் தசா ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேகா ந் தசா 2வ
க் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேகா ந் தசா 3வ
க் ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார்
197 பஜைன ேகா ல் ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேகா ந் தராஜ் ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார்
197 நி
மரன் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேதவராஜ் நகர், 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197
ராம ெந
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 அண்ணா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ஞ் சாைல, 3.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

378

379

380

381

382

383

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேவ நாயக்கர் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ெந ஞ் ெச யன்
சாைல, 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 சாரங் கபாணி ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 பால
ஷ்ண
நாயக்கர் ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ளா க் பார்ம், 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ளா க்
பார்ம் ரிைடயர்
ம் பம் , 7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 கேணஷ் நகர, 8. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197
ஏகாம் பர நாயக்கர் ெத , 9. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பைழய மகாப
ரம் சாைல, 10. ேசா ங் கநல்
ர்,
வார் 197 ேமடவாக்கம் சாைல, 11. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 ேகா ந் தசா நாயக்கர் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

1. ேசா
3. ேசா

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பைழய மகாப
ரம் சாைல, 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197
நகர், 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 எல் காட் அெவன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ங் கநல்
ங் கநல்

ர், வார்
ர், வார்

197 பள் ளிக் ட சாைல, 2. ேசா ங் கநல்
197 ராம ெந ஞ் சாைல, 999. அயல் நா

ர், வார் 197 தர்மராஜா ேகா
வாழ் வாக்காளர்கள்

ல் ெத

,

மாரசா

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத 1வ ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத
2வ ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத 3வ ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர்,
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய வார் 198 படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத 4வ ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பரேமஸ்வரன் நகர், 7.
ந நிைலப் பள் ளி, ேசா ங் கநல்
ர்-1,
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பரேமஸ்வரன் நகர் 1வ ெத , 8. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ைவத் ய ங் கம் ெத , 9. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எல் .ஆர் ராஜ ங் கம் ெத , 10. ேசா ங் கநல்
ர்,
வார் 198 அம் ேபத்கார் ெத , 11. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பைழய மகாப
ரம் சாைல, 12.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பரேமஸ்வரன் நகர் 2வ அெவன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பரேமஸ்வரன் நகர் 3வ அெவன் , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 அன்ைன
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
இந் ரா காந் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 காமராஜர் சாைல, 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ந நிைலப் பள் ளி, ேசா ங் கநல்
ர்-1,
ர்ைக அம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ெபான்னியம் மன் 2வ 5வ
க் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
க்ேனஷ்வரராய நகர் 1வ
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
க்ேனஷ்வராய நகர், 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ேசா ங் கநல் ார் -1,
க்ேனஷ்வரராய நகர் 2வ ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
க்ேனஷ்வரராய நகர் பாண் ச்ேசரி
ரதான சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

384

385

386

387
388
389

390

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேசா ங் கநல் ார் -1,

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ெபான்னியம் மன் ேகா ல்
தல் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ெபான்னியம் மன் ேகா ல்
தல்
க் த் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ெபான்னியம் மன் 2வ
ெத 1வ
க் ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ெபான்னியம் மன் 2வ ெத 2வ
க் ெத , 5.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ெபான்னியம் மன் 2வ ெத 3வ
க் ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார்
198 ெபான்னியம் மன் 2வ ெத 4வ
க் ெத , 7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 மரன் நகர்
ள் ைளயார் ேகா ல் 2வ ெத , 8. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 மரன் நகர் பைழய மகாப
ரம் சாைல,
9. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 உமா மேகஸ்வரி அ ன் , 10. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 197 கமலா நகர்
ரதான சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பார நகர் தல் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பார நகர்
இரண்டாவ ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பார நகர் 3வ ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
பார நகர் 4வ ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 யாதவாள் ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 வ உ
ெத , 7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 மரன் நகர் தல் ெத , 8. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 9. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ள் ைளயார் ேகா ல் 1வ
க் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 சத் யவாணி
தல் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 கங் ைகயம் மன்
ேகா ல்
தல் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 கங் ைகயம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , 4.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 சத் யவாணி
த்
தல் ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
சத் யவாணி த் 2வ ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேசா

ங் கநல்

ர், வார்

198 காந்

நகர் ஏரிக்கைர, 999. அயல் நா

1. ேசா

ங் கநல்

ர், வார்

198 காந்

நகர் ஏரிக்கைர கத

1. ேசா

ங் கநல்

ர், வார்

198 காந்

நகர்

வாழ் வாக்காளர்கள்

251, 999. அயல் நா

ளக்கைர சாைல, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 மயான சாைல, 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 அக்கைர ள் ைளயார்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ேகா ல் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ரா வ் காந் நகர் 1வ ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ந நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் ,
ரா வ் காந் நகர் 2வ ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ரா வ் காந் நகர் 3வ ெத , 6.
ேசா ங் கநல்
ர்-2,
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ரா வ் காந் நகர் 4வ
க் த் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

391

392

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 . .எஸ். அெவன் , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 . .எஸ். அெவன்
தல் ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ஸ்பார்க் ங் ேசன்ஸ் அெவன் , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
. . .அெவன்
(ராஜா ெத ), 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
. . .அெவன்
(பா ெத ), 6.
ந நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் , ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
. . . ெதற் , 7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 இ. .ஆர். ேரா , 8.
ேசா ங் கநல்
ர்-2,
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 வாழவந் த அம் மன் ேகா ல் ெத , 9. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ேகால் டன்
ேஷார் அெவன் , 10. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
அெவன்
(ர ெத ), 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் பள் ளி ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பள் ளி
தல் ெத , 3.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 பள் ளி 2வ ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ஜா ர் உேசன் 14வ ெத , 5.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 வாழவந் தம் மன் ேகா ல் ேதாட்டம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 1வ ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 2வ ெத ,
3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 3வ ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 4வ ெத ,
5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 5வ ெத , 6. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 6வ ெத ,
7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 7வ ெத , 8. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 8வ ெத ,
9. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 9வ ெத , 10. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 10வ
ெத , 11. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 11வ ெத , 12. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர்
12வ ெத , 13. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 13வ ெத , 14. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் 14வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 கா ேத ல் லத் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ேவ ெத , 3.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 மாமல் ல ரம்
ய சாைல (இ
ஆர்), 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ன் நகர்
(மாமல் ல ரம்
ய சாைல), 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர், வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் ேசா ங் கநல்

ர்

393

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் ேசா ங் கநல்

ர்

394

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் ேசா ங் கநல்

ர்

395

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் ேசா ங் கநல்

ர்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 அம் ேபத்கர் ெத
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

396

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் ேசா ங் கநல்

ர்

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத
198 பாடசாைல ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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, 2. ேசா

ர், வார்

ங் கநல்

ரி

198 படேவட்டம் மன் ேகா

ன் நகர், 2. ேசா

ங் கநல்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

397

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
யாண் த்ேதாப் ேசா ங் கநல்

ர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

1. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ஜா ர் உேசன் ெத , 2. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் நகர் 2வ
ெத , 3. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் நகர் 3வ ெத , 4. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர்
நகர் 5வ ெத , 5. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 எம்
ஆர் நகர் ெஜய்
ண் அம் மாள் மன் ல் , 6.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ெஜ நகர், 7. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 கமல் கார்டன், 8. ேசா ங் கநல்
ர்,
வார் 198 சன்ைரஸ் அெவன் , 9. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ஸ் ரிங் கார்டன், 10. ேசா ங் கநல்
ர்,
வார் 198 காப் பர் ச், 11. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ெசல் அெவன் , 12. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198
ெம ன் ேரா , 13. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 மர் ெத , 14. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ேளாரியா
அெவன்
1வ ெத , 15. ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 ேளாரியா அெவன்
2வ ெத , 16.
ேசா ங் கநல்
ர், வார் 198 நவேஜா சாரிட் ஸ்
ரஸ்ட், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

398

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கைழக் த் நகர், 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பால னாயகர்
ேகா ல் ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 மாணிக்கம் ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
மணிேமகைல ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ஆப் ரகாம் ங் கன் ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட,
வார் 191 அன்ைன ெதெரசா ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேந ெத , 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட,
வார் 191 சத் ய ர்த் ெத , 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கா ேத ல் லத் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

399

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெப ம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 த்யா
பள் ளி ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 த்யா பள் ளி ெத
வள் வர் நகர் 2வ , 4.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் அண்ணாசாைல, 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் 2வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 அண்ணா சாைல ெநசவாளர் நகர், 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
சாஸ் ரி ெத ெநசவாளர் நகர், 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராஜா ெத ெநசவாளர் நகர், 4.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 வ ஊ
ெத ெநசவாளர் நகர், 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ஔைவ
ெத ெநசவாளர் நகர், 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 மா ெபா
ெத ெநசவாளர் நகர், 7.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 1வ ேமற் ெத ெநசவாளர் நகர், 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
2வ ேமற் ெத ெநசவாளர் நகர், 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராமதாஸ் ெத , 10.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேலாகாம் பாள் ெத , 11. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேவகானந் தர்
ெத , 12. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேகாவலன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

400
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 மணிேமகைல ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கம் பர் ெத , 3.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கண்ண ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ைவத் ய ங் கம் ெத ,
5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கக்கன் ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 மர
பரர் ெத , 7.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ரா வ் காந்
க் ெத , 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 வால்
ெத , 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேநதா ெத ஆர் எஸ் நகர், 10. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
பேடல் ெத ஆர் எஸ் நகர், 11. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன் ெத ஆர் எஸ் நகர்,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

402

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராத்தம் மன் ேகா ல் ேமற் ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ரா வ் காந் ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 இந் ரா காந் ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார்
191 ஆர்
நகர் அண்ணா சாைல, 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ஆர்
நகர் 3வ ெத ெம ன் ேரா ,
6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ஆர்
நகர் 2வ 3வ ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ஆர்
நகர் 2வ 1வ ெத , 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராத்தம் மன் ேகா ல் ழக் ெத , 9.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 இந் ரா காந் ெத
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

403

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ப் பனார் சாைல, 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார்
ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

404

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பத்மாவ நகர் ெம ன்ேரா , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
பல் லவன் ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பகவத் ங் ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ரா வ் காந் ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 காேவரி ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
காந் ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேகாதாவரித் ெத , 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
மேகஸ்வரி ெத , 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ஷ்ணன் ெத , 10. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
பார தாசன் ெத , 11. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
க் றள் ெத , 12. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார்
191 இந் ராகாந் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

405

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ரஆஞ் சேநயர் நகர், 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
மரன் ெத
ரஆஞ் சேநயர் நகர், 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 மகா ரர் ெத
ரஆஞ் சேநயர் நகர், 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராேஜஸ்வரி ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 எம்
ஆர் சாைல,
3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெசவாளியர் வா ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராேஜந் ர
ரசாத் ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட,
வார் 191 சார ெத அமராவ நகர், 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராஜா ெத அமராவ நகர், 8.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 அண்ணா ெத அமராவ நகர், 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
சடேகாபன் நகர் நாராயணன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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406
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191 பச்ைசயப் பன்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

407

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் 5வ ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் 6வ ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேமடவாக்கம் இைணப் , 4.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெசல் வ நாயகர் ேகா ல் ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
அம் ேபத்கார் ெத
வள் வர் நகர், 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் 1வ ெத
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் 2வ ெத , 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் 3வ ெத , 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் நகர் 4வ ெத , 10.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 த்தர் ெத , 11. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெசந் த ழ் ெத , 12.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பார யார் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

408

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ைரஸ்
ல் ேரா , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 காந் சாைல, 3.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராமதாஸ் ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ப் ரமணிய நகர் 1வ
ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கண்ண ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ஷ்ணன்
ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 சரவணன் ெத , 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெவங் கேடசன்
ெத , 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 சரவணன்
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

409

410

411

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

ஊராட் ஒன் ய ச கநல
ஜல் ல யான்ேபட்ைட

டம் ,

த்யா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

, 7.

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெபரியார் ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 அண்ணா சாைல, 3.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெபரியார் சாைல, 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெநசவாளநகர்
எம் . .ஆர். ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கைலஞர் ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ெஜயந் நடராஜன் ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 எம் . .ஆர்.
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ஜகநாதன் ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ம
ெத , 3.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 அண்ணா சாைல, 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பழண் யம் மன்
ேகா ல் ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
வள் வர் ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ப் ரமணியநகர் 2வ ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ப் ரமணியநகர் 3வ ெத , 8.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ப் ரமணியநகர் 4வ ெத , 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ப் ரமணியநகர் 5வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ேவதாச்சலம் ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 சாய் ராம் ெத , 3.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 இந் ராகாந் ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நாராயணண்
ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ெபரியார் ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 கட்டெபாம் மன்
ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

412

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 லஷ் நகர் ெம ன் ேரா , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
லஷ் நகர் தல் ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 லஷ் நகர் 2வ ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட,
வார் 191 லஷ் நகர் 3வ ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 லஷ் நகர் 4வ ெத , 6.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 லஷ் நகர் 6வ ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 லஷ் நகர்
ஜான் ராணி ெத , 8. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
ஷ்ணா நகர் ெம ன் ேரா , 9.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பாலா ெத , 10. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 காமராஜர் ெத , 11.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பார யார் சாைல, 12. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 (சடேகாபன்நகர்)
அழகர் ெத , 13. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 சாய் கேணஷ் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

413

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 ராகேவந்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

414

த்யா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 எக்ஸர் ஸ்மன் காலனி 2வ ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
எக்ஸர் ஸ்ெமன் காலனி 3வ ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 எக்ஸர் ஸ்ெமன் காலனி
அண்ணாசாைல, 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 எக்ஸர் ஸ்ெமன் காலனி
க் ெத , 5.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நகர் 5வ ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 எக்ஸர் ஸ்ெமன்
காலனி
தல் ெத , 7. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 எக்ஸர் ஸ்ெமன் காலனி 4வ ெத , 8.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நகர் 4வ ெத , 9. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நகர் 3வ ெத ,
10. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நகர் 2வ ெத , 11. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நகர் 1வ
ெத , 12. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நகர்
ேவங் கடம் ெத , 13. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191
நகர் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

415

த்யா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

416

த்யா ெமட்ரிக் ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஜல் ல யான்ேபட்ைட

417

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

ரா காலணி, 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார்

191 ெஜயசந்

ரன்

1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன் நகர் 5வ ெத , 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன்
நகர் 4வ ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன் நகர் 3வ ெத , 4. ஜல் ல யான்ேபட்ைட,
வார் 191 பல் லவன் நகர் 2வ ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன் நகர் 1வ ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 த்
நாயகர் ேகா ல் ெத பல் லவன் நகர், 2. ஜல் ல யான்ேபட்ைட,
வார் 191 நாகத்தமன் ேகா ல் ெத , 3. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன் நகர் ெம ன் ேரா , 4.
ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன் நகர் 6வ ெத , 5. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன்
நகர் ேநதா ெத , 6. ஜல் ல யான்ேபட்ைட, வார் 191 பல் லவன் நகர் பகவத் ங் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 வன்னியர் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ெவங் கேடஸ்வரா நகர், 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ளக்கைரத் ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெப மாள் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரியார் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பஜைன ேகா ல் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ள் ைளயார் ேகா ல்
க் த் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அப் பர் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பல் லவன் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ேநதா ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ராதா
ஷ்ணன் ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 காமராஜ் ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல்
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

418

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

419

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

420

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

421

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ராஜ் ேக
(வ. ), ர்யா நகர், 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற்

422

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

423

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

424

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ய

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ராஜ் பாரிஸ் ஹார்மணி அபார்டெ
் மன்ட் ர்யா நகர், 2. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 அத்
ளம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பார 2வ ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
பார 3வ ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 பார 1வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அ ஞர் அண்ணா ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 அ ஞர் அண்ணா
க் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ைன ர்த்த ேவலவன்
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 சத்ய ர்த் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ேவந் தர் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 மந் தெவளி 1வ
க் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 மந் தெவளி ெத 2வ
க் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 மந் தெவளி (வண்ணான்
ட்ைட) ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), மந் தெவளி ெத ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

425

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

426

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

ல் அபார்டெ
் மன்ட் ர்யா நகர், 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
ம் (வ. ), காயத்ரி நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

427

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 இந் ரா காந் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ல் ைல ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 என் எஸ்
ஷ்ணன் ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 வ உ
ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 டாக்டர் ராேஜந் ர ரசாத்
ெத , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ப் ர் மரன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

428

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெவங் கேடசன் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ெப ம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெஜய ரகாஷ் நாராயணன் ெத ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

Page 67 of 96

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

429

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம் ஊராட்
ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

430

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம் ஊராட்
ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

431

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம் ஊராட்
ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரா வ் காந் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ரா வ் காந் 1 வ
க் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரா வ் காந் 2 வ
க்
ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரா வ் காந் 3 வ
க் ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரா வ் காந் 4 வ
க் ெத , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரா வ்
காந் 5 வ
க் ெத , 7. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரா வ் காந் 6 வ
க் ெத , 8.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 நீ லா நகர், 9. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 நீ லா நகர் 1
வ
க் ெத , 10. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 நீ லா நகர் 2 வ
க் ெத , 11.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 நீ லா நகர் 3வ
க் ெத , 12. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 நீ லா நகர் ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
சா நகர் ெம ன் ேரா , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2
சா நகர் 2வ ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மாம் பாக்கம் ெம ன் ேரா ,
4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ராைமய் யா நகர், 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ேந ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வாஞ் நாதன் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
அன்ைன கஸ்
ரிபாய் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேசரன் ெத (அம் ேபத்கார் நகர்), 4.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேசரன் ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
பாண் யன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

432

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம் ஊராட்
ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2ைவஷ்ண நகர், 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ைவஷ்ண நகர் ெத ெசந் த ழ் நகர், 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5
வள் வர் ெத
ெசந் த ழ் நகர், 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ெத
யம் மன் ேகா ல் ெத ெசந் த ழ் நகர்,
5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 மல் ைக ெத (ெசந் த ழ் நகர்), 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 5 ல் ைல ெத (ெசந் த ழ் நகர்), 7. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ேராஜா ெத
ெசந் த ழ் நகர், 8. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
சா நகர் 3 ெத , 9. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2
சா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

433

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம் ஊராட்
ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா ெசந் த ழ் நகர், 2. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), ரிேவரா அப் பார்டெ
் மண்ட்ஸ், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ேசரன் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேசாழன்
ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 பாண் யன் ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 இந் ரா காந் ெத (ேமடவாக்கம் ), 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 இந் ரா காந்
க் த் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

434

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

435

436
437
438

439

440

441

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்
னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 காந் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
ரா வ் காந் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 நேடசன் ெத வடக் ப் பட் , 4. ேமடவாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ),
ேவங் கடம் நகர் 1வ
க் த் ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ேவங் கடம் நகர் 2வ
க் த் ெத , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ேவங் கடம் நகர் 3வ
க் த் ெத , 7. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ேவங் கடம் நகர் 4வ
க் த் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கைலஞர் ெத (அம் ேபத்கார் நகர்), 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ம ைர ரன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
வள் வர் ெத (வடக் ப் பட் ), 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற்
(வ. ), வார் 4 ேமடவாக்கம் ெம ன் ேரா (ெவள் ளக்கல் ), 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்

அர

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெவங் கட்ராமன் ெத (ெவள் ளக்கல் ), 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), ெபரியார் நகர் 1வ ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெபரியார் நகர் 2வ ெத , 4.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெபரியார் நகர் ெம ன் ேரா வடக் ப் பட் , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), ெபரியார் நகர் 3வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெபரியார் நகர் 4வ ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெபரியார்
நகர் 5வ ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெபரியார் நகர் 6வ ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), ெபரியார் நகர் 7வ ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெபரியார் நகர் 8வ ெத , 6.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத (சாய் ராம் நகர்), 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பாரத் சாைல ஷ்பா நகர், 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ஷ்பா நகர், 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பாரத்
க் ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 சந் தானம் ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேசா நகர், 6.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 காமராஜ் கார்டன் ெத , 7. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
ைனடட் காலனி, 8. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ெத (ேசா நகர்), 9. ேமடவாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அம் சவள் ளி ெத (ேசா நகர்), 10. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
சந் ரா ெத , 11. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ராேஜஸ்வரி ெத , 12. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 ராணி ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

442

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

443

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

444

445

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்
ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

446

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

447

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

448

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 டாக்டர் ராமதாஸ் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ம தம் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 சத்யா ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 லஷ்
அப் பா ைர ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 மந் ைதெவளி ெத , 6.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேனாத் ெத , 7. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ஷ்பா நகர், 8. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பன்னீர ் ெத , 9. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 சாந் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
1 வ ெம ன் ேரா ( மலா நகர்), 2. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ராணி ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ர ராஜ நகர், 4.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மலா நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 பா நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 தா த் நகர் ேசா
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பா நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 பா நகர் 3வ ெம ன் ேரா , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பா நகர் 4வ ெம ன்
ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பஜைன ேகா ல் ெத
1 ேந ெத ரங் கநாத ரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

), வார்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ராஜாராம் ெத
ரங் கராஜ ரம் , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 ஏரிக்கைரத்ெத ரங் கநாத ரம் , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
லேசகரஆழ் வார் ெத ரங் கநாத ரம் , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
யம் மன் ேகா ல்
ெத
ஜயநகரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 காந் நகர் ஔைவயார் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 5 காந் நகர் கன்ைனயா ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பேடல் சாைல
ரங் கநாத ரம் , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
வள் வர் ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 அன்ன ரணி அம் மன் ேகா ல் ெத , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), காந் ெத
ஜயநகரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற்
வாக்காளர்கள்

ம் (வ.

), வார்
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2

வகா

நகர் அல்

ப் பம் சாைல, 999. அயல் நா

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

449

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஷ்ணேவனி நகர் ரி , வகா நகர், 2. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 நல் லதம் நகர் , வகா நகர், 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ராயல்
கார்டன், வகா நகர், 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெப மாள் நகர், வகா நகர், 5.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மலா நகர்
1வ ெத , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 மலா நகர் 2வ ெத , 7. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மலா நகர் 3வ ெத , 8.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மலா நகர் 4வ ெத , 9. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
மலா நகர் 5வ ெத , 10. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 . . . மலா நகர், 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

450

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ேவளச்ேசரி ெம
வார் 5 ங் கா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

451

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 கம் பர் ெத
ராகமா கா ரஞ் னி ளாட், 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற்
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 வரஞ் சனி

452

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெவள் ளக்கல்
ேமடவாக்கம்

ன் ேரா

, 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

),

, 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5
ம் (வ. ), வார் 5 ஜனரஞ் னி ளாட், 4.
ளாட், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெவள் ளக்கல் ராமதாஸ் ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 ேமடவாக்கம்
ட்ேரா ராகமா கா ளாட்ஸ், 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 சபரி
நகர், 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 பகவ நகர், 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
தர்ம ப ெத ெவள் ளக்கல் , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேவளச்ேசரிெம ன்ேரா
ரங் கநாத ரம் , 7. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ஐயப் பநகர் ம ரா ளாட்ஸ், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ஜயநகரம்
தல் ரதான சாைல, 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 5 ஜயநகரம் 2வ ெம ன் ேரா , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ஜயநகரம்
வள் ளியம் ைம ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ேவளச்ேசரி ெம ன் ேரா
ஜய நகர், 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

453

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

454

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 அன்ைனெதரசா ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
5 ஜயநகரம்
ேவகானந் தர் ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ஜயநகரம் காமராஜர்
ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ஜயநகரம் ம
ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 5 ஜயநகரம் பஜைன ேகா ல் ெத , 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 5 ஜயநகரம்
எம் ஜ ஆர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

455

ஸ்
ராஜா ெமட்ரி ேலஷன்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, ஷ்பா நகர்
ேமடவாக்கம்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெப மாள் ேகா ல் ெத ரங் கநாத ரம் , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் ெத ரங் கநாத ரம் , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 ஐயப் பா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

Page 71 of 96

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

456

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

457

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

458

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி, ேமடவாக்கம்

459

460

461

462

463

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

அர

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபல் நகர் ெம ன் ேரா , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 ெபல் நகர் அண்ணா ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபல் நகர் தல்
க்
ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபல் நகர் தல் ெத
ரதான சாைல, 5. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபல் நகர் 2வ
ரதான சாைல, 6. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபல்
நகர் 2வ சந் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபல் நகர் 3வ ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
ெபல் நகர் 4வ ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபல் நகர் 5வ ெத , 4. ேமடவாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 4 சாய் ராம் நகர் தல் ெத , 5. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 சாய் ராம் நகர்
1வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 சாய் ராம் நகர் 2வ ெத , 2. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 சாய் ராம் நகர் 3வ ெத , 3. ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 சாய் ராம் நகர் 5வ ெத , 4.
ேமடவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 வடக் பட் ெம ன் ேரா சாய் ராம் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 1வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 காந் நகர் 2வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 3வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 4வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 காந் நகர் 5வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 6வ
ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 7வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 8வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 காந் நகர் 9வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 10வ
ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 18வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 1வ
ரி ெத காந் நகர், 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 3 2வ
ரி ெத காந் நகர், 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 3வ
ரி ெத காந் நகர், 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 4வ
ரி ெத காந் நகர், 5.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 5வ
ரி ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 6வ ெத
ரி , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 7வ ெத
ரி , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந்
நகர் 8வ ெத
ரி , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 9வ ெத
ரி , 5.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர் 10வ ெத
ரி , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

464

465

466

467

468

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

அர

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணா அெவன் , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 அண்ணா அெவன்
ன் நகர், 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெம
ேரா ஈச்சங் கா , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 200அ ேரா ஈச்சங் கா , 5.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காந் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரிய ேகா லம் பாக்கம் 1வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 மாங் காளியம் மன் நகர் 1வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 மாங் காளியம் மன் நகர் 2வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
மாங் காளியம் மன் நகர் 3வ ெத , 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரிய
ேகா லம் பாக்கம் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

ன்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரிய ேகா லம் பாக்கம் 5வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரிய
ேகா லம் பாக்கம் 4வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரிய ேகா லம் பாக்கம்
4வ
க் ெத (, 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரிய ேகா லம் பாக்கம் 3வ ெத
(பஜைன ேகா ல் ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெகாளத் ர் ெம ன் ேரா , 7.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பழண் யம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 க மணி நகர் 3வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3
கன் ேகா ல் ன் றம் , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ராேஜஸ்வரி
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 த ழ்
மகன் நகர் 1வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 3 த ழ்
மகன் நகர் 2வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
த ழ்
மகன் நகர் 3வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 த ழ்
மகன் நகர் 4வ
ெத , 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 த ழ்
மகன் நகர் 5வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 த ழ்
மகன் நகர் 6வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

469

470

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

அர

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 தல் ெத எம்
ஆர் நகர், 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 2வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் 3வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்ட 2 எம்
ஆர் நகர் 4வ ெத , 5.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 5வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 6வ ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர்
7வ ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 8வ ெத , 9. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 9வ ெத , 10. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 10வ ெத , 11. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 11வ ெத , 12.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 12வ ெத , 13. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 13வ ெத , 14. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 14வ ெத , 15. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 15வ ெத , 16.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 16வ ெத , 17. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 17வ ெத , 18. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 18வ ெத , 19. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 19வ ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 20வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 21வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 22வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 23வ ெத , 5.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 24வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 25வ ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர்
26வ ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 27வ ெத , 9.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 28வ ெத , 10. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 29வ ெத , 11. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 30வ ெத , 12. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 31வ ெத , 13.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 32வ ெத , 14. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 33வ ெத , 15. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 34வ ெத , 16. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 35வ ெத , 17.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் 36வ ெத , 18. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

471

472

473

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

அர

அர

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பவானி ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ராஜம் நகர் தல் ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ராஜம் நகர் 2வ ெத , 4.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ராஜம் நகர் 3வ ெத , 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 3வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம்
4வ ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 5வ ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 6வ ெத , 9. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
னாயக ரம் 7வ 1வ
க் ெத , 10. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம்
7வ ெத , 11. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 7வ ெத 2வ
க் ெத ,
12. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 7வ ெத 3வ
க் ெத , 13.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 7வ ெத 4வ
க் ெத , 14.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 எஸ் ெகாளத் ர் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 6வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 5வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 4வ
ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 3வ ெத , 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 2வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி
1வ ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 11வ ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 10வ ெத , 9. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
இந் ரா ரி 7வ ெத , 10. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 8வ ெத , 11.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி 9வ ெத , 12. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 இந் ரா ரி மயான சாைல, 13. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ர த்
ெத கா த ரம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 200 அ ேரா , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 10வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 11வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 12வ ெத , 5.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 13வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1
தைல நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 3வ ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 1வ ெத , 9.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 6வ ெத , 10. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1
தைல நகர் 7வ ெத , 11. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர்
8வ ெத , 12. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 9வ ெத , 13.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
தைல நகர் 5வ ெத , 14. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1
தைல நகர் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

474

475

476

477

478

479

480

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

த்யாலயா ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெகாளத் ர் சாைல, 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 ஓம் சக் நகர் 1வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 2வ
ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 3வ ெத , 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ன்ன ேகா லம் பாக்கம் 6வ
க் ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 லஷ்
நகர், 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஞ் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஏ

த்யாலயா ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 4வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 5வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர்
6வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 7வ ெத , 5. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 8வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஓம் சக் நகர் 9வ ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 10வ ெத , 8.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 11வ ெத , 9. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர் 12வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஏ

த்யாலயா ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ேகா லம் பாக்கம்

ஏ

த்யாலயா ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ேகா லம் பாக்கம்

ஏ

த்யாலயா ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ப் எம்
நகர், 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 த்ைதயா நகர், 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 16வ
க் த் ெத , 4.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 காமராஜர் சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ஏ

த்யாலயா ெமட்ரிக் ேலஷன்
பள் ளி, ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேமடவாக்கம் ெம ன் ேரா , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 மண்ண அம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
ேமடவாக்கம் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ஏ

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெபரியார் சாைல, 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 வடக் பட் சாைல, 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 னகரன் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
லா நகர், 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
2 கைலஞர் சாைல, 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஓம் சக் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ன்ன ேகா லம் பாக்கம் 11வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ன்னேகா லம் பாக்கம் 8வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ண்ணாம் ெகாளத் ர்சாைல, 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ராகவாநகர், 5.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ராகவாநகர் ண்ணாம் ெகாளத் ர் சாைல, 6.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 12வ ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
13வ ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேமடவாக்கம் ெம ன்ேரா 7வ ெத , 9.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 7வ
க் த்ெத , 10. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 7வ
தல்
க் த் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

481

482

483

484

485

486
487

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 15 ேமடவாக்கம் ெம ன் ேரா ேராஸ் நகர், 2.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேராஸ் நகர், 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ேராஸ்நகர் ரா வ் காந் ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரா வ் காந் நகர்
ேமடவாக்கம் ெம ன்ேராட, 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேமடவாக்கம் ெம ன்ேரா
ேந த்ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2ேந ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 காந் ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேமடவாக்கம் ெம ன்ேரா , 9.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர் ேமடவாக்கம் ெம ன்ேரா , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர் 1வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர் 2வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர்
3வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர் 4வ ெத , 5. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர் 5வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
அண்ணாநகர் 6வ ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 7வ ெத , 8. ேகா லம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 8வ ெத , 9. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ளக்கைரத் ெத
ேராஸ்நகர் 3வ ெத அண்ணாநகர், 10. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 7வ
ளக்கைரத்
ெத , 11. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 12 ளக்கைரத் ெத , 12. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 13 ளக்கைரத் ெத , 13. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 14
ளக்கைரத் ெத ேமடவாக்கம் ெம ன்ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 அண்ணா ெந ஞ் சாைல சத் யா நகர், 2.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 அண்ணா ெந ஞ் சாைல
தல்
க் ெத , 3.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 2 வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

அர

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
க் ெத சத்யா நகர், 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் தல் ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 7 வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 3 வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 5 வ
க் ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 6
வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 8 வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 9 வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 10 வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 4 வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 சத்யா நகர் 4 வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

488

489

490

491

492

493

494

495

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இஞ்
(வ. ), வார் 1 கா த ரம் 2வ ெத , 999. அயல் நா

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 உண்ைம நகர், 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 எல் ஐ
நகர் ண்ணாம் ெகாளத் ர் 6வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ண்ணாம் ெகாளத் ர் 8வ ெத , 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ண்ணாம்
ெகாளத் ர் ெம ன் ேரா , 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ண்ணாம் ெகாளத் ர் 7வ
ெத 5வ ெத , 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ண்ணாம் ெகாளத் ர் 5வ ெத 1வ
ெத , 7. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 1வ ெகாளத் ர் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னாயக ரம் 2வ ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற்
(வ. ), வார் 1 ண்ணாம் ெகாளத் ர் 1வ ெத 3வ ெத , 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ள் ைளயார் ேகா
(வ. ), வார் 1 4வ ெத
ண்ணாம் ெகாளத் ர், 999. அயல் நா

னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ேகா லம் பாக்கம்

1. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ண்ணாம் ெகாளத் ர் 2வ ெத பஜைன ேகா ல் , 2.
ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ண்ணாம் ெகாளத் ர் சாைல, 3. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 ண்ணாம் ெகாளத் ர் ரா வ் நகர், 4. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
1 ரா வ் நகர்
தைல நகர் ேகா லம் பாக்கம் இ, 5. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேமாக்ஸ்
ஒர்த் நகர், 6. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 எல் ஐ
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தா

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 ள் ைளயார் ேகா ல்
க் ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 அஸ் னா ரம்
சாைல, 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 அஸ் னா ரம் சாைல 2வ
க் ெத , 5. நன்மங் கலம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 அஸ் னா ரம் சாைல 1வ
க் ெத , 6. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 ெசாக்க ங் க நாயக்கர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தா

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பார்த்தசார சாைல, 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ர ப நாயக்கர் ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேலாகநாதன் ெத அ ஷா அ க் மா ,
4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேலாகநாதன் ெத வ ண் அ க் மா , 5. நன்மங் கலம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேலாகநாதன் ெத சங் க
அ க் மா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தா

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேலாகநாதன் ெத
ைவ ய ங் கம் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர

அர
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னியரிங் அெவன் , 2. ேகா
வாழ் வாக்காளர்கள்

லம் பாக்கம் (ஊ) மற்

ம்

ம்

ல் ெத , 2. ேகா லம் பாக்கம் (ஊ) மற்
வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

), வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1

ம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

496

497

499

500

501

அர

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

தா

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ர்கா நகர் நன்மங் கலம் , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ.
வார் 1 க்ேனஷ்வரா அெவன் , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அ நந் தன் நகர், 4.
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஜயலட்
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

),

தா

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற்
(வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத 1 வ ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத 2 வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ம்
1

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஏ மைல சாைல, 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ஏ மைல சாைல 3 வ ெத 4 வ ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஏ மைல சாைல 4 வ
ெத 5 வ ெத , 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஏ மைல சாைல 6 வ ெத , 5. நன்மங் கலம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஏ மைல சாைல 7 வ
க் ெத , 6. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ஏ மைல சாைல 3 வ
க் ெத , 7. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேகாபால் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தா

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 வ ேவல் நகர் ரதான சாைல (ராதா
ஷ்ணன் சாைல, 2.
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 வ ேவல் நகர் 1 வ ெத (ராதா
ஷ்ணனஅ), 3. நன்மங் கலம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 வ ேவல் நகர் 2 வ ெத (ராதா
ஷ்ணன் சாைல, 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 வ ேவல் நகர் 3 வ ெத (ராதா
ஷ்ணன்), 5. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ெப மாள் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

தா

ர் ெமட்ரிக் ேலஷன் பள் ளி,
நன்மங் கலம்

தா

498

பாகத்

ர்

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி, நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெப மாள் ேகா ல் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 பலராமன் ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பலராமன்
க் ெத , 4.
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பலராமன் 1 வ 2 வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ரா வ் காந்
ராதான சாைல, 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 ரா வ் காந் 1 வ
க் ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ரா வ் காந் 2
வ
க் ெத , 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ரா வ் காந் 4 வ
க் ெத , 5.
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ரா வ் காந் 6 வ
க் ெத , 6. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 ரா வ் காந் 7 வ
க் ெத , 7. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 எம் . .ஆர்
ெத , 8. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
வாசம் ெத , 9. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
1 பார்த்த சார சாைல, 10. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), இராஜா 6வ
க் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

502

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெப மாள் நகர் ராதான சாைல, 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 4 ெப மாள் நகர் 3 வ
க் ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெப மாள்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
நகர் 5 வ
க் ெத , 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெப மாள் நகர் 6 வ
க் ெத , 5.
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெப மாள் நகர் 7 வ
க் ெத , 6. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம்
நன்மங் கலம்
(வ. ), வார் 1 னிவாசன் ெத , 7. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 னிவாசன் 2 வ
க் ெத ,
8. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 பாண் யன் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

503

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ரமணி நகர் 1 வ
ராதான சாைல, 2. நன்மங் கலம் (ஊ)
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
மற் ம் (வ. ), வார் 1 ரமணி நகர் 2 வ
ராதான சாைல, 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
மணிகண்டன் நகர் ரமணி நகர், 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 . . சா நகர், 5.
நன்மங் கலம்
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேமடவாக்கம் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

504

505

506

507

508

509

510

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ஔைவ ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 கம் பர்
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 இளங் ேகா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
நன்மங் கலம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 கண்ண ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
அஸ் னா ரம் சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
நன்மங் கலம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 காந் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), அம் ேபத்கார்
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
சாைல (ெத ), 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
நன்மங் கலம்
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 அ ணாதயம் நகர், 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய ெப மாள் நகர் 1வ
க் ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெப மாள் நகர் 2வ
க்
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
ெத , 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெப மாள் நகர் 4வ
க் ெத , 5. நன்மங் கலம் (ஊ)
நன்மங் கலம்
மற் ம் (வ. ), வார் 3 ேந நகர், 6. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ேந நகர் 1வ ெத , 7.
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ம நாத் ெர டன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய 1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), மணியம் ைம ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 வள் ளலார்
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேகாவலன் ெத , 4. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
நன்மங் கலம்
2 ேகாவலன்
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 இந் ரா நகர் தல்
க் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
(வ. ), வார் 4 ரபாண் ய நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
நன்மங் கலம்
னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஒன் ய
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 இந் ரா நகர் 5வ
க் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி, எஸ் எஸ் எ கட் டம்
(வ. ), வார் 4 இராணி நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
நன்மங் கலம்

Page 80 of 96

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

511

அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி, நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 க ஞர் கண்ணதாசன் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 வானந் தர் ெத , 3. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேவகானந் தர் ெத , 4. நன்மங் கலம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 அம் கா அபார்டெ
் மன்ட்ஸ், 5. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 6. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 சரன்யா ளாட்ஸ், 7.
நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 த்ைதயா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

512

அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி, நன்மங் கலம்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற்

513

அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி, நன்மங் கலம்

514

அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி, நன்மங் கலம்

515

அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி, நன்மங் கலம்

516

அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி, நன்மங் கலம்

517

518

519

520

ம் (வ.

), வார்

2

த்தார்த்தா நகர், 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 பார ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
அண்ணா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெபான்னியம் மன் கால ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 கண்ணப் ப நாய் க்கர் ெத , 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 ேராம் ேபட்ைட சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 நந் தேகாபால் நகர், 2. நன்மங் கலம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
பால
ஷ்ணன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அட்வண்ட்

ஸ் வ ெதாடக்கப் பள் ளி,
ேவங் ைகவாசல்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா நகர் 1வ
க் ெத 2வ
க் ெத , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 இந் ரா நகர் 3வ
க் ெத ெம ன் ேரா , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
1 கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 5. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 த்தாலட்
நகர், 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அட்வண்ட்

ஸ் வ ெதாடக்கப் பள் ளி,
ேவங் ைகவாசல்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேவலவன் காலனி
க் ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 கம் பர் ெத
க் ெத , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 கம் பர்
ெத , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 கன்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 5. ேவங் ைகவாசல் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 ளக்கைர ெத , 6. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அ வாலயம் சாைல,
7. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
பஜைன ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அட்வண்ட்

ஸ் வ ெதாடக்கப் பள் ளி,
ேவங் ைகவாசல்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
(வ. ), வார் 1 ஆஞ் சேனயர் ேகா ல்
ரி
வார் 1 ேவங் ைகவாசல் ெம ன் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஸ் வ ெதாடக்கப் பள் ளி,
ேவங் ைகவாசல்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேமகலா நகர், 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
ேவங் ைகவாசல் ெம ன் ேரா , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பார தாசன் ெத
சா நாத ரம் , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 சா நாத ரம் பள் ளிக் டத்ெத , 5.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
த்தஞ் ேசரி இைணப் சாைல, 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அட்வண்ட்
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ஆஞ் சேனயர் ேகா ல் ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம்
ப
ெபத்ேதல் நக, 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

521

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

ஐ

ஸ் பஞ் சாயத் அ வலக வளாகம் ,
ேவங் ைகவாசல்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பார நகர் 1வ ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 பார நகர் 1வ ெத 3வ
க் ெத , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பார
நகர் 3வ
க் ெத , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பார நகர் 2வ ெத , 5.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பார நகர் 2வ
க் ெத , 6. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 பார நகர் 3வ ெத , 7. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன்
ேகா ல் ெத , 8. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல்
க் ெத , 9.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் காந் நகர் 3வ
க் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 இந் ரா நகர் 2வ ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 அண்ணா அெவன் , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வேனஸ்வரி நகர், 4.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேந ெத , 5. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
டாக்டர் ேபாலாஸ் ம த் வமைன, 6. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவளச்ேசரி ெம ன்ேரா ,
7. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அழ ரி ெத , 8. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ரமா னிவர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 கைலஞர் க ணாநி 7 வ
க் ெத சந் த, 2.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 சந் தானம் மாள் நகர், 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 3 கம் பர் ெத , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வள் ளி நகர், 5. ேவங் ைகவாசல் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணாெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ய

522

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

ய

523

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

ய

524

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெசல் லப் பா ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
3 அம் ேபத்கார் ெத , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அம் மன் ேகா ல் ெத , 4.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
வள் வர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ
ேவங் ைகவாசல்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ
ேவங் ைகவாசல்

ஒன்
ரம்

ய

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற்
இளங் ேகா ெத , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ங் காெத , 999. அயல் நா
வாக்காளர்கள்

ஒன்
ரம்

ய

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

ய

525

526

527

ம் (வ.
வாழ்

), வார்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 பாலா நகர் சந் ேதாஷ ரம் , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற்
(வ. ), வார் 2 ேவங் ைகவாசல் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ம்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெதால் காப் யர் ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 3 ஆனந் தா நகர், 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ஆனந் தா நகர் லட்
ெத , 4.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ஆனந் தா நகர்
ராமர் ெத , 5. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 3 கக்கன்
ெத , 6. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ஈ ெவ ரா ெத , 7.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 மா ெபா
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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3

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

ய

528

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

ய

529

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

530
531
532

533

534

535

536

537

க்மா ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ேவங் ைகவாசல்
க்மா ெமட்ரிக் ேலஷன் ேமல்
நிைலப் பள் ளி, ேவங் ைகவாசல்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

ய

பாகத்

ன்

ழ் வ

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 காந் ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
பார தாசன் ெத , 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 மகாராஜ ரம் , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 3 அகத் யர் ெத , 5. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 காமராஜர் ெத , 6.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ேநதா ெத , 7. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ரா வ் காந் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 மகாராஜ ரம் ெம ன் ேரா , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற்
(வ. ), வார் 4 பர்மா காலனி, 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பார யார் ெத , 4.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 மகாராஜ ரம் 1வ ெத (ஆ நாத் அெவன் ), 5.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெலனின் ெத , 6. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ராமர் தல்
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற்
வாக்காளர்கள்

ம் (வ.

), வார்

4

க்னராஜ ரம் பாலா

அ

ெஜய் நர்சரி மற் ம் ெதாடக்கப் பள் ளி,
க்னராஜ ரம் ேவங் ைகவாசல்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற்
வாக்காளர்கள்

ம் (வ.

), வார்

4

க்னராஜ ரம் ெம

அ

ெஜய் நர்சரி மற் ம் ெதாடக்கப் பள் ளி,
க்னராஜ ரம் ேவங் ைகவாசல்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
வார் 1 ஐஸ்வர்யா கார்டன், 999. அயல் நா

பார
சாரதம் மாள்

த்யாலயா
ங் ேகரி
ளாக், ெப ம் பாக்கம் ழக்
ப

ம்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 மாம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 ேவங் ைகவாசல்
ரபத் ர நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேவங் ைகவாசல் ேந நகர், 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 ேவங் ைகவாசல் ெபரியார் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ரங் கராஜ ரம் ரதான சாைல, 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), சாஸ்தா நகர், 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கா ேத ல் லத் ெத , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 4 அன் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

ெஜய் நர்சரி மற் ம் ெதாடக்கப் பள் ளி,
க்னராஜ ரம் ேவங் ைகவாசல்

ய

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

அ

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஒன்
ந நிைலப் பள் ளி, சந் ேதாஷ ரம்
ேவங் ைகவாசல்

ர்

4 க்னராஜ ரம் கத
வாழ் வாக்காளர்கள்

நகர், 999. அயல் நா

ன் ேரா

, 999. அயல் நா

வாழ்

வாழ்

251, 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
ம் (வ.

),

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வானந் தம் ெத , 2. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
கைலஞர் க ணாநி சாைல, 3. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 கைலஞர் க ணாநி 2, 3 வ
ெத , 4. ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 கைலஞர் க ணாநி 4வ
க் ெத , 5.
ேவங் ைகவாசல் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 கைலஞர் க ணாநி 5வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம் (வ.

), வார்
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1 ெப

ம் பாக்கம்

ரதான சாைல, 999. அயல் நா

வாழ்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

த்யாலயா
ங் ேகரி
ளாக், ெப ம் பாக்கம் ழக்
ப
த்யாலயா
ங் ேகரி
ளாக், ெப ம் பாக்கம் ழக்
ப

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பஜைன ேகா ல் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1
நகர் ெம ன் ேரா , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஆர் எம் ரப் பன் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 க மாரியம் மன் ேகா ல் 4வ ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
அம் ேபத்கார் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

540

பார
சாரதம் மாள்

த்யாலயா
ங் ேகரி
ளாக், ெப ம் பாக்கம் ழக்
ப

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
1 ேநசமணி நகர் ெம ன் ேரா , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேநசமணி நகர் தல் ெத , 4.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேநசமணி நகர் 2வ ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ேநசமணி நகர் 3வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

541

பார
சாரதம் மாள்

த்யாலயா
ங் ேகரி
ளாக், ெப ம் பாக்கம் ழக்
ப

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேமட் த் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
காமராஜர் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 மாதாேகா ல் ெத , 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1
வள் வர் ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பார யார் ெத , 6.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அண்ணா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
ர நகர், 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஷ்ணா நகர் தல் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஷ்ணா நகர் தல் ெம ன்
ேரா , 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 6
ஷ்ணா நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 5. ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஷ்ணா நகர் 3வ ெம ன் ேரா , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
2
ஷ்ணா நகர் தல்
க் ெத , 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஷ்ணா நகர் 2வ
க் ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஷ்ணா நகர் தல் ெம ன் ேரா
க் , 9.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேகா ல் நகர் தல் ெம ன் ேரா , 10. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேகா ல் நகர் 2வ ெம ன் ேரா 40 அ சாைல, 11. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 ேகா ல் 2வ ெத , 12. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேகா ல் நகர் 4வ ெத ,
13. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேகா ல் நகர் 5வ ெத , 14. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 டாக்டர் அம் ேபத்கார் ெத , 15. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 க்மணி நகர் தல்
ெத , 16. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அன்ைன இந் ராகாந் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
நகர் எம்
ஆர் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார்
நகர் இந் ராகாந் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1
நகர் எம்
ஆர்
ெத (ஏரிக்கைர ெத ), 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 காந்
ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 1 வ உ
ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெந ஞ் ெச யன் ெத ,
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

538

பார
சாரதம் மாள்

539

பார
சாரதம் மாள்

542

543

பார
ெப

பார
ெப

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

ளாக்,

ளாக்,
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

544

545

546

547

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பார
ெப

பார
ெப

பார
ெப

பார
ெப

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

ளாக்,

ளாக்,

ளாக்,

ளாக்,

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ப ம் ெபான் நகர், 2. ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பவானியம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
வனத் ைற
ப் ெம ன் ேரா , 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வனத் ைற 3வ ெத ,
5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வனத் ைற
ப் 4வ ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 வனத் ைற
ப் 5வ
க் ெத , 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 வனத் ைற
ப் 6வ
ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வனத் ைற 8வ
ெத , 9. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வனத் ைற 9வ
ெத , 10. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 வனத் ைற 10வ
ெத , 11. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வனத் ைற 11வ
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கைலஞர் நகர் தல் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 கைலஞர் நகர் 6வ ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கைலஞர் நகர் 7வ ெத , 4.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கைலஞர் நகர் 8வ ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன் ெத ப ம் ெபான் நகர், 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
கம் பர் ெத ப ம் ெபான் நகர், 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ம
பாண் யர் ெத
ப ம் ெபான் நகர், 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேநசமணிநகர் 4வ ெத , 9. ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேநசமணி நகர் 5வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேநசமணிநகர் 7வ ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.
வார் 4 இந் ராநகர் ள் ைளயர் ேகா ல் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெப மாள்
நகர், 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ெபரியார் ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 ஏரிக்கைர ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேமடவாக்கம் ெம ன்ேரா , 7.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 கக்கன்
ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வனத் ைற 1வ ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
வார் வனத் ைற 2வ ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2வனத் ைற 2வ ெத
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெவற் ேவல்
கன் ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற்
வார் 3
க்கம் பாைளயம் ெபரிய பாைளயத்தம் மாள் ேகா , 999. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.
2 பார நகர் 3வ ெம ன் ேரா 4வ ெத
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),

(வ. ),
, 4.
ம் (வ. ),
), வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

548

549

550

551

552

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

ளாக்,

த்யாலயா
சங் கரா
ெப ம் பாக்கம் ெதற் ப

ளாக்,

பார
ெப

பார

பார
ெப

ளாக்,

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

ளாக்,

த்யாலயா
சங் கரா
ெப ம் பாக்கம் ெதற் ப

ளாக்,

பார
ெப

பார

த்யாலயா
சங் கரா
ம் பாக்கம் ெதற் ப

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
க்கம் பாைளயம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மாணிக்கவாசகர் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 இந் ரா ெத , 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ப ம் ெபான்நகர் பட்ேடல் ெத , 5.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேகாவலன் ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ேதவன் ெத , 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 இளங் ேகாவ கள் ெத , 8. ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரமா னிவர் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மணிேமகைலத் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 கண்ண ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ப ம் ெபான்நகர் ரதான சாைல, 4.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ப் பரமணிய வா ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ஷ்ண ேவணியம் மாள் நகர், 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 கக்கன் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 பாவானி அம் மன் ேகா ல் ெத ,
4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 இந் ரா காந் ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 எம்
ஆர் ெத பார நகர், 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெவங் கேடசன் ெத
பார நகர், 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ராஜேசகர் ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 4 சரஸ்வ ெத பார நகர், 9. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 எத் ராஜ் ெத , 10.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
ஷ்ணன் ெத பார நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அ அ ஷன் நகர், 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ராதா நகர், 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அட்ெவன்ட் ஷன் நகர், 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), ேபா ேனனி
ல் ைச , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெகங் ைக அம் மன்
ேகா ல் ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 கலா ெத பார நகர், 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 3 சந் ரேசகர் ெத பார நகர், 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ராஜ வ்
காந் ெத , 9. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 வாஜ் பாய் ெத பார நகர், 10. ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெபரியபாைளத்தம் மன் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 க மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 ேஜ ேஜ ெத பார நகர், 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அம் ேபத்கர் ெத
பார நகர், 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெஜயபால் ெத பார நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

553

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

1. ெப

ம் பாக்கம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

), வார்

2 பார

554

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற்
வாக்காளர்கள்

ம் (வ.

) வார்

2எ

555

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

1. ெப

ம் (வ.

), வார்

2 பார

ம் பாக்கம் (ஊ) மற்
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நகர், 999. அயல் நா

ல் நகர்

என் எஸ்

நகர் 1வ

ெத

வாழ் வாக்காளர்கள்
ளாக் 2, 999. அயல் நா

, 999. அயல் நா

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

556

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

1. ெப

ம் பாக்கம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

), வார்

2 பார

நகர் 2வ

ெத

, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

557

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

1. ெப

ம் பாக்கம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

), வார்

2 பார

நகர் 3வ

ெத

, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

558

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

1. ெப

ம் பாக்கம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

), வார்

2 பார

நகர் 4வ

ெத

, 999. அயல் நா

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற்
வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற்
வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (வ.

), வார்

2 பார

நகர் 1வ

ெம

ன் ேரா

3வ

ெத

, 999. அயல் நா

ம் (வ.

), வார்

2 பார

நகர் 1வ

ெம

ன் ேரா

5வ

ெத

, 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

559

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

560

அர

ேமல் நிைலப் பள் ளி, ெப

ம் பாக்கம் .

561

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் ெத இந் ரா நகர், 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 ராஜ வ் காந் ெத இந் ரா நகர், 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ேவகானந் தர் 1வ ெத , 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர் 2வ ெத , 5.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர் 3வ ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 ேவகானந் தர் 4வ ெத , 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 பார தாசன் ெத
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
இந் ரா நகர், 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 எல் ஆர் இராஜமாணிக்கம் ெத , 9.
ந நிைலப் பள் ளி,
க்கம் பாைளயம்
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ராஜ ம் மன் ெத , 10. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ெஜய ம் மன் ெத , 11. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 நர ம் மன் ெத , 12. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 4 ம் மவர்மன் ெத , 13. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 இரணியவர்மன்
ெத , 14. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

562

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 மேகந் ரவர்மன் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 ஷ்
வர்மன் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேசரன் ெத , 4. ெப ம் பாக்கம்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேசாழன் ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 பாண் யன் ெத , 6.
ந நிைலப் பள் ளி,
க்கம் பாைளயம்
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 பல் லவன் ெத , 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
காமராஜர் ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ேசா ங் கநல்
ர் ெம ன் ேரா , 9.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
ேதவ் காலணி, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

563

564

565

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 வா ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
ஓைடத் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெகங் ைக ெத , 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 4 ய னா ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 காேவரி ெத , 6. ெப ம் பாக்கம்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ேநதா ெத
நகர், 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வால்
ந நிைலப் பள் ளி,
க்கம் பாைளயம்
ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வால்
க் ெத , 9. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 வாஞ் நாதன் ெத , 10. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ப் ரமண்ணிய வா
ெத , 11. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ேவந் தர் ெத , 12. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
த்த ழ் நகர், 13. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), த்த ழ் நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அட்வண்

அட்வண்

த் வ ந நிைலப் பள் ளி,
ெப ம் பாக்கம்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் ெம ன் ேரா , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.
ெசௗ யா நகர் 1வ ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 2வ ெத , 4.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 3வ ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ெசௗ யா நகர் 4வ ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 5வ ெத , 7.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 6வ ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ெசௗ யா நகர் 7வ ெத , 9. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 8வ ெத , 10.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 9வ ெத , 11. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ெசௗ யா நகர் 10வ ெத , 12. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 11வ ெத , 13.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 12வ ெத , 14. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ெசௗ யா நகர் 13வ ெத , 15. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 15வ ெத , 16.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 17வ ெத , 17. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ெசௗ யா நகர் 18வ ெத , 18. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 19வ ெத , 19.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெசௗ யா நகர் 20வ ெத , 20. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ெசௗ யா நகர் ரி , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

த் வ ந நிைலப் பள் ளி,
ெப ம் பாக்கம்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ேந நகர் எத் ராஜ் ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
ேநத்தா நகர் ம
சாைல, 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ேந நகர் கம
ன் சாைல, 4.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ேந நகர் அமா ல் லா சாைல, 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), பாத்த
த்தம் மாள் சாைல, 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ேந நகர் கா ேத ல் லத் சாைல, 7.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ேநதா நகர்
ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கேஜந் ரா
நகர், 9. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ேநதா நகர், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

),

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

566

567

568

569

570

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 4வ ெத , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வள் வர் நகர் 5வ ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 6வ ெத , 4. ெப ம் பாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 7வ ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 8வ
ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 9வ ெத , 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வள் வர் நகர் 10வ ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 12வ ெத , 9.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 1வ ெம ன் ேரா , 10. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வள் வர் நகர் 2வ ெம ன் ேரா , 11. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 14வ ெத , 12.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 15வ ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெஜயா நகர் ரி , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெஜயா நகர்
ரி 1வ ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெஜயா நகர் ரி 2வ ெத , 4. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 2வ ெத , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வள் வர் நகர் 3வ ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), இந் ரா நகர் ெம ன் ேரா , 2. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
பழன் அம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ஆல யம் மன் ேகா ல் ெத , 4.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), சாஸ்தா அெவன் , 5. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), இ நகர் ம
ெத , 6. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), எத் ராஜ் ெத , 7. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), இந் ரா
நகர் கண்ணதாசன் ெத , 8. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெபரியார் ெத இந் ரா நகர், 9.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), பல் லவ மன்னன் ெத இந் ரா நகர், 10. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
இ நகர் அண்ணாெத , 11. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), பவானி அம் மன் ேகா ல் ெத , 12.
ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கைலஞர் நகர் வ ெத , 13. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கைலஞர்
நகர் 3வ ெத , 14. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கைலஞர் நகர் 4வ ெத , 15. ெப ம் பாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), கேஜந் ரா நகர் 3வ ெத , 16. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கேஜந் ரா நகர் தல்
ெம ன் ேரா , 17. ெப ம் பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), கேஜந் ரா நகர் 2வ ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, த்தாலப் பாக்கம்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 அண்ணா ெத , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
என் எஸ் ேக
க் ெத , 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 என் எஸ் ேக ெத , 4.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 வரதராஜெப மாள் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, த்தாலப் பாக்கம்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 பஜைன ேகா ல் ெத , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 1 வ ஊ
ெத , 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ர்க்ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 4.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஒட் யம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 5. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 1 எம்
ஆர் ங் கா ெத , 6. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 1 ஏ
அெவன் , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அட்வண்

பார

த் வ ந நிைலப் பள் ளி,
ெப ம் பாக்கம்

த்யாலயா
சங் கரா
ெப ம் பாக்கம் ெதற் ப

அட்வண்

ளாக்,

த் வ ந நிைலப் பள் ளி,
ெப ம் பாக்கம்
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1

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

571

அர

உயர்நிைலப் பள் ளி,

572

அர

உயர்நிைலப் பள் ளி,

573

574

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெமய் ைக
னாயகர் ேகா ல் ெத , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 காமராஜர் அெவன் , 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெபரியார் ெத ,
த்தாலப் பாக்கம்
4. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஒட் யம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் நகர், 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
கன்னிேகா ல் ெத , 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கன்னிேகா ல் 1வ
க் ெத , 4.
த்தாலப் பாக்கம்
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கன்னிேகா ல் 2வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, த்தாலப் பாக்கம்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மாம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 ஏரிக்கைர 1வ சாைல, 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஏரிக்கைர 2வ
சாைல, 4. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கன்னிேகா ல் ெத , 5. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 கன்னிேகா ல் 3வ
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, த்தாலப் பாக்கம்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கன்னிேகா ல் 4வ
க் ெத , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ரியதர் னி நகர், 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணா நகர்
6வ ெத , 4. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 மேகஸ்வரிநகர், 5. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர் 5வ ெத , 6. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணா நகர் 4வ
ெத , 7. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணாநகர் 3வ ெத , 8. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணா நகர் 2வ ெத , 9. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 அண்ணா
நகர் தல் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

575

576
577
578

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, த்தாலப் பாக்கம்

அர
அர
அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி,
த்தாலப் பாக்கம்
னர் உயர்நிைலப் பள் ளி,
த்தாலப் பாக்கம்
னர் உயர்நிைலப் பள் ளி,
த்தாலப் பாக்கம்

த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஜய ரம் , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
வேனஸ்வரி நகர், 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 யா
ஸ்வநாத தாஸ் நகர் (யாகவரர்
ெத ), 4. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 யா
ஸ்வநாததாஸ்நகர்எஸ் எஸ்ஆனந் தன் ெத , 5.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
யா
ஸ்வநாததாஸ் நகர், 6.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 கண்ணதாசன் ெத
யா
ஸ்வநாததாஸ் நகர், 7.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
வள் வர் ெத
யா
ஸ்வநாததாஸ் நகர், 8.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர் நகர் தல்
க் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற்
வாக்காளர்கள்
1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற்
வாக்காளர்கள்

ம் (வ.

), வார்

2

என் எச்

ளாக் எண் 1-1346, 999. அயல் நா

ம் (வ.

), வார்

2

என் எச்

ளாக் எண் 1347-2050, 999. அயல் நா

1.

ம் (வ.

), வார்

2

என் எச்

த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற்
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கத

851, 999. அயல் நா

வாழ்
வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

579

580

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ச க நலக் டம் , த்தாலப் பாக்கம்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வள் வர் நகர் ெம ன் ேரா , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 2 வள் வர் நகர் 2வ ெத (ேலாட்டஸ்காலனி), 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
வள் வர் நகர் தல் ெத , 4. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 வள் வர் நகர் 3வ ெத , 5.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஸ்ைகலாப் அெவன்
தல் ெத , 6. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஸ்ைகலாப் அெவன்
2வ ெத , 7. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ஸ்ைகலாப் அெவன்
3வ ெத , 8. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ஸ்ைகலாப் அெவன்
4வ
ெத , 9. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 த்தாலப் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ச க நலக் டம் , த்தாலப் பாக்கம்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெதய் வலட்
நகர் தல் ெத , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ெதய் வலட்
நகர் 2வ ெத , 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2
ேவகானந் தர் நகர் ெம ன் ேரா , 4. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேனாபா நகர் தல்
ெத , 5. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேனாபா நகர் 2வ ெத , 6. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேனாபா நகர் 3வ ெத , 7. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேனாபா
நகர் 4வ ெத , 8. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர் நகர் தல் ெத , 9.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர் நகர் 2வ ெத , 10. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர் நகர் 2வ
க் ெத , 11. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 2 ேவகானந் தர் நகர் 4வ ெத , 12. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர்
நகர் 3வ ெத , 13. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 2 ேவகானந் தர் நகர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
581

அர

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி இைணப்
கட் டம் , த்தாலப் பாக்கம்

த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெசந் த ழ் நகர், 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
னிவாசன் நகர், 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 அக ஸ்வரர் ெத , 4. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 3 னஸ் காலனி, 5. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெசந் த ழ் நகர்
ரி ,
6. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெவண்பா அெவன் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

582

583

584
585

586

587

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

அர

பாகத்

னர் உயர்நிைலப் பள் ளி இைணப்
கட் டம் , த்தாலப் பாக்கம்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி, த்தாலப் பாக்கம்
சத்

ண

சத்

ண

அர

கட் டம் ,
ேமற்
கட் டம் ,
ேமற்

த்தாலப் பாக்கம் ,
கம்
த்தாலப் பாக்கம் ,
கம்

உயர்நிைலப் பள் ளி,

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3
ஓ ஏ காலனி, 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 3
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 3 ெப மாள்
ேகா ல் ெத , 4. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ்இந் ராெத , 5.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ்
ளக்கைர ெத , 6. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ் எ ளாக், 7. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி
ளாட்ஸ்
ளாக், 8. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ்
ளாக், 9.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ்
ளாக், 10. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ் ஈ ளாக், 11. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ் எப்
ளாக், 12. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ப் ளி ளாட்ஸ்
ளாக், 13. த்தாலபாக்கம் (ஊ)
மற் ம் (வ. ), ேவகானந் தா நகர், 14. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), ெவற் ேவல் நகர், 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ரா வ் காந் ெத , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ),
வார் 4 காமராஜர் ெத , 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 கக்கன் ெத , 4. த்தாலபாக்கம்
(ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 க ணாநி ெத , 5. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 எம்
ஆர்
ெம ன் ேரா , 6. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ஒட் யம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற்

ம் (வ.

), வார்

4 சங் கரா

ரம் , 999. அயல் நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 எம்
ஆர் ெத , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார்
4 அம் ேபத்கார் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 சாரங் கபாணி அெவன் , 2. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), நாகலஷ்
நகர், 3. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 அம் ேபத்கார் ெம ன் ேரா , 4.
த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 கம் பர் ெத , 5. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4
த்தாலப் பாக்கம்
காந் ெத , 6. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 ெஜயந் நகர், 7. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம்
(வ. ), வார் 4 ெவற் ேவல் நகர், 8. த்தாலபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ. ), வார் 4 சபரி அெவன் , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ஓட் யம் பாக்கம்

1. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 காந் ெத , 2. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி
(வ. ), வார் 1 ேந ெத , 3. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 கன்னி ேகா ல் ெத , 4.
ய
ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 கன்னிேகா ல்
க் ெத , 5. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத , 6. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ),
வார் 1 மைலத் ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

588

589

590

591

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ஓட் யம் பாக்கம்

1. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 கைலமகள் ெத , 2. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி
(வ. ), வார் 1 ேகாலாட் யம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1
ஆ ைடயார் ேகா ல் ெத , 4. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 ஆ ைடயார்
தல்
க் த் ெத , 5. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 ஆ ைடயார்
ன்றாவ
ய
க் த் ெத , 6. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 ஒட் ஸ்வரர் ேகா ல் ெத , 7.
ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 8. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 ரபாண் யகட்ட ெபாம் மன் ெத , 9. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ),
வார் 1
வள் வர் ெத , 10. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 பார ெத , 11.
ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 1 ெரட் யம் பாக்கம் ெம ன் ேரா , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ஓட் யம் பாக்கம்

1. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 அம் ேபத்கார் ெத , 2. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார்
ய 3வஉ
ெத , 4. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 காந் ெத , 5. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 அண்ணா ெத , 6. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3
ரா வ் காந் ெத , 7. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 இந் ராகாந் ெத , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

னித ேதாைமயார் மைல ஊராட் ஓன்
ந நிைலப் பள் ளி, ஓட் யம் பாக்கம்

1. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 ல் வகணப ெத , 2. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 ெபான்மலர் சாைல ெத , 3. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3
ேபாலச்ேசரி சாைல ெத , 4. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3
நீ ர் ணற் ச் சாைல
ெத , 5. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத , 6. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
ய
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத , 7. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத , 8. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத
தல் இைணப் சாைல, 9.
ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத , 10. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி
(வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத இரண்டாவ இைணப் சாைல, 11. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி
(வ. ), வார் 3 எம்
ஆர் ெத
ரி இ க் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ெப மாள் ேகா ல் ெத , 2. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 பழண் யம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ),
வார் 2 ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 4. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 கன்னி
ேகா ல் ெத , 5. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ேவடந் தாங் கல் ெத , 999. அயல் நா
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ச

க நல

டம் , அரசன்கழனி
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

592

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

ச

க நல

டம் , அரசன்கழனி

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ர்ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 3. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ),
வார் 2 ெப ம் பாக்கம் சாைல ெத , 4. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 காாைண
ெம ன் ேரா அரசன் கழனி, 5. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 பார ெத , 6.
ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 இந் ரா காந் ெத , 7. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 எம்
ஆர் ெத , 8. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ரா வ்
காந ெத , 9. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ேடங் க் ெத , 10. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ)
அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 வாஜ் பாய் ெத , 11. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2
ர்க்ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 12. ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ேனஷ் நகர், 13.
ஒட் யம் பாக்கம் (ஊ) அரசங் கழனி (வ. ), வார் 2 ெசல் யம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

593

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200
க்கானத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 கைலஞர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
க ணாநி சாைல, 3. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 பள் ளி சாைல, 4. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 எம் . .ஆர் சாைல,
ஆரம் பப் பள் ளி, ேதாப் , ெசம் மஞ் ேசரி
999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

594

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய 1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
ஆரம் பப் பள் ளி, ேதாப் , ெசம் மஞ் ேசரி
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

595

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 ெதற் எல் ைல சாைல, 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 பைழய மகாப
ரம் சாைல,
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய 3. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 யாதவாள் ெத , 4. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 ரா வ் காந் நகர், 5. ெசம் மஞ் ேசரி,
ஆரம் பப் பள் ளி, ேதாப் , ெசம் மஞ் ேசரி
வார் 200 ராஜ வ் காந் ேமட் காலனி, 6. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 கற் பக நாயகர் ெத , 7.
ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 ப ண்
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

596

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 அண்ணா சாைல, 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 பார நகர், 3. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
200 ரவாஞ் நாதன் ெத , 4. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 சர்தார்பட்ேடல் சாைல, 5. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய எல் ைலயம் மன் சாைல, 6. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 ெந ஞ் ெச யன் ெத , 7. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200
ஆரம் பப் பள் ளி, ேதாப் , ெசம் மஞ் ேசரி
அம் ேபத்கார் ெத , 8. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 காமராஜர் ெத , 9. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 பஞ் சாயத்
க் ெத , 10. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 பாண் ச்ேசரி பார்ட், 11. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 இரட்ைட
ட்ைட தாங் கல் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

597

598

200 ேந

நகர் ப

, 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்

200 எ

ல்

க நகர், 999. அயல் நா

வாழ்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 எம் . .ஆர் ெத , 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 நாைகயா சாைல, 3. ெசம் மஞ் ேசரி,
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
வார் 200 காந் சாைல, 4. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200
வள்
வர் சாைல, 5. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200
ஆரம் பப் பள் ளி, ேதாப் , ெசம் மஞ் ேசரி
பைழய மகாப
ரம் சாைல, 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 1 (1-235), 999. அயல் நா வாழ்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி, னா
வாக்காளர்கள்
நகர்
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அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்
னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி,
நகர்

ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா
ஓன் ய
னா

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்
அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா

ம் பரப்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம்

ைச மாற் வாரியம் ளாக் 2 (236-644), 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
ளாக், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

200

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம்

ைச மாற் வாரியம் ளாக் 3 (645-973), 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
ளாக், 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

200

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
வாக்காளர்கள்

200 த

ழ் நா

ைச மாற்

வாரியம்

ளாக் 4 (974-1300), 999. அயல் நா

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
வாக்காளர்கள்

200 த

ழ் நா

ைச மாற்

வாரியம்

ளாக் 5 (1301-1628), 999. அயல் நா

வாழ்

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 6 (1629-1956), 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
வாக்காளர்கள்

200 த

ழ் நா

ைச மாற்

வாரியம்

ளாக் 7 (1957-2338), 999. அயல் நா

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
வாக்காளர்கள்

200 த

ழ் நா

ைச மாற்

வாரியம்

ளாக் 8 (2339-2660), 999. அயல் நா

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
வாக்காளர்கள்

200 த

ழ் நா

ைச மாற்

வாரியம்

ளாக் 9 (2661-3396), 999. அயல் நா

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 10 (3397-3724), 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 11 (3725-4036), 3. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச
மாற் வாரியம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 12 (4037-4576), 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
வாக்காளர்கள்

200 த

ழ் நா

ைச மாற்

வாரியம்

ளாக் 13 (4577-5156), 999. அயல் நா

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
வாக்காளர்கள்

200 த

ழ் நா

ைச மாற்

வாரியம்

ளாக் 14 (5157-5468), 999. அயல் நா

வாழ்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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4 ெதன் ெசன்ைன நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய 27 ேசா ங் கநல்
சட்டப் ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் சாவ களின் பட் யல்

வாக்
ச்சாவ
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம் மற் ம்
வாக் ச்சாவ அைமந் ள் ள
கட் டத் ன் ெபயர்

611

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி, னா
நகர்

612

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ெசம் மஞ் ேசரி, னா
நகர்

613

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ஆரம் பப் பள் ளி, உத்தண்

ஓன்

ய

614

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ஆரம் பப் பள் ளி, உத்தண்

ஓன்

ய

615

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ஆரம் பப் பள் ளி, உத்தண்

ஓன்

ய

616

னித ேதாைமயர் மைல ஊராட்
ஆரம் பப் பள் ளி, உத்தண்

ஓன்

ய

பாகத்

ன்

ழ் வ

ர்

ம் பரப்

1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 15 (5469-5668), 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 16 (5669-5916), 3. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச
மாற் வாரியம் , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 17 (5917-6244), 2. ெசம் மஞ் ேசரி, வார்
200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் ளாக் 18 (6245-6652), 3. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச
மாற் வாரியம் ளாக் 19 (6653-6774), 4. ெசம் மஞ் ேசரி, வார் 200 த ழ் நா
ைச மாற் வாரியம் , 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. உத்தண் , வார் 199 டாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. உத்தண் , வார் 199
டாரியம் மன் ேகா ல்
க் ெத , 3. உத்தண் , வார் 199 சங் ேகாைதயம் மன் ேகா ல் ெத , 4. உத்தண் , வார் 199 பஜைன
ேகா ல் ெத , 5. உத்தண் , வார் 199 ெசங் ேகணியம் மன் ேகா ல் ெத , 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. உத்தண் , வார் 199 கண்ண ரான் ேகா ல் ெத , 2. உத்தண் , வார் 199 ர நாத நகர், 3. உத்தண் ,
வார் 199 தாந் ேதாணியம் மன் ேகா ல் ெத , 4. உத்தண் , வார் 199 ராஜன் ேதாட்டம் (என் ஐ
எம்
வாளகம் ), 5. உத்தண் , வார் 199 ைரஸ்
ல் ெத , 6. உத்தண் , வார் 199 ேக ேக ஆர் ேதாட்டம் , 7.
உத்தண் , வார் 199 இ
ஆர் ேரா , 8. உத்தண் , வார் 199 அைல ஓைச, 9. உத்தண் , வார் 199 க தா
ேதாட்டம் , 10. உத்தண் , வார் 199 மாந் ேதாப் ேதாட்டம் , 11. உத்தண் , வார் 199
ேலஅ ட்
உத்தண்
2வ ப
, 12. உத்தண் , வார் 199 தண்
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 13. உத்தண் , வார் 199
த் கா ெத , 14. உத்தண் , வார் 199
ச் உத்தாண்
ேசா ங் காநல்
ர், 999. அயல் நா வாழ்
வாக்காளர்கள்
1. உத்தண் , வார் 199 உத்தண காலனி, 2. உத்தண் , வார் 199
ேலஅ ட், 3. உத்தண் , வார் 199
னாட் கார்டன் ேரா , 4. உத்தண் , வார் 199 இைளயராஜா ேதாட்டம் , 5. உத்தண் , வார் 199 வாரக
ச த் ர சாைல, 6. உத்தண் , வார் 199 ராஜ
, 7. உத்தண் , வார் 199 அனார்கார்டன் சாைல, 999.
அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
1. உத்தண் , வார் 199 தண் மாரிம் மன் ேகா ல் ெத ைநனார் ப் பம் , 2. உத்தண் , வார் 199
த்தாலம் மன் ேகா ல் ெத ைநனார் ப் பம் , 3. உத்தண் , வார் 199 எம்
ரத் ன ெசட் யார் ெத , 4.
உத்தண் , வார் 199 அமரர் வரத் னம் ெத , 5. உத்தண் , வார் 199
ெவங் கட ப் ரமணியம்
சாைல, 6. உத்தண் , வார் 199 ட் க்கா சாைல, 7. உத்தண் , வார் 199 ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல்
ெத , 999. அயல் நா வாழ் வாக்காளர்கள்
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அைனத்
வாக்காளர்க
க் ம்
உரியதா (அ)
ஆண்க க்
மட் மா (அ)
ெபண்க க்
மட் மா
அைனத்
வாக்காளர்கள்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

