
வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

1 1 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ரபாப்பாம்பா� 636030, ேமற்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் ெதற்� ப��

�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

�ரபாப்பம்பா�,�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

�ப்ரமணிநகர,்�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

�ரபாப்பம்பா�,�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

காட்!ர,்�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

�ள்ளப்பச#்ர,்�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

பள்ளக்கா�,�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

$%ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

2 2 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ரபாப்பாம்பா� 636030, ேமற்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் வடக்� ப��

�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

$%ர,்�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

வயக்கா�,�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

நாடாரெ்த(,�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

மைலய*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

3 3 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ரபாப்பாம்பா� 636030, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, �ரபாப்பம்பா� 
ஓைலப்பட்�,�ரபாப்பம்பா� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

�ரபாப்பம்பா� மைலய*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

4 4 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�ன்ன-சா./ர ்மாரமங்கலத்�ப்பட்�636030, 

$�யதார�்கட்�டம் ேமற்�பாரத்்த  
வடக்�ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1 

�ப்ரமணியநகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1, ரா�நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1, லட்�1நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,பார�நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

5 5 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�ன்ன-சா./ர ்636030, $�ய தார�் கட்�டம்  
ெதற்� பாரத்்த�

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

சாைலேயார��2(ப்$,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1, கைலகாரட்ன்,மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

சாைலஓரக்��2(ப்$,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1, �ன்னப்பநகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ெபரிய-சா./ர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1, மாரமங்கலத்�ப்பட்�,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,ெபரிய-சா./ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

6 6 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�ன்ன-சா./ர,் 636030, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த  வடக்� ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, ஊமாரி 
கா�,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

சா1யாரக்ா�,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, �ன்ன-சா./ர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2, நாடார ்ெத(,மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

பட்ேடல்நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, ேவங்கான்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

7 7 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�ன்ன-சா./ர,் 636030, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

சக்�நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

�ன்னபாட்டன்கா�,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2, மாரமங்கலத்�ப்பட்�,மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 3ல்ைலநகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

8 8 4 5த்யாமந்�ர ்ெமட்ரி�ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ( 6ைரமரி ேகம்பஸ்) 

ேமாகன் நகர,் மாரமங்கலத்�ப்பட்�, தார�் 
கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த �ழக்� ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகர ்
ட8ன்9ப் �10,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ேமாகன்நகர ்ட8ன்9ப் �15,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகர ்ட8ன்9ப் 
�17,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகர ்
ட8ன்9ப் �18,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ேமாகன்நகர ்ட8ன்9ப் �19,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகர ்ட8ன்9ப் 
�3,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகர ்
ட8ன்9ப் �4,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ேமாகன்நகர ்ட8ன்9ப் �5,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகர ்ட8ன்9ப் 
�6,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகர ்
ட8ன்9ப் �9,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ேமாகன்நகரட்8ன்9ப் �1,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), ேமாகன்நகரட்8ன்9ப் 
�2,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ேமாகன்நகரட்8ன்9ப் �7

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

9 9 4 5த்யாமந்�ர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி ( 6ைரமரி 
ேகம்பஸ்) ேமாகன் நகர,் மாரமங்கலத்�ப்பட்�, 

தார�் கட்�டம் ெதற்�ப் பாரத்்த ேமற்� ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ேமாகன்நகரட்8ன்9ப்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

10 10 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி (எம்;ஆர ்
நகர)்.மாரமங்கலத்�ப்பட்�,, $�ய தார�் 
(6ன்$ற) கட்�டம் வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

கங்ைகநகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,3(கன்ைலன்,ேகாபால்ைலன்,ெசட்�யாரை்லன்,ெம
2ன் ேகட்,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

ெமாட்ைடயன்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

11 11 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி (எம்;ஆர ்
நகர)்.மாரமங்கலத்�ப்பட்�,, வடக்� கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1 

சாைலேயார��2(ப்$,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4, காமராஜ்நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

பஞ்ச1காட்�வள8,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4, மாரி3த்தான்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

12 12 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி (எம்;ஆர ்
நகர ்மாரமங்கலத்�ப்பட்�, தார�் கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

எம்.;.ஆர.் நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5, $�மாரியம்மன்ேகா5ல்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

13 13 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி (எம்;ஆர ்
நகர)் மாரமங்கலத்�ப்பட்�, தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த மத்�ய ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

காளியம்மன்ேகா5ல்ெத(1,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

காளியம்மன்ேகா5ல்ெத(2,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

காவல்நிைலயம்எ�ரில்1,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

காவல்நிைலயம்எ�ரில்2,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

பைழய6ள்ைளயாரே்கா5ல்ெத(,மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

$�மாரியம்மன்ேகா5ல்ெத(2,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5, ?ங்�ல்�த்�,மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5,��ைசப��கள்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

14 14 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
கணப�பாைளயம், மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
636030, தார�் கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த வடக்� 
ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

இ�ம்பன்காட்�வள8,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1, கணப�நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

கரட்!ரக்ந்தசா1பாைளயம்,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1, சா3ண்�நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ெபான்நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,2 கணப�பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

15 15 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
கணப�பாைளயம், மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
636030, ஓட்� கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த �ழ க்� 
ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

அம்ேபத்காரந்கர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1, �
ஞ்�நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

16 16 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
கணப�பாைளயம், மாரமங்கலத்�ப்பட்� 
636030, ஓட்� கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த ேமற்�  
ப��

மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, இந்�ரா 
நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

எசஎ்ம்�1,மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ேக.ேக.நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1, �(மால்நகர,்மாரமங்கலத்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,சாைலேயாரக்��2(ப்$

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

17 17 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி ம;ரா 
ெகால்லப்பட்�, $�ய தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,அண்ணாநகர,்ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,ெகால்லப்பட்� பஸ்ஸ்டாப் 
அ(�ல்,ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,சைடயாண்�/ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

18 18 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி ம;ரா 
ெகால்லப்பட்�, தார�் கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்� ப��

ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,இ.எஸ்.ஐ 
காலனி,ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஏரங்கா�,ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,சந்ைத அ(�ல்,ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,சா1யார ்கைட

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

19 19 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி ம;ரா 
ெகால்லப்பட்�, தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 
�ழக்� ப��

ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), ஒ.எச ்ேடங்க் 
4ேரா�,ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

காந்��ைல சைடயாண்�/ர ்காலனி,ம;ராெகால்லப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), ெசட்�யார ்�ண�,ம;ராெகால்லப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), ம(த்�வக்கல்Cரி காம்ப8ண்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

20 20 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி ம;ரா 
ெகால்லப்பட்�, தார�் கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த 
வடக்� ப��

ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), அண்ணாநகர ்
�ழக்�காளியம்மன்ேகா2ல்ெத(,ம;ராெகால்லப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), அ(ந்த�யர ்காலனி,வானக்காரர ்D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

21 21 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி ம;ரா 
ெகால்லப்பட்�, தார�் கட்�டம் வடக்� பாரத்்த 
�ழக்� ப��

ம;ராெகால்லப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), அண்ணாநகர ்
ேமற்�5நாயகரே்கா2ல்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

22 22 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
வட்ட3த்தாம்பட்�, E�தல் $�ய தார�் 
கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த �ழக்� ப��

வட்ட3த்தாம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,எம்.;.ஆர ்
நகர ்ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

23 23 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
வட்ட3த்தாம்பட்�, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

வட்ட3த்தாம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ேமல்வட்ட3த்தாம்பட்�,வட்ட3த்தாம்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,கற்பக5நாயகரெ்த(ப��,வட்ட3த்தாம்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ேமல்வட்ட3த்தாம்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

24 24 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
வட்ட3த்தாம்பட்�, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

வட்ட3த்தாம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வட்ட3த்தாம்பட்� ப��,வட்ட3த்தாம்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ஏரிக்கைர 
வயக்கா�,வட்ட3த்தாம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,காமராஜர ்நகர ்ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

25 25 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
வட்ட3த்தாம்பட்�, $�ய தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்� ப��

வட்ட3த்தாம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,$�காலனி 
ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

26 26 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ஆரியக்க8ண்டம்பட்�, ேமற்� தார�் கட்�டம் 
ெதற்� பாரத்்த�

ஆரிக்க8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ேமல்கா�,ஆரிக்க8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

கல்லாங்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

27 27 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ஆரியக்க8ண்டம்பட்�, தார�்கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

ஆரிக்க8ண்டம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

அய்யண்ணவள8,�ள்ளனம்பட்�(வ.�) 

ஆரிக்க8ண்டம்பட்� (ஊ), வார�்4, 

�ள்ளனம்பட்�,�ட்ட*ரெ்கால்லப்பட்�(ல.�) 

ஆரிக்க8ண்டம்பட்�(ஊ), வார�்5, �ட்ட*ரெ்கால்லப்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

28 28 அர� ேமல் நிைலப்பள்ளி, 3(ங்கப்பட்�, 

வடக்�ப் பாரத்்த தார�் கட்�டம்
3(ங்கப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 3(ங்கப்பட்� அைனத்� வாக்காளரக்ள்

29 29 அர� ேமல் நிைலப்பள்ளி, 3(ங்கப்பட்�, தார�் 
கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

3(ங்கப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 3(ங்கப்பட்� அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

30 30 அர� ேமல் நிைலப்பள்ளி, 3(ங்கப்பட்�, தார�் 
கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��

ெபத்தாம்பட்� (வ.�) 3(ங்கப்பட்� (ஊ), வார�்1, 

ெபத்தாம்பட்�,3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ஆ��ரா5டரெ்த(,3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1, -ம்பட்�யா*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

31 31 அர� ேமல் நிைலப்பள்ளி, 3(ங்கப்பட்�, தார�் 
கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப�� (அைற 
எண் 4)

3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

காரத்ேதாப்-ர,்3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

�த்ரா*ர,்3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

நல்லாக்க8ண்ட*ர,்3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, மாந்ேதாப்$,3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, ேமாட்!ர,்3(ங்கப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

நாதங்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

32 32 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
3(ங்கப்பட்�, தார�் கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்� ப��

ெபத்தாம்பட்� (வ.�) 3(ங்கப்பட்� (ஊ), வார�்4, 

எம்.ெபத்தாம்பட்�,ெபத்தாம்பட்�ேமல்கா�
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

33 33 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
3(ங்கப்பட்�, தார�் கட்�டம் ேமற்�பாரத்்த 
வடக்� ப��

இல�வம்பட்�(வ.�) 3(ங்கப்பட்� (ஊ), வார�்5, 

இல�வம்பட்�
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

34 34 ஊராட்�ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி, 
நாயக்கன்பட்�, தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 
�ழக்� ப��

நல்லாம்பட்�(வ.�) நாய்க்கன்பட்� (ஊ), வார�்1, 

நல்லாம்பட்�,நாய்க்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

காட்�வள8

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

35 35 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்ப்ளி 
நாயக்கன்பட்�, தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 
ேமற்�  ப��

நாய்க்கன்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, நாய்க்கன்பட்� அைனத்� வாக்காளரக்ள்

36 36 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ம்பா%ளிப்பட்�, 636307, ஓட்�க்கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்� ப��

�ம்பா%ளிப்பட்� (வ.�) ெப(மாம்பட்� (ஊ), வார�்3, 

அ(ந்த�யர ்ெத(,�ம்பா%ளிப்பட்� (வ.�) ெப(மாம்பட்� 
(ஊ), வார�்3, ேமல்கா� காட்�வள8,�ம்பா%ளிப்பட்� 
(வ.�) ெப(மாம்பட்� (ஊ), வார�்4, �ம்பா%ளிப்பட்� 
காட்�வள8

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

37 37 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி ெப(மாம்பட்�, 

ேமற்க தார�் கட்�டம வடக்� பாரத்்த �ழக்� 
ப�� ( தண்ணீர ்ெதாட்� அ(�ல் )

ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 2 

�ள்ளன்வட்டம்,ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 2 

ேகா2ல்கா�,ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ஏரிக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

38 38 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி ெப(மாம்பட்�, தார�் 
கட்�டம் வடக்� பாரத்்த ந� ப�� ( தண்ணீர ்
ெதாட்� அ(�ல் )

ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 2 

ெப(மாம்பட்�,ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

உைடயான்கா�,ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

ெப(மாம்பட்� ேமல்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

39 39 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி ெப(மாம்பட்�, 636307, 

தார�் கட்�டம் வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��
ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

சத்யாநகர,்ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

-சநாய்க்க*ரே்மல்கா�,ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5, வ.யன்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

40 40 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
பள்ளி,�(மைல�ரி, 636302, ஓட்�கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த ெதற்�ப��

�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ஹரிஜன காலணி அைனத்� வாக்காளரக்ள்

41 41 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
பள்ளி,�(மைல�ரி, 636302, ஓட்� கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்� ப��

�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ஆசாரிவட்டம்,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,�லாளர ்ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,�(மைல�ரி,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,6ள்ைளயார ்ேகா2ல் ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,மாரியம்மன் ேகா2ல் 
ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,வள்Iவர ்
நகர,்�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,அரத்்தனாரி 
வட்டம்,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�ழ்த்ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�த்தர ்ேகா5ல் ேரா�,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,தண்ணீர ்பந்தல் வட்டம்,�(மைல�ரி (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ேதாப்$க்கா� ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

42 42 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�(மைல�ரி, 636302, ஓட்� கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,இ�ம்பன் 
வட்டம்,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெமாட்ைடயன் ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,கத்�ரியான் ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,�னிமா ெகாட்டைக ப��,�(மைல�ரி (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4.ெசம்மண் �ட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

43 43 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�(மைல�ரி, 636302, ஓட்� கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5,அ(ந்த�யர ்
ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெகால்லத்ெத(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,சங்கரன் வட்டம்,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,தாமைரஏரி ப��,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,நாடாரெ்த(,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,பள்ளிEடத்� அ(�ல்,�(மைல�ரி (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்5,மல்ரா8த்தான் பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

44 44 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேவ�கத்தாம்பட்�, 636302, வடக்�பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் �ழக்�ப�� அைற எண் 1

ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,ெசட்�யார ்
ெத(,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,பாைற 
வட்டம்,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெம2ன்ேரா�,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெம2ன்ேரா�(மரக்கைட)

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

45 45 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேவ�கத்தாம்பட்�, 636302, வடக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் �ழக்�ப�� அைற எண் 2

ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,க(ப்ப*ர,்ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வயக்கா�,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,கஞ்�மாரியம்மன் ேகா5ல் 
ெத(,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,மாரியம்மன்ேகா5ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

46 46 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேவ�கத்தாம்பட்�, 636302, தார�் கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த மத்�ய ப��

ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,எம்.;.ஆர ்
நகர,்ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�ழக்கா�,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ெம2ன் ேரா�,$�கா�,ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

47 47 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ேவ�கத்தாம்பட்�, 636302, தார�் கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��

ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,க8ண்டப்ப 
வட்டம்,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,சங்ேகா� வட்டம்,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,தண்ணீர ்பந்தல் 
வட்டம்,ேவ�கத்தாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,பச�்யண்ணவட்டம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

48 48 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ெகாத்த*ர,் 636307, $�ய தார�் கட்�டம் 
ெதற்�பாரத்்த ேமற்� ப��

ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ேகான்
க்கா�,ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

�ன்னா/ர,்ெப(மாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

?க்கைரயான்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

49 49 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ெகாத்த*ர,் 636307, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

ெகாத்த*ர ்(வ.�) ெப(மாம்பட்� (ஊ), வார�்1, ெகாத்த*ர ்
1ம்6ரி8

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

50 50 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ெகாத்த*ர,் 636307, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்�  ப��

ெகாத்த*ர ்(வ.�) ெப(மாம்பட்� (ஊ), வார�்4, 

கணவாய்கா�2ம்6ரி8
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

51 51 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ஆண்�ப்பட்�, 636307, தார�் கட்�டம்  ெதற்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,�த்தரே்கா2ல் 
ெம2ன் ேரா�,ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,லட்�1நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

52 52 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ஆண்�ப்பட்�, 636307, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்�  ப��

ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,ஆயா 
நகர,்ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,�த்தர ்
ேகா2ல் ெம2ன் ேரா�,ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,?ங்காவட்டம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

53 53 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ஆண்�ப்பட்�, 636307, வடக்� பாரத்்த ேமற்� 
ப�� 3ன் பக்க கட்�டம்

ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,�ழக்�வட்டம் அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 
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மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

54 54 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ஆண்�ப்பட்�, 636307, வடக்� பாரத்்த ேமற்� 
ப�� 6ன் பக்க கட்�டம்

ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ெகா�க்கன் 
வட்டம்,ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,மாரியம்மன் ேகா5ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

55 55 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ஆண்�ப்பட்�, 636307, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஆண்�ப்பட்�,ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,சத்யா நகர,்ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ேமல் காட்�வள8

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

56 56 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ஆண்�ப்பட்�, 636307, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,அண்ணாநகர,்ஆண்�ப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,சாலமரத்� வட்டம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

57 57 ஊராட்� ஓன்
ய ெதாடக்கப்ப்ளளி 
ெபரிய$த்%ர,் 636010, ஓட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1 

ந�ப்$த்%ர,்$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்7, 

ெதற்�ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

58 58 ஊராட்� ஓன்
ய ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெபரிய$த்%ர,் 636010, ஓட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

�ன்னப்$த்%ர்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

59 59 ஊராட்� ஓன்
ய ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெபரிய$த்%ர,் 636010, ேமற்� ஓட்� கட்�டத்�ன் 
வடக்� பாரத்்த �ழக்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்7, $த்%ர ்
அக்ரஹாரம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

60 60 ஊராட்� ஓன்
ய ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெபரிய$த்%ர,் 636010, ஓட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்7, 

வானக்காரன்கா�,$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்7.சந்தனகாரன் கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

61 61 அர� உயரந்ிைலப்ப்ள்ளி ெபரிய$த்%ர,் தார�் 
கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4 எம் J ஆர ்
நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

62 62 அர� உயரந்ிைலப்ப்ள்ளி ெபரிய$த்%ர,் தார�் 
கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த மத்�ய ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்8 

மலங்கா�,$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்8, 

வயக்கா�ெபரிய$த்%ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

63 63 அர� உயரந்ிைலப்ப்ள்ளி ெபரிய$த்%ர,் ேமற்� 
பாரத்்த தார�் கட்�டம் ெதற்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3. �Kகட்ைட 
ெத(,$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்8, 

வயக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

64 64 அர� உயரந்ிைலப்ப்ள்ளி ெபரிய$த்%ர,் ேமற்� 
பாரத்்த தார�் கட்�டம் வடக்�.(ந்�  
நான்காவ� அைற

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5, 

இச�்மரக்கா�
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

65 65 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி ெபரிய $த்%ர,் 

E�தல் தார�் கட்�டத்�ன் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்6, வடக்�ெத( அைனத்� வாக்காளரக்ள்

66 66 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி ெபரிய$த்%ர,் தார�் 
கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��

$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்7, 

காளியம்மன்�ட்ைடகா�,$த்%ர ்அக்ரஹாரம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்9, �ன்னப்$த்%ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

67 67 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி �ன்ன 
ெகாண்டலாம்பட்�, ேமற்� தார�் கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�ழக்� வட்டம்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

68 68 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி �ன்ன 
ெகாண்டலாம்பட்�, ேமற்� தார�் கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த ைமய  ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

�(நாதன் ேகா2ல் கரட்!ர்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

69 69 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ன்னெகாண்டலாம்பட்�, ேமற்� தார�் 
கட்�டம் வடக்� பாரத்்த �ழக்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�(நாதன் ேகா2ல் கரட்!ர்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

70 70 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 6. 

நாட்டாமங்கலம், தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,தானாங்கா�
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

71 71 ஊராட்� ஓன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி காட்!ர,் 

தார�் கட்�டம்  வடக்� பாரத்்த �ழக்� ப��
அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெப(மாள் ேகா5ல் 
கரட்!ர,்அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,பா.க்கா�,6.நாட்டமங்கலம் (வ.�) 

அமானிெகாண்டால்பட்�(ஊ), வார�்1,6.நாட்டமங்கலம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

72 72 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்ப்ள்ளி காட்!ர,் 

$�ய தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த ேமற்� 
ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�ேலான் காலனி,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,6ள்ைளயார ்ேகா5ல் 
ெத(,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,மல்லக்காநகர,்அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,வ�வன் நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

73 73 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்ப்ள்ளி காட்!ர,் 

ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��
அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,அரசமரத்�க்காட்!ர,்பா.க்கா�,அமானிெகாண்ட
லாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,6ள்ைளயார ்நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

74 74 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்ப்ள்ளி காட்!ர,் 

ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��
அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,அரசமரத்�க்காட்!ர ்2
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

75 75 ஊராட்� ஒன்
ய ெதாடக்கப்ப்ள்ளி �ன்ன 
ெகாண்டலாம்பட்� , �ழக்� தார�் கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த �ழக்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,�ன்னெகாண்டலாம்பட்�
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

76 76 ஊராட்� ஒன்
ய ெதாடக்கப்ப்ள்ளி �ன்ன 
ெகாண்டலாம்பட்� , தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�னன 
ெகாண்டலாம்பட்�,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,�த்தன் நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

77 77 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி, 6. 

நாட்டாமங்கலம்,  எஸ் நாட்டாமங்கலம், ேமற்� 
பாரத்்த தார�் கட்�டம் ெதற்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,மாரியம்மன் ேகா5ல் ெத(,6.நாட்டமங்கலம் (வ.�) 

அமானிெகாண்டால்பட்�(ஊ), 

வார�்4,6,பள்ளிக்Eடத்ெத(,6.நாட்டமங்கலம் (வ.�) 

அமானிெகாண்டால்பட்�(ஊ), வார�்6,6ள்ைளயார ்ேகா5ல் 
ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

78 78 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி, 6. 

நாட்டாமங்கலம், ேமற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம் 
வடக்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஆட்ேடா நகர,்அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,5நாயகா 
நகர,்காட்!ர,்அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,காளியம்மன் ேகா5ல் 
ெத(,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,�ப்6ப்பாைற,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்6,5,3னியப்பன் ேகா5ல் 
ெத(,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,தபால் ஆLஸ் 
ெத(,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,ைரஸ்1ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

79 79 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி, 6.நாட்டாமங்கலம்,, 

ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��
அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,எஸ்.நாட்டாமங்கலம் 3னியப்பன் ேகா2ல் 
ெத(,அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,காட்!ர,்அழ� நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

80 80 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி, 6.நாட்டாமங்கலம்,, 

ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��
அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,காட்!ர்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

81 81 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
6.நாட்டாமங்கலம்,, $�ய தார�் கட்�ம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்�  ப��

6.நாட்டமங்கலம் (வ.�) அமானிெகாண்டால்பட்�(ஊ), 

வார�்7,6.நாட்டாமங்கலம்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

82 82 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
6.நாட்டாமங்கலம்,, வடக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் �ழக்� ப��

6.நாட்டமங்கலம் (வ.�) அமானிெகாண்டால்பட்�(ஊ), 

வார�்7,6.நாட்டாமங்கலம்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

83 83 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
6.நாட்டாமங்கலம்,, $�ய தார�் கட்�ம் 
�ழக்� பாரத்்த ெதற்�  ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்7,களர ்
கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

84 84 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
6.நாட்டாமங்கலம், ேமற்� பாரத்்த $�ய தார�் 
கட்�டம் வடக்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,�ேலான் காலனி
அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

85 85 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
6.நாட்டாமங்கலம்,, �ழக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் வடக்� ப��

6.நாட்டமங்கலம் (வ.�) அமானிெகாண்டால்பட்�(ஊ), 

வார�்8,ஆ��ரா5டர ்ெத(
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

86 86 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
6.நாட்டாமங்கலம்,, ேமற்� பாரத்்த பைழய 
தார�் கட்�டம் ெதற்� ப��

அமானிெகாண்டலாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ந�க்கா�
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

87 87 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
6.நாட்டாமங்கலம்,, ேமற்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் வடக்�  ப��

6.நாட்டமங்கலம் (வ.�) அமானிெகாண்டால்பட்�(ஊ), 

வார�்5.6.நாட்டாமங்கலம்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

88 88 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
சன்னியா��ண்�, வடக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் �ழக்� ப��

சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,அன்$ 
இல்லம் அ(�ல்,6ன்$றம்,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,அரியாம்பா. கா�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ேகஸ்கம்ெபனி 
அ(�ல்,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,சன்னியா��ண்� 
ெம2ன்ேரா�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�வன்கர�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெச2ன்தாமஸ் அ(�ல்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

89 89 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
சன்னியா��ண்�, வடக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் ேமற்� ப��

சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,கந்தாஸ்ரமம் 
அ(�ல்,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�ராைனட் கம்ெபனி அ(�ல்,சன்னியா��ண்�  
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,�ட்�க்கா�,சன்னியா��ண்�  
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெகாடம்ைபகா�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,தரக்ா அ�வாரம்,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,பள்ளிக்Eடம் அ(�ல் 
6ன்$றம்,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,பழனிசா1 நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,ம்ஓம்சக்� ேகா2ல் அ(�ல்,சன்னியா��ண்� 
 (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,?லக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

90 90 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
சன்னியா��ண்�, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வ.உ.� 
நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,தண்ணீரே்டங் D�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,பள்ளிவாசல்,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,பாத்�மா நகர ்ெம2ன் 
ேரா�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ராமசா1 நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

91 91 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
சன்னியா��ண்�, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,காமராஜ் 
நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,சன்னியா��ண்� ைபபாஸ்,சன்னியா��ண்�  
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,Lரான் சாய$ 
நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,பாத்�மா நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,மணல்காரர ்D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

92 92 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
சன்னியா��ண்�, தார�்கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்�ப��

சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,�(ஷ்ணாநகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,�மரன் நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,சன்னியா��ண்� ெம2ன் 
ேரா�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,�ைரசா1 நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,ேரஷன்கைடஅ(�ல்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

93 93 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
சன்னியா��ண்�, தார�்கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த மத்�ய  ப��

சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஆ��ரா5டர ்காலனி,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ேபாயர ்ெத(,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,மாரியம்மன்ேகா5ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

94 94 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
சன்னியா��ண்�, தார�்கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த  �ழக்� ப��

சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,அழ�நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ஆண்�யப்பன் கா�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,கந்தசா1 நகர,்சன்னியா��ண்�  
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,கள்ளிகாட்டார ்
ேதாட்டம்,சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,காட்�மரான் �ட்ைட,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,பாைறகா�,சன்னியா��ண்�  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ைபபாஸ் ேரா�,சன்னியா��ண்�  
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ேயாகாம்பாள் 
நகர,்சன்னியா��ண்�  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,வண்ணாரம்பாளிகா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

95 95 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
எ(மாபாைளயம், 636015, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த மத்�ய ப��

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,பனங்கா�,எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெப(மாள் ேகா2ல் கர�,எ(மாபாைளயம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,வரதநாடாரே்தாட்டம்,எ(மாபாைளயம் 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3.இந்�ரா நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

96 96 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
எ(மாபாைளயம் , தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,��ைரபா.கர�,எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,ெதாங்க?ட்�கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

97 97 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
எ(மாபாைளயம் (ெநல்.�த்�பாைற ) , தார�் 
கட்�ம் �ழக்� பாரத்்த�

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,��ம்பங்கா�,எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,பால்காரர ்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

98 98 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
எ(மாபாைளயம் (ெநல்.�த்�பாைற), 

E�தல்  ெதற்� தார�் கட்�ம் �ழக்� பாரத்்த�

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ஆஸ்பத்�ரியர ்
கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

99 99 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
எ(மாபாைளயம் (ெநல்.�த்�பாைற ), 
�ழக்� பாரத்்த தார�் கட்�டத்�ன் வடக்� 
ப��

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ஆலமரத்� 
கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

100 100 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி,  
எ(மாபாைளயம், ெதற்�ன் ேமற்� தார�் 
கட்�டத்�ன் வடக்� பாரத்்த �ழக்� ப��

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,நாவலர ்நகர் அைனத்� வாக்காளரக்ள்

101 101 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி  
எ(மாபாைளயம், தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,வாரக்ாரன் 
�ட்ைட

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

102 102 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
எ(மாபாைளயம், தார�்கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த� ( தண்ணீர ்ெதாட்� அ(�ல் )

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,�ப்ைபேம� 
நல்Nக்க8ண்டரக்ா�,எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,பார� நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

103 103 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி  
எ(மாபாைளயம்,, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அண்ணாநகர,்எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அன்னமார ்ேகா5ல் ெத(,எ(மாபாைளயம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,ஜான� எம்.J.ஆர ்
நகர,்எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,மாரியம்மன்ேகா5ல்,எ(மாபாைளயம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ெஜய் நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

104 104 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
எ(மாபாைளயம்,, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

எ(மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அய்யந்�(மாளிைக,எ(மாபாைளயம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,�(?ரத்்� நகர,்எ(மாபாைளயம் 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,வள்Iவர ்நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

105 105 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி என் ேமட்!ர ்
ெநய்க்காரப்பட்�,, $�ய தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த  �ழக்� ப��

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,என்.ேமட்!ர,்ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,இளந்ேதாப்$

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

106 106 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி என் ேமட்!ர ்
ெநய்க்காரப்பட்�,, தார�் கட்�டம்  ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,என்.ேமட்!ர் அைனத்� வாக்காளரக்ள்

107 107 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி என் ேமட்!ர ்
ெநய்க்காரப்பட்�, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த�

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,நாயக்கன்கா�,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெந�ந்தாற்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

108 108 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி என் ேமட்!ர ்
ெநய்க்காரப்பட்�, $�ய ஓட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ேகா�க்கா� அைனத்� வாக்காளரக்ள்

109 109 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி என் ேமட்!ர ்
ெநய்க்காரப்பட்�, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ேகா�க்கா� அைனத்� வாக்காளரக்ள்

110 110 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி என் ேமட்!ர ்
ெநய்க்காரப்பட்�, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,இளந்ேதாப்$,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ஏரி வO,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெபரியகளம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

111 111 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி என் ேமட்!ர ்
ெநய்க்காரப்பட்�, ேமற்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம்

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,அண்ணாநகர,்அம்மன்ேகா5ல்,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.

�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,சமத்�வ$ரம்,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,தாரக்்கா�,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,-லாவரி பாலம் அ(�ல்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

112 112 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெநய்க்காரப்பட்�,, ெதற்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் ேமற்� ப��  அைற எண் 9

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,அம்மன்ேகா5ல் �த்தன் ேகா5ல் 
ெத(,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,5ல்லக்ெகாட்டாய்,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), 

வார�்5,�ழ்ெத(.ெநய்க்காரப்பட்�,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,ேமல்ெத(,ெநய்க்காரப்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

113 113 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெநய்க்காரப்பட்�,, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த �ழக்� ப�� அைற எண் 12

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,மலங்கா� அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

114 114 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி 
ெநய்க்காரப்பட்�,636010, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப�� அைற எண் 1

ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,இளந்ேதாப்$,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,�ழ் ெத(,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,மாரியம்மன் ேகா2ல் ெத(,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,ேமல் ெத(,ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,லட்�1 நகர,்ெநய்க்காரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,ைலெசன்ஸ் கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

115 115 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
உத்தமேசாழ$ரம், 636010, $�ய தாரக் கட்�டம் 
ெதற்� பாரத்்த�

உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ராஜD�,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

�ன்ன-சாரிவட்டம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

116 116 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
உத்தமேசாழ$ரம், 636010, ஒட்� கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

ஆ��ரா5டரெ்த(,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, கணக்�6ள்ைளக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

117 117 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
உத்தமேசாழ$ரம், 636010, ஒட்� கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

ஆைனக8ண்டன்ெத(,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, காட்!ர,்உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, �ள்ளான்கா�,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, ேசைனக்கா�,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, தாசன்கா�,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, ேவலங்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

118 118 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
உத்தமேசாழ$ரம், 636010, ஒட்� கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த�

உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

ஊர?்ப்பன்கா�,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, மலங்கா�,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, அரிசனகாலனி,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, #ைளேம�,உத்தமேசாழ$ரம்( வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, 4தரன்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

119 119 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
அரியம்பாைளயம், 636010, தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��

அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), 

வார�்4,காட்!ர,்அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) 

உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), 

வார�்4,#ைளேம�,அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) 

உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), 

வார�்4,ந�த்ெத(,அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) 

உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), வார�்4,பாைறக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

120 120 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
அரியம்பாைளயம், 636010, தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��

அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), 

வார�்4,ேசா�டரவ்ட்டம்,அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) 

உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), 

வார�்4,பழனிக8ண்டரக்ா�,அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) 

உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), வார�்4,ெபாரப்பான் 
கா�,அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), 

வார�்4,மாரியம்மன்ேகா5ல்ெத(,அரியாம்பாைளயம் ( 
வ.�) உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), 

வார�்4,5ளாமரத்�க்கா�,அரியாம்பாைளயம் ( வ.�) 

உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), வார�்4,ேவட்�வன்�ட்ைடகா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

121 121 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள, வடக்�பாரத்்த 
தார�்கட்�டம்�ழக்�ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), ேக.எல்.லட்�மணன் 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்1,ேக.எம்.ெப(மாள்ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்1,ேசலம்�ன்னப்பம்பட்�ேரா�,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்1,பால�(ஷ்ணன்ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்1,5.ஓ.�(நாதன் ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்15,ஓவரே்டங்க் D�,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்2,எஸ்.ேக.�.இராமசா1ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்2,ேக.6.Dரி ெசட்� ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்2,ெதாட்�தம்மன்ெசட்�ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

122 122 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள, 

வடக்�பாரத்்ததார�்கட்�டம்ேமற்�ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�் 13 ெவங்கட்தாஸ் 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்12, சண்ணன்ண ெசட்� 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்12,எல்.6.Dரிெசட்�ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்12,ேக.5.ச8ண்டப்பெசட்�ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்12.6.என்.ேகாபால் ெசட்�ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்13,ஆர.்எஸ்.6. கந்தசா1 ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்13,ந�த்ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்13,மடப்பள்ளி 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்13ேக.எஸ்.எ ெபான்Pசா1 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்14,ஆர.்எஸ்.6 
�த்தப்பெசட்� ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்14,உப்$�ண� ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்14,சங்கரன் ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்14,பண்டரிேகா5ல் ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்14,பைழய பஞ்சாயத்� ஆLஸ் ெத(,இளம்6ள்ைள ( 
ேப ), வார�்14,$�ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்2,ேக.எஸ்.எ. ெபான்Pசா1 ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்2,ேக.6 அரத்்தனாரிசா1 ெசட்� ெத(,இளம்6ள்ைள ( 
ேப ), வார�்2,ச8ண்டம்மன் ேகா5ல் ெத(,இளம்6ள்ைள ( 
ேப ), வார�்2,6.எஸ்.என் ராஜமாணிக்கம் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

123 123 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள,, தார�்கட்�டம் வடக்� பாரத்்த 
ேமற்�ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்9,�(மைல ெத( அைனத்� வாக்காளரக்ள்

124 124 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள,, தார�்கட்�டம் வடக்� பாரத்்த 
மத்�ய ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்10,காகாபாைளயம்,�ன்னப்பம்பட்� 
ேரா�,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்10,�(மைல 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்10,�(மைல 
ெத((ராJவ்காந்� நகர)்,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்9,காகாபாைளயம்,�ன்னப்பம்பட்� ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

125 125 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள, தார�் கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்6,கரண்ம் ஆ�3கம் 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்6,க(ங்காளியம்மன் 
ேகா5ல் ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்6,ேகா5ந்தராJ 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்6,மடாகஞ்�,இளம்6ள்ைள ( 
ேப ), வார�்6,ேவப்பமரத் ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்6,ேவலப்பன் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

126 126 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள, E�தல் இராண்டாவ� $�ய 
தார�் கட்�டத்�ன் ெதற்� பாரத்்த �ழக்� 
ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்7,பாட்டப்பன் ேகா5ல் 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்7,3த்ைதயன் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

127 127 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள,637502, E�தல் ?ன்றாவ� $�ய 
தார�் கட்�டத்�ன் ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்5,ேகாபால் ெத(,இளம்6ள்ைள ( 
ேப ), வார�்5,ரங்கசா1 ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), 
வார�்8,�ப்ரமணி ேகா5ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

128 128 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள,637502, E�தல் ?ன்றாவ� $�ய 
தார�் கட்�டத்�ன் ெதற்� பாரத்்த �ழக்� 
ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்3,இ(சப்பன் ெத(,இளம்6ள்ைள 
( ேப ), வார�்3,ெரட்�மணியக்கார*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

129 129 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள, E�தல் இராண்டாவ� $�ய 
தார�் கட்�டத்�ன் ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்11,�(நாதசா1 ேகா5ல் 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்5,ெசௗேடஸ்வரி நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

130 130 ஊராட்� ஓன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
இளம்6ள்ைள, தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 
ந� ப��

இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்11,5ஜய5நாயகர ்ேகா5ல் 
ெத(,இளம்6ள்ைள ( ேப ), வார�்4,ெரட்�மணியக்கார*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

131 131 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெப(மாக8ண்டம்பட்�, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,எஸ்.எ 
சபாப�ெசட்�யார ்காலனி,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,ஓவர ்ேடங் 
D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,தப்ப�ட்ைட 6ரி8 ேரா� 3ன்Rப் Dட்� 
Dத,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,பஜைன ேகா5ல் D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,6ள்ளார ்ெசட்�யார ்
D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெப(மாள் ெசட்�யார ்D�,கசாப்$ 
ெத(,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெம2ன்ேரா�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1பாரக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

132 132 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெப(மாக8ண்டம்பட்�, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 6ள்ைளயார ்
ேகா5ல் D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2 ஓ.எச.்� ெத(,ெதற்� 
வள8,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

5.6 ேசகர ்காலனி,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,ஆசாரி பட்டைற 
D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,நாடார ்D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,?லக்�ைர

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

133 133 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெப(மாக8ண்டம்பட்�, ெதற்� தார�் 
கட்�டத்�ன் ேமற்� பாரத்்த வடக்�  ப��

ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,காகாபாைளயம் ெம2ன் 
ேரா�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,காளியம்மன் ேகா5ல் 
D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ெகர�Eண்�த்ெத(,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ெப(மாள்ேகா5ல்ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

134 134 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெப(மாக8ண்டம்பட்�, �ழக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் ெதற்� ப��

ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 
3,காகாபாைளயம் 
ெம2ன்ேரா�,அ,ஆ,ேம,நிைலப்பள்ளி,ெப(மாக8ண்டம்பட்
�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,காளியம்மன் ேகா5ல் 
D�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ேபாயர ்ெத(,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,Dரபத்ரன் ேகா5ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

135 135 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெப(மாக8ண்டம்பட்�, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,அண்ணாநகர,்ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,அம்ேபத்கார ்நகர,்ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,அ(ந்த�யர ்
ெத(,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,இலட்�1 நகர,்ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,ஏரிக்கைர அம்மன் ேதாட்டம்.ெப.ேகா5ல் 
6ன்$றம,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�ண்�க்கா�,ெப(மாக8ண்டம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,ெப(மாள் ேகா5ல் D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

136 136 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெப(மாக8ண்டம்பட்�, �ழக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் வடக்� ப��

ராமா$ரம் (வ.�) ெப(மாக8ண்டம்பட்� (ஊ), 

ெசம்பா2வள8,ராமா$ரம் (வ.�) ெப(மாக8ண்டம்பட்� 
(ஊ), பள்ளக்கா�,ராமா$ரம் (வ.�) ெப(மாக8ண்டம்பட்� 
(ஊ), மண்கர�$�காலனி,ராமா$ரம் (வ.�) 

ெப(மாக8ண்டம்பட்� (ஊ), ராமா$ரம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

137 137 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெப(மாக8ண்டம்பட்�, ஓட்� கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

ெரட்�பட்�(வ.�) ெப(மாக8ண்டம்பட்� (ஊ), 

மண்கர�பைழயகாலனி,ெரட்�பட்�(வ.�)ெப(மாக8ண்டம்
பட்� (ஊ), ெரட்�பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

138 138 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ேக.$�ப்பாைளயம்,, ஓட்� கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அண்ணமாரே்கா2ல்கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,அண்ணாநகர,்கல்பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ஆைணக8ண்டரD்�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,நரி�ட்ைடக்கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,நாசாரம்மன் ேகா2ல் 
கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,நாடார ்
ெத(,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ைநனாக8ண்டர ்வட்டம்,கல்பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,பாைறக்கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெப(மாள்ேகா5ல்D�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,மாரியம்மன் ேகா5ல் D�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,மாரியம்மன்ேகா5ல்D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

139 139 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ேக.$�ப்பாைளயம்,, ஓட்� கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

எம்.;.ஆர.்நகர,்கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ஏரிக்கைர,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெகாட்டக்காரவள8,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,நால்ேரா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, அம்மன்ேகா5ல்வள8,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, அ(ந்த�யரெ்த(,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, க.$�ப்பாைளயம்,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, ெகாம்$காரவள8,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, ேச5க்கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, ெநட்ட�ப்பன்கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, வாத்�யாரக்ா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

140 140 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ேக.$�ப்பாைளயம்,, ஓட்� கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ஓலப்பங்�ட்ைட,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�ழ்காட்�வள8,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ெபாந்�.யன் �ட்ைட,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,மணக்கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,மணக்கா� 3னியப்பன் 
ேகா2ல்ெத(,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,மலங்கா�,கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ேமல்காட்�வள8

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

141 141 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ேக.$�ப்பாைளயம்,, ஓட்� கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

கல்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ஊத்��ணத்�வள8,ெகாம்பா�ப்பட்� 
(வ.�)கல்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்2,ெகாம்பா�ப்பட்�,ெகாம்பா�ப்பட்� 
(வ.�)கல்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்4,அ(ந்த�யரக்ாலணி,ெகாம்பா�ப்பட்� 
(வ.�)கல்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்4,ெகம்பா�ப்பட்�,ெகாம்பா�ப்பட்� 
(வ.�)கல்பாரப்பட்� (ஊ), வார�்4,��மார ்
காலணி,ேசவாம்பாைளயம் (வ.�) கல்பாரப்பட்�(ஊ), 

வார�்5,ேசவாம்பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

142 142 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேசவாம்பாைளயம்,, 

வடக்�பாரத்்ததார�்கட்�டம்

ேசவாம்பாைளயம் (வ.�) கல்பாரப்பட்�(ஊ), 

வார�்2,பள்ளங்கா�,ேசவாம்பாைளயம் (வ.�) 

கல்பாரப்பட்�(ஊ), 

வார�்5,�ரக்காபாைளயம்,ேசவாம்பாைளயம் (வ.�) 

கல்பாரப்பட்�(ஊ), வார�்5,மலங்கா�,ேசவாம்பாைளயம் 
(வ.�) கல்பாரப்பட்�(ஊ), வார�்5,1னிய*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

143 143 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ெபரியRரகாபா�, $�ய 3வ� அைற தார�் 
கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த ெதற்� ப��

ெபரியRரகாபா�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அம்மன்நகரப்ாண்�க்காரன்கா�,ெபரியRரகாபா�(

வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,நவாப்பாைளயம்,ெபரியRரகாபா�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,ஏரிக்கைடப்ப��,ெபரியRரகாபா�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,ெபா�யந்ெத( மாமரகாட்�ப்ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

144 144 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ெபரியRரகாபா�, $�ய 3வ� அைற தார�் 
கட்�டத்�ன் �ழக்� பாரத்்த மத்�ய ப��

ெபரியRரகாபா�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அம்மன்நகர,்நாடாரெ்த(,ெபரியRரகாபா�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,நாடாரெ்த(,ஆ��ரா5டரெ்த(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

145 145 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்ப்ள்ளி 
�ன்னRரகாப்பா�, ெதற்� தார�் கட்�டத்�ன் 
ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

�ன்னRரகாபா�(வ.�) ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

வார�்,�ன்னRரகாபா�,சந்ைதேபட்ைட,�ன்னRரகாபா�(வ.

�) ெபரியRரகாபா� (ஊ), வார�்4,5 

�ழ்ெத(,�ன்னRரகாபா�(வ.�) ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

வார�்4,ெசாரக்காய்ப்பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

146 146 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்ப்ள்ளி 
�ன்னRரகாப்பா�, ெதற்� தார�் கட்�டத்�ன் 
ெதற்� பாரத்்த மத்�ய  அைற

�ன்னRரகாபா�(வ.�) ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

கஸ்%ரிபாய்நகர,்�ன்னRரகாபா�(வ.�) ெபரியRரகாபா� 
(ஊ), வார�்6,சமத்�வ$ரம்,�ன்னRரகாபா�(வ.�) 

ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

வார�்6,ேதரD்�,�ன்னRரகாபா�(வ.�) ெபரியRரகாபா� 
(ஊ), வார�்6,ேமல்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

147 147 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ன்னRரகாப்பா�, மத்�ய தார�் கட்�டத்�ன் 
ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

�ன்னRரகாபா�(வ.�) ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

வார�்4,�ன்னRரகாபா�அ(ந்த�யரெ்த(,�ன்னRரகாபா�(

வ.�) ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

வார�்4,�ன்னRரகாபா�ேமல்ெத(,�ன்னRரகாபா�(வ.�) 

ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

வார�்5,�ன்னாRரகாபா�அ(ந்த�யாரெ்த(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

148 148 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ன்னRரகாப்பா�, வடக்�  தார�் கட்�டத்�ன் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்�  ப��

�ன்னRரகாபா�(வ.�) ெபரியRரகாபா� (ஊ), 

வார�்5,சங்க�ரி 
ெம2ன்ேரா�.�ன்னRரகாபா�,�ன்னRரகாபா�(வ.�) 

ெபரியRரகாபா� (ஊ), வார�்5,சைடயாண்� ஊற்� 
அ�வாரம்,�ன்ன Rரகாபா�,�ன்னRரகாபா�(வ.�) 

ெபரியRரகாபா� (ஊ), வார�்5,ெதாப்பளான் 
வள8,�ன்னRரகாபா�,�ன்னRரகாபா�(வ.�) 

ெபரியRரகாபா� (ஊ), வார�்5,மாக்கCர,்�ன்னRரகாபா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

149 149 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி Dரபாண்� 636308, 

தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�
Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,�ழ்த்ெத(,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,இராஜD�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

150 150 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி Dரபாண்� 636308, 

$�ய தார�்கட்�டம் வடக்� பாரத்்த ேமற்� 
ப��

Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ேமல்ெத(,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,கா�யன்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,�ட்டக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

151 151 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி Dரபாண்� 636308, 

$�ய தார�் கட்�டம் வடக்� பாரத்்த �ழக்� 
ப��

Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்7,அரியா*ர,்Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்7,Dரபாண்� காலணி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

152 152 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி Dரபாண்� 636308, 

$�ய தார�் கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த வடக்� 
ப��

Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ம�ைரயான்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,உப்$க்�ட்ைடக்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,காேலஜ் எ�ரில்,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,காவ�க்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ேகாரத்�பா.க்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,�ளக்கன் கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெத(பாைறக்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,பசச்பா.க்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,பால்காரர ்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,$�ப்பட்� மாரியம்மன்ேகா5ல்,Dரபாண்�( வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,-சாரிகா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்5,-ஞ்ெச�க்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,வண்�க்காரர ்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெவள்ளக்கல்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

153 153 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி Dரபாண்� 636308, 

ேமற்� பாரத்்த $�ய தார�் கட்�டம் வடக்� 
ப��

Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,அக்ரஹாரம்,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,�Nம்$க்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,பட்டக்காரன்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,இந்�ராநகர,்Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,எத்தன்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,காமராஜ்நகர,்Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,காரத்்�க் நகர,்Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,ெசக்ேபாஸ்ட்,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,ேச5க்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,தட்டமைறக்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,ேதாப்$க்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,ேபக்கா�,Dரபாண்�( வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,மஞ்சன்�ைறக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

154 154 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
பாலம்பட்�, $�ய �ழக்� ஓட்� கட்�டத்�ன் 
வடக்� பாரத்்த�

பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்1, 

அண்ணா�ைரகா�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), 

வார�்1, கரட்�க்கா�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்1, ெகாட்ைட3த்தாள்ேதாட்டம்,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்1, ேகாடம்$க்கா�,பாலம்பட்� 
(வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்1, 

�ட்�க்�(5கா�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), 

வார�்1, $ஞ்ைசக்கா�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்1, ெப(மாள்ேகா5ல்வட்டம்,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்1, ேமட்�க்கைட,பாலம்பட்� 
(வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்1, 

(க்�மணிநாடாரெ்த(,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்1, லட்�ம*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

155 155 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி, 
பாலம்பட்�,, ஓட்� கட்�டம் வடக்� பாரத்த 
�ழக்� ப��

பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்1, 

ேகாடங்�நாயக்க*ர,்பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்2, அக்கைரகா�,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்2, அக்ரபாைளயம்,பாலம்பட்� 
(வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்2, 

உ�ம்6க்கார*ர,்பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), 

வார�்2, ெகாண்டப்பன்ேதாட்டம்,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்2, 

ேகாடங்�நாய்க்க*ர,்பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்2, சந்தனெபாட்�க்காரன்ேதாட்டம்,பாலம்பட்� 
(வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்2, 

நாய்க்கரவ்ட்டம்,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), 

வார�்2, பாப்பாங்கா�காலனி,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்2, 

6ள்ைளயாரே்கா5ல்D�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்2, ேமாட்!ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

156 156 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
பாலம்பட்�, $�ய தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்3, 

வள்Sவரந்கர,்பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), 

வார�்3, ைவயா$ரிகா�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்4, Tல்காரன்கா�,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்4, பாலம்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

157 157 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
பாலம்பட்�, $�ய தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்த் �ழக்� ப��

பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்4, 

அம்மன்ேகா5ல்D�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), 

வார�்4, 6ள்ைளயாரே்கா2ல்D�,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்5, ஆண்�க்கா�,பாலம்பட்� 
(வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

கந்தசா1ேகா5ல்ேதாட்டம்,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

காளியம்மன்ேகா5ல்D�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்5, Eட்�க்கா�,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

ெகாட்டாய்காரரே்தாட்டம்,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்5, சரக்்காரை்பேரா;,பாலம்பட்� 
(வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

ேபாட்டக்கா�,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் (ஊ), 

வார�்5, மானியேதாட்டம்,பாலம்பட்� (வ.�) அக்ரபாைளயம் 
(ஊ), வார�்5, ெம2ன்ேரா�பாலம்பட்�,பாலம்பட்� (வ.�) 

அக்ரபாைளயம் (ஊ), வார�்5, வாய்க்கால்கைரேம�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

158 158 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கபள்ளி அட்டவைண 
-லாவரி, 636010, தார�் கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்� ப��

-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

அக்ரஹாரப்-லாவரி,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1, அம்மன்ேகா2ல்கா�,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, �ழ்த்ெத(,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, தண்ணீர ்
�ணற்�க்கா�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1, பலவாெத(,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1, 6ள்ைளயாரே்கா2ல்D�,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ெப(மாள்ேகா2ல்D�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, ெகாடம்பக்கா�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3, �த்தேனரிகாட்�ப்ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

159 159 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி -லாவரி அக்ரஹராம்  
636010, தார�்கட்�டம் �ழக்�பாரத்்த வடக்� 
ப��

-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 2 

$ஞ்ைசக்கா��ழ்வட்டம்,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2, ஏரிக்கா�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2, �ன்னத்ேதாட்டம்,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

$ஞ்ைசக்கா�அ(ந்த�யரக்ாலனி,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

$ஞ்ைசக்கா�ந�வட்டம்,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2, $ஞ்ைசக்கா�நாயக்கரவ்ட்டம்,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

$ஞ்ைசக்கா�?லக்கைட,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2, $ஞ்ைசக்கா�ேமல்வட்டம்,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

3ரம்$க்கா�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, வயக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

160 160 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி -லாவரி அக்ரஹராம்  
636010, தார�்கட்�டம் �ழக்�பாரத்்த ெதற்� 
ப��

-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

ஆத்�க்கா�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, ஆத்�க்கா�3னியப்பன்ேகா2ல்,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

ஊர�3னியப்பன்ேகா5ல்,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2, கரட்�கா�,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, கலரக்ா�,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

காளிக்கா�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2, ெசங்கல்#ைளக்கா�,-லாவரி அக்ரஹாரம்(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2, ெதாண்�$ட்�க்கா�,-லாவரி 
அக்ரஹாரம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, நரியாண்�க்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

161 161 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
,அட்டவைண-லாவரி, 636010, தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��

அட்டவைணப்-லாவரி (வ.�) உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), வார�்5, 

அட்டவைணப்-லாவரி�ழக்�கா�,அட்டவைணப்-லாவரி 
(வ.�) உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), வார�்5, 

எட்�மரத்�க்கா�அட்டவைணப்-லாவரி,அட்டவைணப்-
லாவரி(வ.�) உத்தமேசாழ$ரம்(ஊ), வார�்5, 

அட்டவைணப்-லாவரி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

162 162 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி  
பாரப்பட்�, தார�் கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த 
வடக்� ப��

பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,அச.யான் 
கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அத்�மாரன்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ஆசாரிக் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,Eமாங்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெகா�க்கால் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,தப்பக்காரத் ெத(,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெதாட்�யன் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,பைறயன் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெமாண்�யாடநாயக்கர ்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,ேமாைலயன் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,சங்கராய்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,ேசாைலக்க8ண்டர ்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,6ள்ைளயார ்ேகா2ல் 
கர�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,வ�வச�்க் கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

163 163 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி  
பாரப்பட்�, தார�் கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த 
ெதற்�  ப��

பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,கட்டணாசான் 
கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�த்தநாயக்க*ர,்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�ன்னாக்க8ண்டர ்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,ெசன்னாக்கல் $%ர,்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,�ன்னப்பட்�யான் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ேதமநாயக்க*ர,்பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,பாலமரத்%ர,்பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,கலரம்ாரியம்மன் ேகா2ல்,பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,பாரப்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

164 164 ஊராட்� ஒன்
ய  ந�நிைலப்பள்ளி 
பாரப்பட்�, வடக்� பாரத்்த ஒட்� கட்�டம் 
ேமற்� ப��

பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,அ(ந்த�யர ்
ெத(,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ஆ��ரா5டர ்
ெத(,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,மாரியம்மன் 
ேகா5ல் ெத(,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,க(3ட்�கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ெகாட்டாய் வல8,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,$�ப்பட்�யான் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,-சாரி நாயக்கர ்ெத(,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,-லாவரியான் கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

165 165 ஊராட்� ஒன்
ய  ந�நிைலப்பள்ளி 
பாரப்பட்�, வடக்� பாரத்்த ஒட்� கட்�டம் 
�ழக்� ப��

பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,க8ண்டர ்
கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,-சாரிக்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ேமசே்சரியம்பாைளயம்,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்5,�ள்ளத்தாய் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,சம்பத்த�யான் ேகா2ல் ெத(,பாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,தசச்ன் கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்5,-சாரிக்கா�,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ேமசே்சரியம்பாைளயம்,பாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்5,ேமாைலப்பாைறகர�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

166 166 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
தம்மநாயக்கன்பட்�,636010, ஓட்� கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த �ழக்� ப��

தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,அம்ேபத்கார ்
காலனி,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,கலரக்்கா�,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,க8ண்டர ்ெத(,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,Uரா*ர,்தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,வைளயக்காரன் 
ெத(,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,காமராஜர ்காலனி,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,�ண்�க்கா�,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,ேதாப்$க்கா�,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,-சாரித்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

167 167 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
தம்மநாயக்கன்பட்�,636010, ஓட்� கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��

தம்மநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,ஊஞ்சக்கா�,தம்மநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,ஏரிக்கா�,தம்மநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்3,தம்மநாயக்கன்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

168 168 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
தம்மநாயக்கன்பட்�,636010, தார�் கட்�டம்  
�ழக்� பாரத்்த  வடக்� ப��

தம்மநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,தம்மநாயக்கன்பட்�,தம்மநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,பாட்டன் ெத(,தம்மநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,பாரக்ெகாட்டாய்,தம்மநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,ேமட்�த்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

169 169 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி , 
தம்மநாயக்கன்பட்�,636010, ஓட்� கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த ெதற்�  ப��

தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ஆ��ரா5டர ்ெத(,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,�ேலான் 
காலனி,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெமாண்�தாண்டவன் 
கா�,தம்மநாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ைரஸ்1ல்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

170 170 ஊராட்� ஒன்
ய  �வக்கப்பள்ளி 
நிலவாரப்பட்�, ேமற்� தார�் கட்�டத்�ன் 
ெதற்� பாரத்்த மத்�ய ப��

நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,தண்ணீர ்ேடங்க் 
D�,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,6ள்ைளயார ்
ேகா5ல் D�,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ராஜD�,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,3,மணியக்காரர ்ெத(,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,மாரியம்மன் ேகா5ல் 
ெத(,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,அரசமரத்�6ள்ைளயார ்
ேகா5ல்,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,அ(ந்த�யர ்ெத(,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�(ச�் ெம2ன் ேரா�,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,ராஜ D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

171 171 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி  
நிலவாரப்பட்�, மத்�ய தார�் கட்�டத்�ன் 
ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஏலக்கா�,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,க8ண்டன்�ட்ைட,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4.அய்யனாரப்பன் ேகா5ல் ெத(,நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,இ(சா2அம்மன் ேகா5ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 
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15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

172 172 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி  நிலவாரப்பட்�, 

�ழக்�  தார�் கட்�டத்�ன் ெதற்� பாரத்்த 
�ழக்�  ப��

நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,இ(சா2 அம்மன் 
ேகா5ல்,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,காட்�ெகாட்டாய் ?லக்கா�,நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,தைலமைல நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

173 173 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி  நிலவாரப்பட்�, தார�் 
கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5,காளியம்மன் 
ேகா5ல் ெத(,நிலவாரப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,�(ச�்ெம2ன் ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

174 174 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
தாசநாயக்கன்பட்�,636201, தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்� ப�� அைற எண் 12

நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்1,அண்ணா காலனி,நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்1,சத்�ய?ரத்்� 
நகர,்நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்1,ெசௗடாம்6கா நகர,்நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்1,தனலட்�1 நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

175 175 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
தாசநாயக்கன்பட்�,636201, வடக்� தார�் 
கட்�டம்  �ழக்� பாரத்்த ெதற்� ப�� அைற 
எண் 11

நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்1,காந்�$ரம் காலனி,நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்1,சா1யப்பா அெனக்ஸ்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

176 176 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி.  
தாசநாயக்கன்பட்�,636201, தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்� ப�� (ெபற்ேறார ்
ஆ�ரியர ்கழக கட்�டம் ) அைற எண் 18

நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,பாலா; நகர,்நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்2,ேபாயர ்
ெத(,நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,3(கன் ேகா2ல் ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

177 177 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி.  
தாசநாயக்கன்பட்�,636201, தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த ெதற்� ப�� (ெபற்ேறார ்
ஆ�ரியர ்கழக கட்�டம் ) அைற எண் 17

நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்2,மாரியம்மன் ேகா2ல் ெத(,நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்3,.ெம2ன் 
ேரா�,நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்3,ெப(மாள் ேகா2ல் ப��

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

178 178 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி.  
தாசநாயக்கன்பட்�,636201, தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்� ப�� அைற எண் 10 (  

நமக்� நேம �ட்டம் )

நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்4,காமராஜர ்காலனி,நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்4,�ண்�கா� 
காலனி,நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்4,�ன்ைனயா$ரம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

179 179 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி.  
தாசநாயக்கன்பட்�,636201, தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த  ெதற்� ப�� (  நமக்� நேம 
�ட்டம் )

நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்2,எ.�.� 
நகர,்நிலவாரப்பட்�(வ.�) தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), 

வார�்4,ெட.காம்அெவன்V,நிலவாரப்பட்�(வ.�) 

தாசநாயக்கன்பட்�(ஊ), வார�்4,மந்ைதெவளி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 
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15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

180 180 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
ஜ(�மைல,636201, ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் �ழக்�  
கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�

ஜ(�மைல (வ.�) �ரால்நத்தம் (ஊ), 

வார�்4,�Wர,்ஜ(�மைல (வ.�) �ரால்நத்தம் (ஊ), 

வார�்4,ேமCர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

181 181 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�,636201, தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த மத்�ய ப��

ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வன்னியர ்ெத(,ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ேபாயர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

182 182 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�,636201, தார�் கட்�டம் 
வடக்�  பாரத்்த ெதற்� ப��

ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,அ(ந்த�யர ்ெத(,ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ஆ��ரா5டர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

183 183 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி, 
ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�,636201, ெதற்� தார�் 
கட்�டத்�ன் ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��

ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ராஜாராம் நகர்
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

184 184 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி. 
ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�,636201, ெதற்� தார�் 
கட்�டத்�ன் ேமற்� பாரத்்த ைமய  
ப��(பார�தாசன் அைற)

ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ஈசன் 
நகர,்ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ெதாட்�யத் ெத(,ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ெபாய்மான் கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

185 185 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி. 
ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்� , 636201, தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப�� அைற எண் 1

ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஆ�ரியர ்நகர,்ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,கணப� 
நகர,்ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ெதற்கத்�யான் கா�,அம்மன் 
நகர,்ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ெம2ன் ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

186 186 அர�னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி. 
ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்� , 636201, தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப�� அைற எண் 2

ெகஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,காட்�வள8
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

187 187 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி நாOக்கல்பட்�, 

ெதற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம் ேமற்� ப��
நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,6ள்ைளயார ்
ேகா5ல் ெத(,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ேமட்�த்ெத(,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,வடமாத்�யம்மன் ேகா5ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 
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உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 
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15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

188 188 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி நாOக்கல்பட்�, 

ெதற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம் �ழக்� ப�� 
(ெபற்ேறார ்ஆ�ரியர ் கலந்தாய்8 Eடம் ) 
அைற எண் 17

நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,அம்ேபத்கார ்
நகர,்நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,காந்� 
நகர,்நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ேகா.யாங்கா�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,அ(ந்த�யர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

189 189 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி நாOக்கல்பட்�, 

ேமற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம் (வடக்�.(ந்� 
ெதற்�) அைற எண்-2

நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெகாOஞ்�ப்பட்�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,மங்கான் கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

190 190 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி நாOக்கல்பட்�, 

ேமற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம்(வடக்�.(ந்� 
ெதற்�)அைற எண்-3

நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ஊஞ்சக்கா�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,�ட்�க்கா�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெகாOஞ்�ப்பட்�,அ(ந்த�யர ்
ெத(,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெசங்கா�,நாNபண்ைணயத்தார ்
கா�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,பாசா.கா�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,மன்னாரக்ா�,அ(ந்த�யர ்
ெத(,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,மன்னாரக்ா�,��த்ெத(,நாOக்கல்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,மாைலயம்மாள் கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

191 191 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி நாOக்கல்பட்�, 

ேமற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம் அைற எண் 5
நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஏரிக்கா�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஓண்�/ர ்ேகாட்ைட கர�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ஓண்�/ர,்ெபாய்மான் 
கர�,நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,#ராOச�்க்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

192 192 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி நாOக்கல்பட்�, 

�ழக்� தார�் கட்�டத்�ன் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்� ப��

நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,காந்� 
நகர,்நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5,அ(ந்த�யர ்
ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

193 193 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி நாOக்கல்பட்�, 

ெதற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம்
நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,நாOக்கல்பட்� 
ெவ�காரன் $%ர,்நாOக்கல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,நாOக்கல்பட்�.ெகாOஞ்�ப்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

194 194 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி கடத்%ர ்
அக்ரஹாரம்,, ஓட்� கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�

கடத்%ரஅ்க்ரஹாரம்  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

6.ேக.வள8 ேமாைளயன்ெத(,கடத்%ரஅ்க்ரஹாரம்  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2, ேமல்காட்�வள8 
$ஞ்ைசவள8,கடத்%ரஅ்க்ரஹாரம்  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, E.ப்பட்�, 

3க்ேகாணம்பாைளயம்,கடத்%ரஅ்க்ரஹாரம்  (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4, கடத்%ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

195 195 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி , 
ஆர.்$�ப்பாைளயம், ஓட்� கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

ராக்�ப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,2 ராக்�ப்பட்� அைனத்� வாக்காளரக்ள்

196 196 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி , 
ஆர.்$�ப்பாைளயம், ஓட்� கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

ராக்�ப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 
4,$�ப்பாைளயம்,ராக்�ப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 
5,ெசங்ேகாடம்பாைளயம்,ராக்�ப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�் 6,ேசவாம்பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

197 197 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ஆைனக்�ட்டப்பட்�, 637504, வடக்�பாரத்்த 
தார�்கட்�டம்

ேவம்ப�தாளம் (வ.�)ஆைனக்�ட்டப்பட்� (ஊ), வார�்1, 

மாரியம்மன்ேகா2ல்ெத(,ேவம்ப�தாளம் 
(வ.�)ஆைனக்�ட்டப்பட்� (ஊ), 

வார�்1,கந்தசா1ேகா2ல்ெத(,ேவம்ப�தாளம் 
(வ.�)ஆைனக்�ட்டப்பட்� (ஊ), வார�்2, 

மாரியம்மன்ேகா2ல்ெத(,ேவம்ப�தாளம் 
(வ.�)ஆைனக்�ட்டப்பட்� (ஊ), 

வார�்3,�ழ்ெகாட்டாய்,ேவம்ப�தாளம் 
(வ.�)ஆைனக்�ட்டப்பட்� (ஊ), 

வார�்3,ெகாம்$காரவள8,ேவம்ப�தாளம் 
(வ.�)ஆைனக்�ட்டப்பட்� (ஊ), வார�்3,ெசம்பா2வள8

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

198 198 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவம்ப�தாளம், 637504, வடக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் ேமற்� ப��

ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, அண்ணா 
ெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

பஞ்சாயத்� ஆ6ஸ் 6ன்$றம்,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3, 6.எஸ்.எஸ் காம்ப8ண்ட்,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3, ெம2ன்ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

199 199 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவம்ப�தாளம், 637504, தார�் கட்�டம் �ழ க்� 
பாரத்்த மத்�ய ப��

ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

இந்�ராநகர,்ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

என்.5.எஸ். ெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

ெசல்வ 5நாயகர ்ேகா2ல் ெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

ெப(மாள்ெசட்�யாரக்ாலனி,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்4,ெம2ன்ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

200 200 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவம்ப�தாளம், 637504, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த�

ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), ெப(மாள்ேகா2ல்ெத( அைனத்� வாக்காளரக்ள்

201 201 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவம்ப�தாளம், 637504, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த�

ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), $�சே்சரி 
ெப(மாள்ேகா2ல்ெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

Dரபாண்�யாரந்கர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

202 202 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவம்ப�தாளம், 637504, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ஏரிக்கைர,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ச8ண்டம்மன்ேகா2ல்ெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), பைழயெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

$�யெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

மாரியம்மன்ேகா2ல்,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

ெம2ன்ேரா�,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வயக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

203 203 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவம்ப�தாளம், 637504, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

அர�ம(த்�வமைனெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), பண்டரிபஜைனேகா2ல்ெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), ேபாஸ்ட்ஆ6ஸ்ெத(,ேவம்ப�தாளம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), ெம2ன்ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

204 204 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�(வளிப்பட்�, 637504, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்தேமற்�ப��

ெசல்.யம்பாைளயம் (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

�(வளிப்பட்� ஊ.ஒ.�. பள்ளிேமற்�ப்$றம் 
உள்ளைவ,ெசல்.யம்பாைளயம் (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

�(வளிப்பட்� ஊ.ஒ.�.பள்ளி ெதற்�ப்$றம் 
உள்ளைவ,ெசல்.யம்பாைளயம் (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

�(வளிப்பட்�ெப(மாள்ேகா2ல்ெத(,ெசல்.யம்பாைளய
ம் (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), ேபாயரெ்த( மற்�ம் 
�ற்
Vள்ள D�கள்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்
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மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

205 205 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�(வளிப்பட்�, 637504, தார�் கட்�டம்  �ழக்�  
பாரத்்த ெதற்� ப��

ெசல்.யம்பாைளயம் (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

ெசல்.யம்பாைளயம் ெம2ன்ேரா�,ெசல்.யம்பாைளயம் 
(வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

ெசல்.யம்பாைளயம்�ராமம்,ெசல்.யம்பாைளயம் (வ.�) 

ேவம்ப�தாளம் (ஊ), �(வளிப்பட்� ேவம்ப�தாளம் 
சந்ைதக்� அ(�ல் உள்ளைவ,ெசல்.யம்பாைளயம் (வ.�) 

ேவம்ப�தாளம் (ஊ), �(வளிப்பட்�, 

ேவம்ப�தாளம்பலகான்ெத(,ெசல்.யம்பாைளயம் (வ.�) 

ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

�(வளிப்பட்�காட்�க்ெகாட்டாய்உள்ளD�கள்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

206 206 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
அய்யம்பாைளயம் ேசைனப்பாைளயம், 637504, 

ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��

ேசைனப்பாைளயம்  (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), வார�்1, 

�ழ்அய்யம்பாைளயம்,ேசைனப்பாைளயம்  (வ.�) 

ேவம்ப�தாளம் (ஊ), வார�்1, 

நாடாரெ்த(,ேசைனப்பாைளயம்  (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

வார�்1, ேமல்அய்யம்பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

207 207 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
அய்யம்பாைளயம் ேசைனப்பாைளயம், 637504, 

ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��

ேசைனப்பாைளயம்  (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), வார�்1, 

தாசன்கா�,ேசைனப்பாைளயம்  (வ.�) ேவம்ப�தாளம் (ஊ), 

வார�்2, ேசைனபாைளயம்,ேசைனப்பாைளயம்  (வ.�) 

ேவம்ப�தாளம் (ஊ), வார�்2, 

பலகான்காலனி,ேசைனப்பாைளயம்  (வ.�) ேவம்ப�தாளம் 
(ஊ), வார�்2, பாைறக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

208 208 ஆ��ரா5டரந்ல �வக்கப்பள்ளி 
எட்�மாணிக்கம்பட்�, 637504, தார�் கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த�

எட்�மாணிக்கம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�் 
3,எட்�மாணிக்கம் ேமல்ெத( 
ஆண்�ப்பட்�,எட்�மாணிக்கம்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�் 4,Uப்பாஞ்சாங்கா� அ(�ல் 
ெசங்ேகாடம்பாைளயம்,எட்�மாணிக்கம்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,2 ,எட்�மாணிக்கம்பட்�,எட்�மாணிக்கம்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ)எட்�மாணிக்கம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,எட்�மாணிக்கம் �ழ்த்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

209 209 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
கரிகட்டாம்பாைளயம், ஒட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

ராஜாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ராஜாப்பாைளயம் காலனி,ராஜாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2, கரிக்கட்டாம்பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

210 210 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ராஜபாைளயம், தார�்கட்�டம் வடக்� பாரத்்த 
ேமற்� ப��

ராஜாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, ராஜாபாைளயம் அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

211 211 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
ைநனாம்பட்�, தார�் கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்� ப��

ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்3, ேசலம் 
ெம2ன்ேரா�,ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), 

வார�்3, பாைறக்ெகாட்டாய்,ைநனாம்பட்� (வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்3, 

6ள்ைளயாரே்கா5ல்ெத(,ைநனாம்பட்� (வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்3, 

மாரியம்மன்ேகா2ல்ெத(,ைநனாம்பட்� (வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்3, லட்�மணக்க8ண்டரெ்த(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

212 212 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
ைநனாம்பட்�, 637501, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்4, 

அரிமாநகர,்ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), 

வார�்4, ேசலம்ெம2ன்ேரா�,ைநனாம்பட்� (வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்4, 

ராJவ்காந்�நகர,்ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), 

வார�்4, ராஜா;நகர,்ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் 
(ஊ)ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்4, காந்�நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

213 213 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
ைநனாம்பட்�, 637501, தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்�ப்ப��

ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

அச.யான்கா�,ைநனாம்பட்� (வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), 

வார�்5, தரம்காரரக்ா�,ைநனாம்பட்� (வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

ைநனாம்பட்�ெகா�ைமக்காரன்கா�,ைநனாம்பட்� (வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

3னியப்பன்ேகா5ல்கா�,ைநனாம்பட்� (வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்5,பாப்$க்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

214 214 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
ஆர.்ெபத்தாம்பட்�, 637501, தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த�

ஆர.்ெபத்தாம்பட்�(வ.�) ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

ஆர.்ெபத்தாம்பட்�கா�,ஆர.்ெபத்தாம்பட்�(வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்5, 

ேசாளக்காட்டாரக்ா�,ஆர.்ெபத்தாம்பட்�(வ.�) 

ராஜாபாைளயம் (ஊ), வார�்5,பனங்கா�காலனி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

215 215 எம்.என்.ெசங்ேகாடன் அர�னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி S.பாப்பாரப்பட்�, வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� தார�் கட்�டம் அைற எண் 9

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்1,ேந(; 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்2,ேக.5.ஏ அரத்்தனாரி D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

216 216 எம்.என்.ெசங்ேகாடன் அர�னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி S.பாப்பாரப்பட்�, தார�் 
கட்�டம் வடக்� பாரத்்த மத்�ய ப��  அைற 
எண் 8

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்1,அம்மன்ேகா5ல்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்1,அரசமர6ள்ைளயாரே்கா5ல்D�,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்1,க(க்கம்பாைளயத்தாரD்�,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்1,காந்�யாரD்�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்1,�ன்னப்பம்பட்�யாரD்�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்1,பார�யாரD்�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்1,$ைக2லாகாரD�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்2,6.ஏ �ப்$சா1 D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்2,$�மாரியம்மன்ேகா5ல்D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

217 217 எம்.என்.ெசங்ேகாடன் அர�னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, S.பாப்பாரப்பட்�, வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� தார�் கட்�டம் அைற எண் 7

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்2,�த்தன் 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்3,�ப்ராவ்$ரம்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்3,ெதNங்�பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

218 218 எம்.என்.ெசங்ேகாடன் அர�னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, S.பாப்பாரப்பட்�, வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� தார�் கட்�டம் அைற எண் 6

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்2,அங்�தன்D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்2,ெகாட்டாரசாவ�D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்2,மங்கான்D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்3,அன்னமாரே்கா5ல்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்3,�ன்னமாரியம்மன்ேகா5ல்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்3,ெசங்ேகாடன்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்3,பத்மநாபன்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்3,மாரியம்மன்ேகா5ல்D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்3,ைரஸ்1ல்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்4,இந்�ராகாந்� ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்4,ேகசவன்D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

219 219 எம்.என்.ெசங்ேகாடன் அர�னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி S.பாப்பாரப்பட்� 637501, 

ெதற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம் அைற எண் 4

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்4,மணியக்காரரெ்த( அைனத்� வாக்காளரக்ள்

220 220 எம்.என்.ெசங்ேகாடன் அர�னர ்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி S.பாப்பாரப்பட்� 637501, 

ெதற்� பாரத்்த தார�் கட்�டம் அைற எண் 3

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்2,ெபரியகைடD�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்5,�(மைலD�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்5,பார�தாசன்D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்5,மாரிD�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்5,?ேவந்தர ்
D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

221 221 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ஆட்ைடயாம்பட்�  , ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்�டம் 
ெதற்� பாரத்்த ேமற்�  ப��

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்6,ரா�$ரம் 
ேரா�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்7,தம்6�ைர 
ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்7,ெநசவாளர ்காலனி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

222 222 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
ஆட்ைடயாம்பட்�,, ெதற்� பாரத்்த 
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்�ட மத்�ய  ப��

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்8,�.5.�(மைல 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்8,3னியப்பன் 
ேகா5ல்D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்8,Dரப்பன் 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்9,�ன்னத்தம்6D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

223 223 ஊராட்� ஒன்
ய�வக்கப்பள்ளி 
ஆட்ைடயாம்பட்�,, ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ேமற்� 
கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த �ழக்� ப��

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்10,அங்க3த்� 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்10,ஈ.ெவ.இரா. ெபரியார ்
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்10,காமராஜர ்
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்10,Dர�வா; 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்9,க(ம்ைபயன் கந்தசா1 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்9,பழக்காரD�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்9,$�ப்6ள்ைளயார ்ேகா5ல் D�,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்9,மைலக்ெகாழந்ைத D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்9,வஜ்ரேவல் D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

224 224 ஊராட்� ஒன்
ய�வக்கப்பள்ளி 
ஆட்ைடயாம்பட்�,, தார�் கட்�டம்  வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்10,இளங்ேகா 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்10,ேதவராயன் 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்10,-வராகவன் 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்6,மளிைகக்கைட D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

225 225 அர� ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஆட்ைடயம்பட்�, 637501, �ழக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் அைற எண் 10

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்11,ஐயனாரப்பன் ேகா5ல் 
ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்11,Rெமண்ணக்காரD�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்11,�ன்னகந்தப்பன்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்11,ெசல்லப்பன்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்11,ந�ப்6ள்ைளயார ்ேகா5ல் ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்11,பசலக்கார கந்தசா1ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்11,-க்காரெசல்லப்பன் ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்11,வக்�ல் ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்12,ைஹஸ்Eல் ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

226 226 அர� ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஆட்ைடயம்பட்�, 637501, �ழக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம்  அைற எண் 8

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்12,மாேதஸ்வரன் ேகா5ல் 
ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்12,ேமட்�ப்பட்� 
D�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்13,�யா�ெசல்லப்பன்ெத(,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்13,�(செ்சங்ேகா� ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

227 227 அர� ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ஆட்ைடயாம்பட்�, 637501, �ழக்� பாரத்்த தார�் 
கட்�டம் அைற எண் 9

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்14,�ன்னமாரியம்மன்ேகா2ல்D�,ஆட்ைடயாம்பட்� 
(ேப), வார�்14,தானக்�ட்�பாைளயம்,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்14,வண்�கா�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்15,6ரதமசாஸ்�ரிD�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்15,ஸ்டா.ன்காலனி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

228 228 அர� ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ஆட்ைடயாம்பட்�, 637501, ேமற்� பாரத்்த 
E�தல் தார�் கட்�டத்�ன் வடக்� ப��

ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்13,ரத்�னேவல்க8ண்டரக்ா�,ஆட்ைடயாம்பட்� (ேப), 

வார�்14,இந்�ராகாங்�ரஸ்க1ட்�கந்தசா1ெத(,ஆட்ைட
யாம்பட்� (ேப), 

வார�்14,காட்�பாைளயம்3னியப்பன்ேகா5ல்ெத(,ஆட்
ைடயாம்பட்� (ேப), வார�்15,வ.உ.�. ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

229 229 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ம(ைளயம்பாைளயம், 637501, ஓட்� கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த வடக்� ப��

ம(ைளயம்பாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,மாரியம்மன் ேகா2ல் D�,ம(ைளயம்பாைளயம் 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,3த்��மரன் ேகா2ல் D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

230 230 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ம(ைளயம்பாைளயம், 637501, ஓட்� கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த மத்�ய  ப��

ம(ைளயம்பாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ெசட்�கா�,ம(ைளயம்பாைளயம் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,�(ங்ெசங்ேகா� ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

231 231 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
3த்தனம்பாைளயம், 637501, ஓட்� கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��

3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்7,ஊஞ்சக்கா�,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்7,3த்தனம்பாைளயம்,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), வார�்8, 

3த்தனாம்பாைளயம்,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), வார�்8,பைழயேபாயரெ்த(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

232 232 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
3த்தனம்பாைளயம், 637501, ஓட்� கட்�டம் 
வடக்� பாரத்்த �ழக்� ப��

3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்7,கம்$�த்�க்கா�,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்7,ேகானங்கா�,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), வார�்8,எம்.;.ஆர ்
நகர,்3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்8,Eத்தங்கா�,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்8,ேகானங்கா�,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்8,�த்ேதரிக்கா�,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) 

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), வார�்8,3னியப்பன் ேகா5ல் 
கா�,3த்தனம்பாைளயம் (வ.�) எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (ஊ), 

வார�்8,ேமட்�க்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

233 233 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி ,சாக்ரYஸ் 
நகர,்பாப்பாரப்பட்�,, ேமற்� ஒட்� கட்�டம் 
ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,2,�யா� 
�மரன் ெத(,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,கரிகாலன் ெத(,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,�யா��மரன் ெத(,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்1,$கேழந்�யார ்
ெத(,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வள்Iவரெ்த(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

234 234 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி ,சாக்ரYஸ் 
நகர,்பாப்பாரப்பட்�,, ேமற்� ஒட்� கட்�டம் 
ெதற்� பாரத்த �ழக்� ப��

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,காமராஜர ்
நகர,்எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,பரஞ்ேசா�யார ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

235 235 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி ,சாக்ரYஸ் 
நகர,்பாப்பாரப்பட்�,, �ழக்� ஒட்� கட்�டம் 
ெதற்க பாரத்்த ேமற்� ப��

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ராஜ 
D�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,காந்�யார ்D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

236 236 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி ,சாக்ரYஸ் 
நகர,்பாப்பாரப்பட்�,, �ழக்� ஒட்� கட்�டம் 
ெதற்க பாரத்்த �ழக்�  ப��

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,�யா��மரன் D�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,அண்ணாநகர,்எஸ்.பாப்பாரப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,அ(ண்ெமாO 
D�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,என்.எஸ்.ேக D�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,பார�யார ்D�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்4,ெசங்�ட்�வன் D�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

237 237 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பாப்பாரப்பட்�, 637501, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,�ன்Pசா1 
க8ண்டர ்ெத(,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ஆப்ரகாம் .க்கன் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

238 238 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பாப்பாரப்பட்�, 637501, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4,வ.உ.� 
நகர,்எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,ஏரிக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

239 239 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பாப்பாரப்பட்�, 637501, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த�

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5,இரா�$ரம் 
ெம2ன்ேரா�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெமத்ைதக்ெகாட்டாய் கா�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� 
(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5,ெவள்ைளயக8ண்ட*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

240 240 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பாப்பாரப்பட்�, 637501, ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��

எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ஊரக்8ண்டரக்ா�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்5,க��க்காரன் 
கா�,எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்5,காந்� 
நகர,்எஸ்.பாப்பாரப்பட்� (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,சாக்கரட்Yஸ் நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

241 241 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
இ(சனம்பட்�, 637501, ேமற்� பாரத்்த தார�் 
வடக்� கட்�டத்�ன் மத்�ய ப��

ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

�ழக்�கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ேசாOயன்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

?ரத்்�கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ேவ�ச�்பாைளயம்,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,சாணாரக்ா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

242 242 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
இ(சனம்பட்�, 637501, ேமற்� பாரத்்த தார�் 
ெதற்� கட்�டத்�ன் வடக்� ப��

ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

-ஞ்ேசாைலக்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1, 

ேபராங்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

ஆ��ரா5டரெ்த(,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

ெசன்ன�ரி,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

நந்தவனக்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3, 

காசாணிக்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ேகாமாளிக்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெப(ம்பாைறக்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

243 243 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி, 
இ(சனம்பட்�, 637501, ேமற்� பாரத்்த வடக்� 
தார�் கட்�டத்�ன் ெதற்� ப��

ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,அண்ணாகாலனி,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ந�வன்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ஏரக்�ைடயான்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ேதாப்$க்காரன்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,பைழ/ர ்இ(சனாம்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

244 244 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி, 
இ(சனம்பட்�, 637501, வடக்� பாரத்்த �ழக்� 
தார�் கட்�டம்

ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,பட்டகாரன்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,அ(ந்த�யரக்ாலணி,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,�யா��மரன்காலணி,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்5,இ(சனாம்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

245 245 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி, 
இ(சனம்பட்�, 637501, E�தல் 2 அைற தார�் 
கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த வடக்� ப��

ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ேகானாய்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,பாட்ட�ழவன்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,வட்டமைலகாலணி,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ெவத்தைலக்காரன்கா�,ெசன்ன�ரி (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்6,எஸ்.பாலம்அண்ணாநகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

246 246 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
வாதரசம்பட்�, ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
வடக்� ப�� 6ளாக் -1

இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வாதரசம்பட்�,இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்7,நல்ராயன்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

247 247 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
வாதரசம்பட்� , ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்� ப�� 6ளாக் -1

இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்6,காக்காயன்ெத(,இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்7,அரியா*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

248 248 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி இனாம் 
ைபேரா;, ேசலம்-636308, ஒட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2, 

இனாம்ைபேராஜ்,இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3, அரசம்பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

249 249 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி இனாம் 
ைபேரா;, 636308, வடக்� பாரத்்த 
ஓட்�கட்�டம்ேமற்�ப��

இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்4, 

6சச்ம்பாைளயம்,இனாம்ைபேராஜ் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5, $�ப்பாைளயம்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

250 250 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி. 
ெசவந்தாம்பட்�, ெதற்� பாரத்்த ஓட்� 
கட்�டத்�ன் �ழக்� ப��

வாணியம்பா�(வ.�) ஏரவ்ா�வாணியம்பா� (ஊ), 

வார�்2,வாணியம்பா�,வாணியம்பா�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா� (ஊ), வார�்3,காட்�வள8

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

251 251 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி. 
ெசவந்தாம்பட்�,636308, ெதற்� பாரத்்த ஓட்� 
கட்�டத்�ன் ேமற்� ப��

ஏரசனம்பட்� (வ.�) ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்4,நரிக்கல் கா�,வாணியம்பா�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா� (ஊ), 

வார�்1,ெசவந்தாம்பட்�,வாணியம்பா�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா� (ஊ), வார�்2,நாயக்கர ்
ெத(,வாணியம்பா�(வ.�) ஏரவ்ா�வாணியம்பா� (ஊ), 

வார�்3,$�க்காலனி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

252 252 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி ஏரவ்ா� 
வாணியம்பா�,636203, ஓட்� கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

ஏரசனம்பட்� (வ.�) ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்4,காமாட்�க்கா�,ஏரசனம்பட்� (வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்4,மத்தாளிக்கா�,ஏரசனம்பட்� (வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), வார�்4,1ளகாய் 
நாயக்க*ர,்ஏரவ்ா� ெபத்தாம்பட்� (வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), வார�்4,ஏரவ்ா�,ெபத்தாம்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

253 253 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கபள்ளி. 
ப�வநத்தம்பட்�,636203, தார�் கட்�டம் E�தல் 
கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த வடக்� ப��

ஏரவ்ா� ெபத்தாம்பட்� (வ.�) ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்5,க(ேவப்6ல்லாங்கா�,ப�வநத்தம்பட்�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்7,�ன்ன5ட்�யான்கா�,ப�வநத்தம்பட்�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்7,3த்�கா�,ப�வநத்தம்பட்�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), வார�்7,ேமட்�கைட

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

254 254 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கபள்ளி. 
ப�வநத்தம்பட்�,636203, தார�் கட்�டம் E�தல் 
கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த ெதற்� ப��

எரசனம்பட்�(வ.�) ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்3,எரசனம்பட்�,ெவள்ைளகா� 
கணவாய்,ப�வநத்தம்பட்�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), வார�்7,ேகா5ல் 
கா�,ப�வநத்தம்பட்�(வ.�) ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), 

வார�்7,நத்தகா�,ப�வநத்தம்பட்�(வ.�) 

ஏரவ்ா�வாணியம்பா�(ஊ), வார�்7,ப�வநத்தம்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

255 255 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி. 
வாழ�ட்டப்பட்�,636203, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,�ழ்ெத(,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ேமல்ெத(,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வாழ�ட்டப்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

256 256 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி. 
வாழ�ட்டப்பட்�,636203, தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

எ(மநாயக்கன்பாைளயம்(வ.�) வாழ�ட்டப்பட்�(ஊ), 

வார�்4,எ(மநாயக்கன்பாைளயம்,அ(ந்த�யர ்
ெத(,எ(மநாயக்கன்பாைளயம்(வ.�) வாழ�ட்டப்பட்�(ஊ), 

வார�்4,எ(மநாயக்கன்பாைளயம்,நாயக்கர ்
ெத(,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,நங்ைகயன்கா�,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,?ங்�ேலரி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

257 257 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
வாழக்�ட்டப்பட்�,636203, தார�் கட்�டம் 
ெதற்� பாரத்்த மத்�ய ப��

எ(மநாயக்கன்பாைளயம்(வ.�) வாழ�ட்டப்பட்�(ஊ), 

வார�்4,அ(ந்த�யர ்ெத(,எ(மநாயக்கன்பாைளயம்(வ.�) 

வாழ�ட்டப்பட்�(ஊ), 

வார�்4,நாயக்கரெ்த(,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வாழக்�ட்டப்பட்�,�ழ்ெத(,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வாழ�ட்டப்பட்�,ேமல்ெத(,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,�ன்ன 
வாழக்�ட்டப்பட்�,வாழ�ட்டப்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4.?ங்�ேலரி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

258 258 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவங்காம்பட்�, ஒட்� கட்�டம் வடக்� பாரத்்த 
�ழக்� ப��

மல்Cர ்(ேப), வார�்10,ேவங்காம்பட்� �ழ்ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்11,3த.யார ்ெத(,மல்Cர ்(ேப), வார�்11,Dரபாண்� 
ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்11,ேவங்காம்பட்�,ெகாமாரபாைளயம் ேரா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

259 259 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவங்காம்பட்�,, ஓட்� கட்�டம் வடக்� பாரத்்த 
ேமற்� ப��

மல்Cர ்(ேப), வார�்11,ேவங்காம்பட்� ேமட்�த்ெத(,ெதற்� 
காட்�,மல்Cர ்(ேப), வார�்12,ேவங்காம்பட்�,Dரபாண்� 
ேரா�,வடக்� காட்ட

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

260 260 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ேவங்காம்பட்�,, ஓட்� கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 
ேமற்� ப��

மல்Cர ்(ேப), வார�்14,ேவங்காம்பட்� 
காட்�வள8,கல்.யான் வல�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

261 261 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
மல்Cர,்636203, தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 
�ழக்� ப�� (6ளாக் - 4 )

மல்Cர ்(ேப), வார�்1,�(ச�் ெம2ன் ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்4,அஞ்சலக ெத(
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

262 262 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
மல்Cர,்636203, தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 
�ழக்� ப�� (6ளாக் - 4 )

மல்Cர ்(ேப), வார�்4,$�த்ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்4,ேமட்!ர ்ேரா�
அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

263 263 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி மல்Cர,், 

தாரக் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��
மல்Cர ்(ேப), வார�்2,�ழக்�காட்�க்ெகாட்டாய்,மல்Cர ்
(ேப), வார�்2,6சச்ம்பாைளயம்,மல்Cர ்(ேப), வார�்2,மல்Cர ்
�ழக்� காட்�க் ெகாட்டாய்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

264 264 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி மல்Cர,், 

தாரக் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த �ழக்�  ப��
மல்Cர ்(ேப), வார�்2,அ(ந்த�யர ்ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்2,உப்6.யர ்ெத(
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

265 265 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
மல்Cர,்636203, தார�் கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த 
வடக்� ப��

மல்Cர ்(ேப), வார�்5,ேகா5ந்தன் Dட்� சந்�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்5,�ெமண்ட் ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்5,�(ச�்ெம2ன் ேரா�,மல்Cர ்(ேப), வார�்5,பள்ளர ்
ெத(,மல்Cர ்(ேப), வார�்5,பாரக்் ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்5,6ள்ைளயார ்ேகா5ல்�ைனகர� ேரா�,மல்Cர ்
(ேப), வார�்5,ேபாZஸ் ஸ்ேடசன் ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்5,Dரபாண்� ேரா�,மல்Cர ்(ேப), வார�்6,காளிDட்� 
ெத(,மல்Cர ்(ேப), வார�்6,தண்ணீர ்ெதாட்� ேரா�,மல்Cர ்
(ேப), வார�்6,நேடச க8ண்டர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

266 266 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
மல்Cர,்636203, தார�்கட்�டம்  வடக்�  பாரத்்த 
�ழக்�  ப��

மல்Cர ்(ேப), வார�்15,�(ச�்ெம2ன் ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்15,ம�ைரDரன் ேகா5ல் ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்6,ெசக்காரத் ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்6,பாரக்்ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்6,6ள்ைளயாரே்கா5ல்�ைனகர� ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்7,அந்தனர ்ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்7,�ெமன்ட்ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்7,ெசக்காரத்ெத(,மல்Cர ்(ேப), வார�்7,பாரக்் 
ேரா�,மல்Cர ்(ேப), வார�்7,6ள்ைளயாரே்கா5ல் 
�ைனகர�ேரா�,மல்Cர ்(ேப), வார�்7,மாரியம்மன் 
ேகா5ல் ெத(,மல்Cர ்(ேப), வார�்7,ெவள்ளாளர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

267 267 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
,மல்Cர,்636203, ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
வடக்� ப��

மல்Cர ்(ேப), வார�்8,கந்தசா1 ேகா5ல் ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்9,அரிசன் ெத(
அைனத்� வாக்காளரக்ள்

268 268 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
,மல்Cர,்636203, ஓட்� கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்�  ப��

மல்Cர ்(ேப), வார�்,Dரபாண்� ேரா�,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்13,ம�ைரDரன் ேகா5ல் 3த.யார ்ெத(,மல்Cர ்
(ேப), வார�்15,ஓைடக்கா� வO,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்6,�.எ,காளிக8ண்டர ்ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்7,ம�ைரDரன் ேகா2ல் ெத(,மல்Cர ்(ேப), 

வார�்8,அந்தனர ்ெத(,மல்Cர ்(ேப), வார�்8,ஓட்டர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 
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ம் 
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ஆண்க!க்
 மட்'மா? 
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15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

269 269 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.அம்மாபைளயம், $�ய தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த மத்�ய ப��

எஸ். அம்மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அம்மாபாைளயம்,எஸ். அம்மாபாைளயம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ஆ��ரா5டர ்ெத(,எஸ். 

அம்மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,காட்�க்ெகாட்டாய்,எஸ். அம்மாபாைளயம் (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ெகாத்�க்காட்ட*ர,்எஸ். 

அம்மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,பள்ளர ்
ெத(,எஸ். அம்மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�ன்னக்காட்!ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

270 270 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி, 
எஸ்.அம்மாபைளயம், $�ய தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த ெதற்� ப��

எஸ். அம்மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,கல்.யன் 
வல�,எஸ். அம்மாபாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,�ங்கார ேதாப்$

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

271 271 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்ப்ள்ளி சந்�/ர,் 

தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த ேமற்� ப��
சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,ஆ��ரா5டர ்
ெத(,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ெபரியமாரியம்மன் ேகா2ல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

272 272 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்ப்ள்ளி சந்�/ர,் 

தார�் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த �ழக்� ப��
சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,பாலமரத்�கா�,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ேமட்�க்கா�,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ராஜாக8ண்டர,்சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,அய்யனாரப்பன் கா�,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,உத்தண்�கா�,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,தாதன் கா�,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெபத்தான் கா�,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ேபய்கா�,சந்�/ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெமாண்�க்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

273 273 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி  
3க்�த்�பாைளயம், தார�் கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

?க்�த்�பாைளயம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ெகாசவக்�ட்ைட,?க்�த்�பாைளயம்(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்1,ெதற்� ப��,?க்�த்�பாைளயம்(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,வடக்� 
ப��,?க்�த்�பாைளயம்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,காட்�க்ெகாட்டாய்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

274 274 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெபரம*ர,்636203, ஒட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

ெபரம*ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,அண்ணாநகர,்ெபரம*ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,வடக்�கா�,ெபரம*ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,அ(ந்த�யர ்காலனி,ெபரம*ர(்வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ெபரம*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

275 275 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ெபரம*ர,்636204, ஒட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

பள்ளிெத(ப்பட்� (வ.�) ெபரம*ர ்(ஊ), 

வார�்1,களரம்பட்�,பள்ளிெத(ப்பட்� (வ.�) ெபரம*ர ்(ஊ), 

வார�்2,மாக்க*ர,்ெபரம*ர ்(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்5,ெபரம*ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

276 276 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி சந்�/ர ்
ஆட்ைடயாம்பட்�,636203, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த வடக்� ப��

சந்�/ர ்ஆட்ைடயாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,ஆ��ரா5டர ்ெத(,சந்�/ர ்
ஆட்ைடயாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,கரட்!ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

277 277 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி சந்�/ர ்
ஆட்ைடயாம்பட்�,636203, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

சந்�/ர ்ஆட்ைடயாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,��த்ெத(,சந்�/ர ்ஆட்ைடயாம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்3,அ(ந்த�யர ்காலனி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

278 278 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி அ�க்கைர 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்1,ஏரிேரா�,பனமரத்�ப்பட்� 
(ேப), வார�்2,அ�க்கைரக்காட்�ெகாட்டாய்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

279 279 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி அ�க்கைர 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, தார�் கட்�டம் ேமற்� 
பாரத்்த ெதற்� ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்2,பள்ளர ்
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்3,காளியாேகா5ல் 
$%ர,்பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்3$�வல� காட்� 
ெகாட்டாய்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

280 280 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, 

$�யதார�்கட்�டம்�ழக்�பாரத்்தவடக்�ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்5,6நல்லயன் $%ர ்காட்� 
ெகாட்டாய்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

281 281 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, 

$�யதார�்கட்�டம்�ழக்�பாரத்்தவடக்�ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்4,ஈசச்மரத்� 6ள்ைளயார ்
ேகா5ல்,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்4,ெதற்� ெம2ன் 
ேரா�,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்4,பைழய ேபாஸ்ட் 
ேகா5ல் ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்4.ெசட்� 
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்7,உப்பாண்� 
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்7,ேமற்� ெம2ன் 
ேரா�,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்8,ஆண்� ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

282 282 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, 

$�தார�்கட்�டம்�ழக்� பாரத்்த ந�ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்14,அ(ந்த�யர ்
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்15,கம்மாளர ்
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்15,ெவள்ளாளர ்
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்8,அங்கண்ணன் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

283 283 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, $� தார�் கட்�டம் 
ேமற்� பாரத்்த ெதற்� ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்15,அ�கைர 
காட்�க்ெகாட்டாய்,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்15,வடக்� 
ெவள்ளாளர ்ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), 

வார�்7,பனமரத்�ப்பட்� ெரட்�யார ்ெத(,பனமரத்�ப்பட்� 
(ேப), வார�்8,ெதNங்கர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

284 284 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்�  ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்8,யாதவர ்
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்9,அங்காளம்மன் ேகா5ல் 
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), 

வார�்9,உலகைரேம�,காட்�ெகாட்டாய்,பனமரத்�ப்பட்� 
(ேப), வார�்9,ஓட்டர ்ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), 

வார�்9,சந்ைதேபட்ைட,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), 

வார�்9,�(வள்Iவர ்சாைல

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

285 285 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்�  ப��

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்13,ேகாம்ைபக்கா� 
காட்�ெகாட்டாய்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

286 286 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204,  தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்� ப�� அைற எண் 21

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்10,ஆ��ரா5டர ்
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), 

வார�்11,களரம்பட்�,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), 

வார�்11,தா�க்கா�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

287 287 அர�னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பனமரத்�ப்பட்�,636204,  தார�் கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த  �ழக்�  ப�� அைற எண் 20

பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்11,�(ம்பர ்
ெத(,பனமரத்�ப்பட்� (ேப), வார�்12,காந்� நகர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

288 288 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�ப்பம்பட்�,636204, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப��

�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ஆ��ரா5டர ்
ெத(,�ப்பம்பட்�,�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,��த்ெத(,�ப்பம்பட்�,�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் 
(ஊ), வார�்2,�ப்பம்பட்� ,��த்ெத(,�ப்பம்பட்�(வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,$�காலனி �ப்பம்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

289 289 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
�ப்பம்பட்�,636204, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��.

�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ஆத்�ப்$%ர,்�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,அ(ந்த�யர ்ெத(,�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,காமராஜர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

290 290 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி 
�ள்ளப்பநாயக்க*ர,்636204, தார�் கட்�டம் 
�ழக்� பாரத்்த�

�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,�ழ்ெத(,�ப்பம்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்4,ேமல் ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

291 291 ;.�.ஆர.்உயரை்லப்பள்ளி ேகாணம�[,636204, 

தார�் கட்�டம் வடக்க பாரத்்த �ழக்� ப��
ேகாணம�8 (வ.�) �ரால்நத்தம்(ஊ), வார�்1,ேகாணம�8 
காட்� வட்டம்,ேகாணம�8 (வ.�) �ரால்நத்தம்(ஊ), 

வார�்1,ேகாணம�8 �ழக்� ெத(,ேகாணம�8 (வ.�) 

�ரால்நத்தம்(ஊ), வார�்1,ேகாணம�8 ேமற்� ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

292 292 ;.�.ஆர.்உயரை்லப்பள்ளி ேகாணம�[, 636204, 

தார�் கட்�டம் வடக்� பாரத்்த ேமற்� ப��
ேகாணம�8 (வ.�) �ரால்நத்தம்(ஊ), வார�்3,அ(ந்த�யர ்
ெத(ேகாணம�8,ேகாணம�8 (வ.�) �ரால்நத்தம்(ஊ), 

வார�்3,ேகாணம�8 ெம2ன் ேரா�,�ழக்� 
ஆ��ரா5டர,்ேகாணம�8 (வ.�) �ரால்நத்தம்(ஊ), 

வார�்3,#ரி/ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

293 293 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
�ரால்நத்தம்,636204, ஓட்� கட்�டம் ெதற்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

�ரால் நத்தம்  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,கட்ட$ளிய 
மரம்,�ரால் நத்தம்  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்2,கட்�யப்பன் 
$%ர,்�ரால் நத்தம்  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,அ(ந்த�யர ்
ெத(,�ரால் நத்தம்  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ஆ��ரா5டர ்ேமற்� ெத(,�ரால் நத்தம்  (வ.�) 

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,�ரால்நத்தம் ெம2ன் ேரா�,�ரால் 
நத்தம்  (வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்3,மாரியம்மன் ேகா5ல் 
ெத(,�ரால் நத்தம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,3த்தா*ர,்�ரால் நத்தம் (வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,அ(ந்த�யர ்காலனி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

294 294 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
�ம்பல்பட்�,636204, ஓட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த�

�ம்பல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), வார�்1,�ம்பல்பட்� அைனத்� வாக்காளரக்ள்

295 295 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி, 
�ம்பல்பட்�,636204, தார�் கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த�

அ�மைலப்பட்�(வ.�) �ம்பல்பட்� (ஊ), 

வார�்3,அ�மைலப்பட்�,�ம்பல்பட்�(வ.�) மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,இரட்ைட$ளி$%ர்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

296 296 ஊராட்� ஒன்
ய ந�நிைலப்பள்ளி 
அ�மைலப்பட்� சாம�ட்டப்பட்�, தார�் 
கட்�டம் 2வ� அைற �ழக்� பாரத்்த வடக்� 
ப��

சாம�ட்டப்பட்� (வ,�) �ம்பல்பட்�(ஊ), 

வார�்3,சாம�ட்டப்பட்�,Tலாத்�ேகாம்ைப (வ.�) 

�ம்பல்பட்�(ஊ), 

வார�்4,Tலாத்�ேகாம்ைப,ேவடப்பட்�(வ.�) 

�ம்பல்பட்�(ஊ), வார�்4,ேவடப்பட்�

அைனத்� வாக்காளரக்ள்



வ. எண் வா.சா. எண்

வாக்
ச ்சாவ� அைம�டம் மற்�ம் 

வாக்
ச ்சாவ� அைமந்�ள்ள 

கட்�டத்�ன் ெபயர்

பாகத்�ன் �ழ் வ�ம் பரப் 

அைனத்� 

வாக்காளரக்!க்
ம் 

உரியதா? அல்ல� 

ஆண்க!க்
 மட்'மா? 

அல்ல� ெபண்க!க்
 

மட்'மா?

15-ேசலம் நாடா!மன்றத் ெதா
�)ல் அடங்+ய 91 – ,ரபாண்�  சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
�க்
ரிய 
வாக்
சச்ாவ�களின் பட்�யல்

297 297 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
ஜல்Cத்�ப்பட்�,636202, ஓட்� கட்�டம் வடக்� 
பாரத்்த ேமற்� ப��

ஜல்Cத்�ப்பட்� (வ,�) �ம்பல்பட்�(ஊ), 

வார�்1,ஜல்Cத்�ப்பட்� ஊரப்��,ஜல்Cத்�ப்பட்� (வ,�) 

�ம்பல்பட்�(ஊ), வார�்1,ஜல்Cத்�ப்பட்� 
�ழக்�ப்ப��,ஜல்Cத்�ப்பட்� (வ,�) �ம்பல்பட்�(ஊ), 

வார�்1,ந�ப்பட்�,ஜல்Cத்�ப்பட்� (வ,�) �ம்பல்பட்�(ஊ), 

வார�்1,மஞ்சபாளி

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

298 298 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
கம்மாளப்பட்�,636202, ேமற்� பாரத்்த என் 6 இ 
; இ எல் தார�் கட்�டம்  மத்�ய ப��

கம்மாளப்பட்� (வ,�)  மற்�ம் (ஊ), வார�்1,காேவரி 
வட்டம்,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), 

வார�்1,ஆ��ரா5டர ்ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் 
(ஊ), 

வார�்1,�ழக்�க்காட்�க்ெகாட்டாய்,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ஆ��ரா5டர ்
ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), வார�்2,உைடயார ்
ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ெசட்�யார ்
ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ேபாயர ்
ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,மைலயாளர ்ெத(

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

299 299 ஊராட்� ஒன்
ய �வக்கப்பள்ளி 
கம்மாளப்பட்�,636202, �ழக்� பாரத்்த ஓட்� 
கட்�டம்  ெதற்� ப��

கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), வார�்2,க8ண்டர ்
ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ந�D� 
ேமல் ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), 

வார�்2,வடக்� காட்�த் ேதாட்டம்,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  

மற்�ம் (ஊ), வார�்2,ெவள்ளாளர ்ெத(,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,எட்�க்�ட்ைட,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,கத்தாைழக்கா�,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,நிலப்பா.க்கா�,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  

மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ெப(மாள் 
ேகா5ல்,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), வார�்3,ம�ைர 
Dரன் ேகா5ல்,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,மல்.ெமாடக்�,கம்மாளப்பட்�(வ,�)  மற்�ம் (ஊ), 

வார�்3,ேமற்� ப�� வடக்� காட்� ெகாட்டாய்

அைனத்� வாக்காளரக்ள்

ேத� : 16-11-2020

இடம் :  ேசலம்

/.அ.ராமன், இ.ஆ.ப.,

மாவட்ட ேதரத்ல் அNவலர ்மற்�ம் மாவட்ட ஆட்�யர,்

ேசலம்.


