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க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
ெவளியகரம் - 631207.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெவளியகரம் (ஊ) ழ் கால் பட் ைட ெம ன்ேரா (வார் -1)
( ழ் கால் பட்ைட , 2.ெவௗ கரம் (ஊ) ழ் கால் பட் ைட
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1 ழ் கால் பட , 3.ெவளியகரம் (ஊ)
ழ் கால் பட் ைட ஆ ரியர் ெத (வார் -1 ழ் கால் பட , 4.ெவளியகரம்
(ஊ) ழ் கால் பட் ைட ேமட் த் ெத -1 (வார் -1) , 5.ெவளியகரம் (ஊ)
ழ் கால் பட் ைட ேமட் த்ெத -2 (வார் -1 ) , 6.ெவளியகரம் (ஊ)
ெவளியகரம் பைழய காலனி (வார் -1) , 7.ெவளியகரம் (ஊ)
ெவளியகரம்
ய காலனி (வார் -3) , 8.ெவளியகரம் (ஊ) ெவளியகரம்
யகாலனி2-வ ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற் ப
, ெவளியகரம் 631207.

1.ெவளியகரம் (ஊ) ெவள் ளாய 1வ ெத (வார் -2) , 2.ெவளியகரம் (ஊ)
ெவள் ளாய 2வ ெத (வார் -2) , 3.ெவளியகரம் (ஊ) ேகா ல் ெத
(வார் -2) , 4.ெவளியகரம் (ஊ) பார்ப்பனர் ெத (வார் -2) ,
5.ெவளியகரம் (ஊ) வண்ணார் ெத (வார் -2) , 6.ெவளியகரம் (ஊ)
ெத ங்
யானவர் ெத (வார் -2) , 7.ெவளியகரம் (ஊ) ேமட் த்
ெத (வார் -2) , 8.ெவளியகரம் (ஊ) நா தர் ெத (வார் -3) ,
9.ெவளியகரம் (ஊ) வன்னியர் 1வ சந் (வார் -3) , 10.ெவளியகரம்
(ஊ) வன்னியர் 2வ சந் (வார் -3) , 11.ெவளியகரம் (ஊ) வன்னியர்
3வ சந் (வார் -3) , 12.ெவளியகரம் (ஊ) ெவங் கட்ராஜ் ப்பம் சாைல
(வார் -3) , 13.ெவளியகரம் (ஊ) வன்னியர் ெத (வார் -3) ,
14.ெவளியகரம் (ஊ) ெவளியகரம்
யகாலனி 1வ ெத (வார் -3) ,
15.ெவளியகரம் (ஊ) ெவளியகரம்
யகாலனி 2வ ெத (வார் -3) ,
16.ெவளியகரம் (ஊ) கழனிெத (வார் -3)

3

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
,
இ தலவாரிப்பட்டைட-631207.

1.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ) இ தலவாரிபட்டைட
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 3.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ) சங் த ப்பம்
காலனி (வார் -3)
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5

ம் பரப்

4
1.பள் ளிப்பட் (ேப) ெகாள் ளா ரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.பள் ளிப்பட் (ேப) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.பள் ளிப்பட்
(ேப) த் ர் ேரா (வார் -1) , 4.பள் ளிப்பட் (ேப) ேபரிெத சந்
(வார் -2) , 5.பள் ளிப்பட் (ேப) ேபரி ெத (வார் -2) , 6.பள் ளிப்பட் (ேப)
ேதர ெத (வார் -2) , 7.பள் ளிப்பட் (ேப) ேந நகர் (வார் -1) ,
8.பள் ளிப்பட் (ேப) ேக.ேக.நகர் (வார் -1) , 9.பள் ளிப்பட் (ேப)
இப்ரா
ம் நகர் (வார் -1) , 10.பள் ளிப்பட் (ேப) ேமற் ெத ( ழக்
வாைட) (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4

4

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ழக்
பள் ளிப்பட் -631207.

5

5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
ெதற் ப
, தளவாய் பட்டைட 631207.

1.பள் ளிப்பட் (ேப) ெம
ேரா (வார் -3&4)

6

6

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் அைற ,
தளவாய் ப்பட்டைட-631207.

1.பள் ளிப்பட் (ேப) பஜார் ெத ெதற் வாைட (வார் -14) ,
2.பள் ளிப்பட் (ேப) வாணியர்ெத (வார் -14) , 3.பள் ளிப்பட் (ேப)
ேமற் த் ெத ேமற் வாைட (வார் -15) , 4.பள் ளிப்பட் (ேப) ேமற் த்
ெத 1வ சந் (வார் -15) , 5.பள் ளிப்பட் (ேப) ேமற் த் ெத 2வ
சந் (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7

7

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ெத
தளவாய் ப்பட்டைட-631207.

1.பள் ளிப்பட்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

8

8

அர
ப

ப

,

,

ன்ேரா

(வார்

-3) , 2.பள் ளிப்பட்

(ேப) ஆஞ் சேநயர் நகர்(வார்

(ேப) நகரி

-5)

ேமல் நிைலபள் ளி ெதற்
1.பள் ளிப்பட் (ேப) ேசாளிங் கர் ேரா (வார் -12) , 2.பள் ளிப்பட் (ேப)
, தளவாய் ப்பட்டைட-631207. காந் நகர் (வார் -11) , 3.பள் ளிப்பட் (ேப) நகரி ேரா சந் (வார் -3)
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ம் பரப்

4

1.பள் ளிப்பட் (ேப) இல் லாபத் னி ெத
(வார் -11) , 2.பள் ளிப்பட்
(ேப) ராதா நகர் (வார் -12) , 3.பள் ளிப்பட் (ேப) சந்ைதப்ேபட்ைட
தல்
ெத
(வார் -13) , 4.பள் ளிப்பட் (ேப) சந்ைதப்ேபட்ைட 2வ ெத
ேமல் நிைலபள் ளி ெதற்
(வார் -13) , 5.பள் ளிப்பட் (ேப) ேபா ஸ்
வார்டர்ஸ்
ன் றம் (வார் , தளவாய் ப்பட்டைட-631207.
11) , 6.பள் ளிப்பட் (ேப) அண்ணா நகர் (வார் -13) , 7.பள் ளிப்பட் (ேப)
ேபாஸ்ட் ஆ ஸ் சந் (வார் -11) , 8.பள் ளிப்பட் (ேப) ரா ணர் ெத
(வார் -15) , 9.பள் ளிப்பட் (ேப) பஜார் ெத (வார் -14)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
னிெரட் கண் ைக ராமம் (வார் -7)
, 2.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
னிெரட் கண் ைககாலனி(வார் -7)
, 3.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட் காலனி1வ ெத (வார் -6) ,
4.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட் காலனி த் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -6) ,
5.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட் காலனி3வ ெத (வார் -7) ,
6.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் 1வ ெத (வார் -6) ,
7.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் 2வ ெத (வார் -6) ,
8.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் 3வ ெத (வார் -6) ,
9.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட்
ப்பட்
ராமம் ெகாள் ளா ரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

10

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
,
னிெரட் கண் ைக-631207.

11

C.S.I நி நா
ழக் ப

1.பள் ளிப்பட்
ம் வக்கப்பள் ளி
2.பள் ளிப்பட்
, ஈச்சம் பா -631207. 3.பள் ளிப்பட்
(வார் -8)

றப்
றப்
றப்

ஊராட்
ஊராட்
ஊராட்

தளப
வராஜ் ெத (வார் -9) ,
தளப
ஷ்ணசா ெத (வார்
ஈச்சம் பா காலனி நகரிேரா ெத

-8) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
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ெபயா்
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12

13

15
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15
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ம் பரப்

4

1.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட் ஈச்சம் பா அம் ேபத்கார் ெத (வார் 10) , 2.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட் தளப இரட்ைடமைல
C.S.I நி நா ம் வக்கப்பள் ளி
னிவாசன்ெத (வார் -10) , 3.பள் ளிப்பட்
றப் ஊராட் ஈச்சம் பா
வடக் ப
, ஈச்சம் பா -631207.
ராமம் (வார் -8)

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி வடக் ப
ரரா ப்ேபட்ைட-631207.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

,

ரரா
ரரா
ரரா
ரரா
ரரா
ரரா
ரரா

ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)
ப்பட்டைட (ஊ)

1.ெகாளத்
2.ெகாளத்
3.ெகாளத்
(வார் -3) ,
(வார் -3) ,

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ெகாளத் ர்.-631207.

1.ெகாளத்
2.ெகாளத்
3.ெகாளத்
4.ெகாளத்
5.ெகாளத்
6.ெகாளத்
7.ெகாளத்
ேகா ல் ெத

ப

,

ரராஜப்பட்டைட ராமம் (வார் -1) ,
ரரா ப்பட்டைட காலனி (வார் -1) ,
அ ந்த காலனி (வார் -1) ,
கல் லாேம காலனி (வார் -1) ,
ரங் கய் யபள் ளி ராமம் 1-வ ெத (வார் -2) ,
ரங் ைகயப்பள் ளி 2-வ ெத (வார் -2) ,
ரங் ைகயப்பள் ளி 3-வ ெத (வார் -2)

ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட இ ளர்ெத (வார் -3) ,
ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட இைடயர்ெத (வார் -3) ,
ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட
நாயகர் ேகா ல் ெத
4.ெகாளத் ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட ராமர் ேகா ல் ெத
5.ெகாளத் ர் (ஊ) ேகாேனட்டம் ேபட்ைட காலனி (வார் -3)

நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ழக் ப
,
ேகாேனட்டம் ேபட்ைட-631207.

நி

14

பாகத்

ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
ர் (ஊ)
(

ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்
ெகாளத்

ர் காலனி கழனித்ெத (வார் -1) ,
ர் காலனி ஒத்தவாைடெத (வார் -1) ,
ர் காலனி ந த்ெத (வார் -1) ,
ர் இராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ர் காலனி ேகா ந்த ரம் (வார் -1) ,
ர் ெஜயந் காலனி (வார் -1) ,
ர் காலனி ேகா ந்த ரம்
னாயகர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

16

17

18

16

17

18

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
ெகாளத் ர்.-631207.

அர
ப

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ப

,

உயர்நிைலபள் ளி ெதற்
, ெந யம் -631207.

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
, ெந யம் -631207.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெகாளத் ர் (ஊ)
ராமநாத ரம் ெரட் யார்ெத (வார் -2) ,
2.ெகாளத் ர் (ஊ)
ராமநாத ரம்
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ெகாளத் ர் (ஊ)
ராமநாத ரம் ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
4.ெகாளத் ரர் (ஊ)
ராமநாத ரம் இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
5.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ர் இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
6.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் ெரட் யார்ெத (வார் -2) ,
7.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ர் ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
8.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 2) , 9.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் நா ர்சா ெத (வார் -2) ,
10.ெகாளத் ரர் (ஊ) ெகாளத் ரர் ஜயராகவ ரம் (வார் -2) ,
11.ெகாளத் ர் (ஊ) ஈ. .க.ேபட்ைட ராமம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந யம் (ஊ) ெந யம் ேரா ெத (வார் -1) , 2.ெந யம் (ஊ)
ரா ன்ெத (வார் -1) , 3.ெந யம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 4.ெந யம் (ஊ) ேதாப் ெத (வார் -1) , 5.ெந யம் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ெந யம் (ஊ) மைலய வாரம்
இ ளர் (வார் -1) , 7.ெந யம் (ஊ)
யகாலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந யம் (ஊ) ெவங் கம் ேபட்ைட ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ெந யம் (ஊ) பள் ளி ட ெத (வார் -2) , 3.ெந யம் ஊராட்
கங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெந யம் ஊராட்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.ெந யம் ஊராட் ஒத்தவாைட ெத
(வார் -2) , 6.ெந யம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) , 7.ெந யம் (ஊ)
வள் வர் காலனி (வார் -2) , 8.ெந யம் (ஊ) பைழயகாலனி ேதாப்
பள் ளிக் டத் ெத (வார் -2) , 9.ெந யம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2) , 10.ெந யம் (ஊ) ேதாப் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.கரிம் ேப (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.கரிம் ேப (ஊ)
ெம ன்ேரா (வார் -1) , 3.கரிம் ேப (ஊ) இ ளர் ெத (வார் -1) ,
4.கரிம் ேப (ஊ) ராமய் யெத (வார் -2) , 5.கரிம் ேப (ஊ)
நாதா ஸ்வரர் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

19

19

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
, கரிம் ேப -631207.

20

20

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி வடக் ப
, கரிம் ேப -631207.

1.கரிம் ேப (ஊ) ஓட்டர் காலனி (வார் -2) , 2.கரிம் ேப (ஊ) எட ெத
(வார் -2) , 3.கரிம் ேப (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2) , 4.கரிம் ேப (ஊ)
ஞானம் மாள் பட்டைட (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.கரிம் ேப (ஊ) மாரமங் கலம் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.கரிம் ேப
(ஊ) மாரமங் கலம் 2-வ ெத (வார் -3) , 3.கரிம் ேப (ஊ)
ேராட் த்ெத (வார் -3) , 4.கரிம் ேப (ஊ) ஒட்டர் காலனி (வார் -3) ,
5.கரிம் ேப (ஊ) கரிம் ேப அ ந்த காலனி (வார் -3) , 6.கரிம் ேப
(ஊ) கரிம் ேப காலனி
தல் ெத (வார் -3) , 7.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி இரண்டாவ ெத (வார் -3) , 8.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி
ன்றாவ ெத (வார் -3) , 9.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி பாைறத்ெத (வார் -3) , 10.கரிம் ேப (ஊ)
கரிம் ேப காலனி ண்ணியம் ேரா (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

21

21

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி வடக் ப
மாரமங் கலம் - 631 207.

22

22

நி நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
, ண்ணியம் 631207.

1. ண்ணியம் (ஊ) ந் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2. ண்ணியம்
(ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1) , 3. ண்ணியம் (ஊ)
ய காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

1. ண்ணியம் (ஊ) பைழய காலனி (வார் -2) , 2. ண்ணியம் (ஊ)
நல் லவானம் ேபட்ைட கைட ெத (வார் -2) , 3. ண்ணியம் (ஊ)
நல் லவானம் ேபட்ைட
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4. ண்ணியம்
நி நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ேமற் ப
, ண்ணியம் -631207. (ஊ) நல் லவானம் ேபட்ைட ஒத்தவாைடத்ெத (வார் -2) , 5. ண்ணியம்
(ஊ) நல் லவானம் ேபட்ைட கவரத்ெத (வார் -2) , 6. ண்ணியம் (ஊ)
ண்ணியம் அண்ணாநகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

23

,

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

24

25

24

25

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

,

1.சாமாந்தவாடா (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.சாமாந்தவாடா (ஊ) இராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.சாமாந்தவாடா
(ஊ) ஹரிஜன காலனி (பஜைனேகா ல் ) (வார் -1) , 4.சாமாந்தவாடா
(ஊ) ஹரிஜனகாலனி சந் த்ெத (வார் -1) , 5.சாமாந்தவாடா (ஊ)
இ ளர்
ப் (வார் -1) , 6.சாமாந்தவாடா (ஊ) பட்டைட ேசரிெத
(வார் -2) , 7.சாமாந்தவாடா (ஊ) இரண்டாவ ெத (வார் -2) ,
8.சாமாந்தவாடா (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலபள் ளி ேமற் ப
,
ெபாம் மரா ேபட்ைட-631208.

1.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -1) ,
2.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -1) ,
3.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ழ் சா யர்ெத (வார் -1) ,
4.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ)
ஸ் ம் ெத (வார் -1) ,
5.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ேமல் சா யர்ெத (வார் -1) ,
6.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ராஜாெத ராஜாெத சந் (வார் 1) , 7.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) பஜார்ெத , கைடத்ெத
(வார் -2) , 8.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ)
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (அ) வண்ணார்ெத (வார் -2) ,
9.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ெம ன் ேரா இந் ரா நகர்
(வார் -2) , 10.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) ன்னம் மாள்
ளக்கைரத்ெத (வார் -2) , 11.ெபாம் மரா ேபட்ைட கம் மாளர்ெத
(வார் -2) , 12.ெபாம் மரா ேபட்ைட ட்ைடத்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
சாமந்தவாடா-631207.

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

26

26

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ல்

யாதவெத (வார் -3) ,
ழ்
யானவர்ெத (வார் -3) ,
ேமல்
யானவர் ெத (வார் -3) ,
ேமட் த்ெத (வார் -3) ,
ஓைடத்ெத ேந சந் (வார் -3) ,
, எம்
நகர் (வார் -3) ,
ேமகலா ெத
, 8.ெபாம் மரா ேபட்ைட (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற் ப
,
ெபாம் மரா ப்ேபட்ைட -631 208.

1.ெபாம் மரா
2.ெபாம் மரா
3.ெபாம் மரா
4.ெபாம் மரா
5.ெபாம் மரா
6.ெபாம் மரா
7.ெபாம் மரா
அம் மன்ேகா

1.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட(ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) தண் மாரியம் மன் ேகா ல்
ெத (வார் -1) , 3. காேவரிரா
ங் காரிேபட்ைட (ஊ) கைட ெத
(வார் -1) , 4. ளப்
(ஊ) ளப்
காலனி (வார் -1) , 5. ளப்
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6. ளப்
(ஊ) ராமர் ேகா ல்
ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

27

27

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ெதற்
ளப்
-631208.

28

28

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
வடக் ப
,
ெசாரக்காய் ப்ேபட்ைட-631208.

1.ேமளப்
(ஊ) ெசாரக்காய் ேபட்ைட கழனித்ெத (வார் -1) ,
2.ேமளப்
(ஊ) ஒற் ைறவாைடத் ெத (வார் -1) , 3.ேமளப்
(ஊ)
ெசாரக்காய் ேபட்ைட ந த்ெத (வார் -1 & 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
,
ெசாரக்காய் ப்ேபட்ைட-631208.

1.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) ேதாப் த் ெத வார் -2) ,
2.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) வண்ணாரப்ேபட்ைட (வார் -2) ,
4.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) ஆச்சாரியப்பன் ெத (வார் -2) ,
5.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6.ெசாரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
7.ெசாைரக்காய் ேபட்ைட (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

29

29

ெத

,

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

30

31

32

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

,

1.ேமளப்
(ஊ) டங் த் ெத (வார் -3) , 2.ேமளப்
(ஊ)
யானவர் ெத (வார் -3) , 3.ேமளப்
(ஊ) சன்ன ெத (வார் -3) ,
4.ேமளப்
(ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -3) , 5.ேமளப்
(ஊ) ெசங் ந்த
ெத (வார் -3) , 6.ேமளப்
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
7.ேமளப்
(ஊ) கவைரத்ெத (வார் -3) , 8.ேமளப்
ஊராட்
(ஆ
ரா டர் காலனி)
தல் ெத (வார் -3) , 9.ேமளப்
(ஊ)
ஆ
ரா டர் காலனி இரண்டாவ ெத (வார் -3) , 10.ேமலப்
(ஊ)ஆ
ரா டர் காலனி
ண்றாவ ெத (வார் -3) , 11.ேமளப்
(ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி நான்காவ ெத (வார் -3) , 12.ேமளப்
(ஊ)ஆ
ரா டர் காலனி ெம ன் ேரா (வார் -3) , 13.ேமலப்
(ஊ)
ஆ
ரா டர் காலணி ேகாரிக்கைரத்ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நா ம் வக்கப்பள் ளி ழக்
, ெப மாநல்
ர்-631207.

1.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ஜயராகவ வா ெத , 2.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
மந்ைதெவளி ெத , 3.ெப மாநல்
ர் (ஊ) ராமணர்ெத ,
4.ெப மாநல்
ர் (ஊ) தைலயாரி ெத , 5.ெப மாநல்
ர் (ஊ) ேகா ல்
ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெப மாநல்
ெப மாநல்
ெப மாநல்
ெப மாநல்
ெப மாநல்
6.ெப மாநல்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

30

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
ேமளப்
-631208.

31

நி
ப

32

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய
ெதற் ப
, ெப
காலனி-631207.

ப

வக்கப்பள் ளி
மாநல்
ர்

ர் (ஊ) கன்னிகா ரம் , 2.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ர் காலனி ேரா ெத , 3.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ர் காலனி பஜைனேகா ல் ெத , 4.ெப மாநல்
ர் காலனி ந ெத , 5.ெப மாநல்
ர் (ஊ)
ர் காலனி படேவட்டம் மன் ேகா ல் ெத ,
ர் (ஊ) ெசட் பாைளயம் ராமம்

ர் (ஊ)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

33

34

35

36

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

33

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் ப
, இராமசந் ர ரம் 631207.

1.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) ராமசந் ரா ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) ராமசந் ரா ரம் நாகாலம் மா
ேகா ல் (வார் -1) , 3.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) .ஆர்.பட்டைட
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ராமசந் ரா ரம் (ஊ)
.ஆர்.பட்டைட ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.ராமசந் ரா ரம்
(ஊ) .ஆர்.பட்டைட ேசாளிங் கர் ேரா (வார் -2) , 6.ராமசந் ரா ரம்
(ஊ) ேகசவராஜ ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) ,
7.ராமசந் ரா ரம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2)

34

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக் ப
மாரரா ேபட்ைட-631207.

,

1.
2.
3.
4.

மாரரா
மாரரா
மாரரா
மாரரா

35

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக் ப
மாரரா ேபட்ைட-631207.

,

1.
2.
3.
ப
2) ,

மாரரா ேபட்ைட (ஊ) மாரரா ேபட்ைட காலனி (வார் -2) ,
மாரரா ேபட்ைட (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
மாரரா ேபட்ைட (ஊ) ேமாட் ர் (வார் -2) , 4. மாரரா ேபட்ைட (ஊ)
தலம் (வார் -2) , 5. மாரரா ேபட்ைட (ஊ) ப தலம் காலனி (வார் 6. மாரரா ேபட்ைட (ஊ) ேமல் ெத

36

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் ப
,
மால் ரா ேபட்ைட-631207.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ேபட்ைட (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ேபட்ைட (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ேபட்ைட (ஊ) ேசாளிங் கர் ேரா ெத (வார் -2) ,
ேபட்ைட (ஊ) ந த்ெத (வார் -1)

மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா
மால் ரா

ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)
ப்ேபட்ைட (ஊ)

பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
ெரட் த்ெத (வார் -1) ,
பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) ,
ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
நாதராஜ ரம் (வார் -2) ,
ேமல் கால் பட் ைட (வார் -2) ,
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

37

38

39

40

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

நி நா ம் ந நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
,
ெவங் கட்ரா
ப்பம் -631207.

1.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
2.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
3.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
4.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
5.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
6.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
7.ெவங் கடராஜ ப்பம் (ஊ)
(வார் -1) , 8.ெவங் கடராஜ

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ழக் ப
, சாண ப்பம் 631207.

1.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ) சக் அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ) ேமற் ெத (வார் -2) , 4.ெவங் கட்ராஜ
(ஊ) பள் ளிசாைலெத (வார் -2) , 5.ெவங் கட்ராஜ ப்பம் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6.சாணா ப்பம் (ஊ)
ேபாஸ்ட்ஆ ஸ்சந் (வார் -2) , 7.சாணா ப்பம் (ஊ)
சாணா ப்பம் காலனிேகா ல் ெத (வார் -2)

39

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கர்லம் பாக்கம் -631202.

1.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) எல் லம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 3.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெம ன்ேரா
(வார் -1) , 5.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) கர்லம் பாக்கம் காலனி
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் - , 6.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ஏ. .எல் .எப்.
ெத (வார் -2) , 7.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத (வார் -2) ,
8.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ராஜ

அைனத்
வாக்காளர்கள்

40

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
கர்லம் பாக்கம் -631202.

1.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) தாங் கல் காலனி (வார் -2) , 2.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
வட ப்பம் அ ந்த காலனி (வார் -2) , 3.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
ெவங் கட ரம் அ ந்த காலனி (வார் -2) , 4.கர்லம் பாக்கம் (ஊ)
ெவங் கட ரம் ராமம் (வார் -3) , 5.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெவங் கட ரம்
இ ளர் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

37

38

ப

ப

,

,

னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
சக் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
ெதற் ெத (வார் -1) ,
த்த அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -1) ,
ழக் ெத (வார் -1) ,
ெவங் கடராஜ ப்பம் அ ந்த காலனி
ப்பம் (ஊ) ெம ன்ேரா

ப்பம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

41

42

43

44

45

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

41

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கர்லம் பாக்கம் -631202.

42

ஊராட் ஓன் ய
ேமற் ப
, வட

ப

,

வக்கப்பள் ளி
ப்பம் -631202.

1.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெவங் கடா ரம் காலனி எல் லம் மாள் ேகா ல் ெத
(வார் - , 2.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ெவங் கட ரம் காலனி
ஷ்ணன்
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.கர்லம் பாக்கம் (ஊ) ராமரா கண் ைக
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.வட ப்பம் (ஊ) வட ப்பம் (வார் -1) , 2.வட ப்பம் (ஊ) தாராம ரம்
(வார் -1) , 3.வட ப்பம் (ஊ)
சா நா
கண் ைக ராமம் (வார் 2) , 4.வட ப்பம் (ஊ) ெகால் ல பல்
ராமம் (வார் -2) , 5.வட ப்பம் (ஊ)
சா நா
கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

43

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ெதற் ப
, ேகாணச த் ரம் 631202.

1.ேகாணச த் ரம் (ஊ)
னிநா
பள் ளி (வார் -1) ,
2.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ளக்கைர (வார் -1) , 3.ேகாணச த் ரம் (ஊ)
ப்பம் (வார் -1) , 4.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ஒற் ைறவாைட ெத
(வார் -1) , 5.ேகாணச த் ரம் (ஊ) தளப நகர் (வார் -1) ,
6.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெபரிய ெத (வார் -2) , 7.ேகாணச த் ரம்
(ஊ) அண்ணா நகர் (வார் -2)

44

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக் ப
, ேகாணச த் ரம் 631202.

1.ேகாணச த் ரம் (ஊ) பைழய காலனி (வார் -3) , 2.ேகாணச த் ரம்
(ஊ) இந் ரா காலனி (வார் -3) , 3.ேகாணச த் ரம் (ஊ) வன் ேகா ல்
ெத (வார் -3) , 4.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெகாத்த ெகால் ல கண் ைக
(வார் -3) , 5.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெத ங் காலனி (வார் -3) ,
6.ேகாணச த் ரம் (ஊ) ெவள் ைளக்காரன்
கள் (வார் -3)

45

இ எஸ் எஸ் நி நா ம்
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்

,

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)

ேமல் ெபாதட் ர் ேரா ெத (வார் -11) ,
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -11) ,
தர்மராஜ ேகா ல் ெத
(வார் -11) ,
நாகாலம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -11)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

46

46

இ எஸ் எஸ் நி நா ம்
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

பாகத்

ன்

ழ் வ

,

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பார யார் நகர் (வார் -11) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ெபான்னியம் மன்ேகா ல் ெத

,

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) அம் ேபத்கார் காலனி
தல்
க் த் ெத
(வார் - , 2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) அம் ேபத்கார் காலனி 2வ
க் த்
ெத
(வார் -1 , 3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) அம் ேபத்கார் காலனி
க் த் ெத
(வார் -12) , 4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) கக்கன் காலனி
(வார் -12) , 5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஆஸ் ட்டல் ேரா ேமற்
(வார் 10&13) , 6.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஆஸ் ட்டல் ேரா
ழக்
(வார் -10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

47

இ எஸ் எஸ் நி நா ம்
ந நிைலப்பள் ளி ெதற் ப
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

48

48

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)

49

49

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள் ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) தர்மராசா ேகா
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) நல் ல தண்ணீர ்

50

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ழக்
பக்கம் , ெபாதட் ர்ேபட்ைட631208.

1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்
5.ெபாதட்

51

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ழக்
பக்கம் , ெபாதட் ர்ேபட்ைட631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ந

51

ம் பரப்

4

47

50

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)

லம்

பாைளயம் ெத

(வார்

(வார்

-14)

ல்
(வார் -11) ,
ளம் ெத
(வார் -13)

பஜார் ெத 1வ சந்
(வார் -8) ,
பஜார் ெத 2வ சந்
(வார் -16) ,
மங் கள ழார் ெத (வார் -16) ,
பஜார் ெத (வார் -8&16) ,
மடம் ெத (வார் -16)

த்ெத

(வார்

-8 & 17)

-10)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

52

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ழக்
பக்கம் ,
யனவர்ெத
(ெபாதட் ர்ேபட்ைட)-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ேதாப் த்ெத
(ேப) ேதாப் த்ெத சந்
(வார் -7)

53

53

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ஆண்கள்
யகட் டம் ேமற்
பக்கம் , ெபாதட் ர்ேபட்ைட631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)

54

54

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஒத்தவாைட ெத
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஒத்தவாைட சந்

55

55

52

56

57

58

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

(வார் -7) , 2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

(வார் -15) ,
ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ழக் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
ஷ்ணானந்தர் ெத (வார் -3) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) தங் கசாைலத் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

56

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ெதற் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்

57

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக் ெத
யனவர்ெத
(ெபாதட் ர்ேபட்ைட)-631208.

58

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ேமற் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

,

ள் ைளபாைளயம் ெத

(வார்

ர்ேபட்ைட (ேப) ஏ நாதர் ெத
(வார் -2) ,
ர்ேபட்ைட (ேப)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ர்ேபட்ைட (ேப) சக் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
ர்ேபட்ைட (ேப) ளக்கைரத்ெத (வார் -2)

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ேதாப் த் ெத (வார் -7) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
யானவர் ெத
(வார் -9)
1.ெபாதட்
2.ெபாதட்
3.ெபாதட்
4.ெபாதட்
5.ெபாதட்

ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)
ர்ேபட்ைட (ேப)

காஞ்
ரம் ெத 3வ சந் (வார் -6) ,
காஞ்
ரம் ெத 2வ சந் (வார் -6) ,
காஞ்
ரம் ெத 1வ சந் (வார் -6) ,
ஆஸ் ட்டல் ேரா (வார் -6) ,
கங் ைகயம் மன்ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

59

59

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ெதற் பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) காஞ்

60

60

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(ரங் கநாதன்
ெத ) வடக் ப
,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) இ.எஸ். . நகர் 3-வ
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) இ.எஸ். .நகர் 2-வ
, 3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பள் ளிப்பட் ேரா
4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) இ.எஸ். .நகர் தல்
3) , 5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பள் ளிப்பட் ேரா

61

61

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
ெபண்கள் ெதற்
பக்கம் ,
ெபாதட் ர்ேபட்ைட-631208.

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ரங் கநாதன் ெத

62

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
ஊராட் ஒன் ய
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
வக்கப்பள் ளி(ேமற் பக்கம் )
3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
ெதற் ப
, வாணி லாச ரம் - 4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப)
631208.
(ேப) ேமட் த்ெத (வார்
ெத (வார் -18)

62

63

63

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
ச ட் ர் - 631 208.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ப

,

ரம் ெத

(வார் -6)

(வார்

க் ெத (வார் -3) ,
க் த் ெத
(வார் -3)
க் ெத (வார் -3) ,
க் த் ெத
(வார் (வார் -3)

-4)

பள் ளி டத்ெத (வார் -18) ,
ெசல் வ
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -18) ,
தல்
க் ெத (வார் -18) ,
பாைற ெத (வார் -18) , 5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட
-18) , 6.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஏரிக்கைர

1.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ளக்கைர ெத (வார் -1) ,
2.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ஒத்தவாைட ெத (வார் -1) ,
4.ெபாதட் ர்ேபட்ைட ஊராட் கமல
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ெபாதட் ர்ேபட்ைட ஊராட் ேமட் த் ெத (வார் -1) ,
6.ெபாதட் ர்ேபட்ைட கைலஞர் நகர் (வார் -1) , 7.ெபாதட் ர்ேபட்ைட
ஊராட் வாணி
லாச ரம் ெதா ப்
கள் (வார் -1) ,
8.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) வாணி
லாச ரம் காலனி (வார் -1) ,
9.ெபாதட் ர்ேபட்ைட (ேப) ச ட் ர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

64

65

66

64

65

66

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
பாண்டரேவ -631208.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
1.பாண்டரேவ (ஊ) கன்னிகா ரம் (வார் -1) , 2.பாண்டரேவ (ஊ)
னாயக ரம் (வார் -1) , 3.பாண்டரேவ (ஊ) பைழய காலனி (வார்
பக்கம் ),
1) , 4.பாண்டரேவ (ஊ)
காலனி (வார் -1) , 5.பாண்டரேவ (ஊ)
ெபரிய ெத (வார் -2)

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
பாண்டறேவ - 631 208.

1.பாண்டரேவ (ஊ) ேரா ெத (வார் -2) , 2.பாண்டரேவ (ஊ)
மந்ைத ெவளி (வார் -2) , 3.பாண்டரேவ (ஊ) ெபரியெத சந் (வார் 2) , 4.பாண்டரேவ (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3) ,
5.பாண்டரேவ (ஊ) ழ் ெத (வார் -3) , 6.பாண்டரேவ (ஊ)
வன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 7.பாண்டரேவ (ஊ) ண் ேகால் ெத
(வார் -3) , 8.பாண்டரேவ (ஊ) ேமல் ெத (வார் -3) , 9.பாண்டரேவ
(ஊ) ேக.ஏம் .கண் ைக (வார் -3) , 10.பாண்டரேவ (ஊ) தைலயாரி
காலனி (வார் -3) , 11.பாண்டரேவ (ஊ) ந த்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெகால் லால ப்பம் -631208.

1.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ெகால் லால ப்பம் யாதவெத (வார் -1) ,
2.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) இ ளர் ெத (வார் -1) , 4.ெகால் லால ப்பம்
(ஊ) ேரா ெத (வார் -1) , 5.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) சந் ெத (வார் 1) , 6.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ெகால் லால ப்பம் காலனி (வார் -1) ,
7.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) காட் க்ெகால் ைல காலனி (வார் -1) ,
8.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ெகால் லால ப்பம் இ ளர்காலனி (வார் -1) ,
9.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ன்ன
ப்பள் ளி ராமம்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 10.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ன்னெத
(வார் -1) , 11.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ேரா ெத (வார் -1) ,
12.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) அ ந்த யர் காலனி
மாத்தம் மாேகா ல் ெத ெபரியெத (வா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

67

68

69

67

68

69

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
என் கண் ைக - 631 208.

1.ெகால் லால ப்பம் ஊராட் ேபாஸ்ட் ஆ ஸ்ெத (வார் -2) ,
2.ெகால் லால ப்பம் (ஊ) ேரா சந் ெத (வார் -2) , 3.ெகால் லால
ப்பம் ஊராட் ம
ெத (வார் -2) , 4.ெகால் லால ப்பம் ஊராட்
பம்
ம் ெத (வார் -2) , 5.ெகால் லால ப்பம் ஊராட்
ெவங் கேடச ரம் ப
(வார் -2) , 6.ெகால் லால ப்பம் ஊராட்
ெகாள் ைள ப
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர் நிைலப்பள் ளி,
ேகசவராஜ ப்பம் - 631 208.

1.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ெபரியெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
2.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ேரா ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
3.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ந த்ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
4.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ன்னத்ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் -1) ,
5.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ெம ன் ேரா ெத ேகசவராஜ ப்பம் (வார் 1) , 6.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
. .கண் ைக
(வார் -2) , 7.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ன்னத்ெத
. கண் ைக (வார் 2) , 8.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) ேரா ெத
. கண் ைக (வார் -2) ,
9.ேகசவராஜ ப்பம் (ஊ) அ ந்
யர் காலனி . கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேபட்ைடகண் ைக-631208.

1.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக பள் ளி ெத (வார் -1) ,
3.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக
க் த் ெத (வார் -1) ,
4.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ)
ட் ற ெசாைசட் ெத
(வார் -1) ,
5.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக நகரிேரா
க் சந்
(வார் -2) , 6.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ழ் ராமா நா
கண் ைக (வார் 2) , 7.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ேமல் ராமா நா
கண் ைக (வார் -2) ,
8.ேபட்ைடகண் ைக (ஊ) ந த்ெத ேபட்ைடகண் ைக

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

70

71

72

73

70

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

1.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி
தல் ெத (வார் -1) ,
2.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி 2-வ ெத (வார் -1) ,
ஊராட் ஒன் ய
3.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி 3-வ ெத (வார் -1) ,
ந நிைலப்பள் ளி, ஜங் காலபள் ளி4.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ேமல் ஜங் காலபள் ளிசாைல
க் ெத (வார்
631208.
& 2) , 5.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ஜங் காலபள் ளி தண்ணீர ் ேடங் க்
யெத
(வார் -1)

-1

71

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற்
ஜங் காலபள் ளி-631208.

1.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ேமல் ஜங் காலபள் ளி (வார் -2) , 2.ஜங் காலபள் ளி
(ஊ) கண்டவாரி ப்பம் கசம் கைர (வார் -2) , 3.ஜங் காலபள் ளி (ஊ)
கண்டவாரி ப்பம் ஓட்டர் காலனி (வார் -2) , 4.ஜங் காலபள் ளி (ஊ)
பக்கம் ),
கண்டவாரி ப்பம் அர் னகாலனி (வார் -2) , 5.ஜங் காலபள் ளி (ஊ)
ேகா ல் ெத , 6.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) ேகா ல் ெத ஜங் காலபள் ளி ,
7.ஜங் காலபள் ளி (ஊ) கண்டவாரி ப்பம்

72

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ேமற்
ழக் வாசல் , காக்க

1.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர் ெபரிய ெத (வார் -1) , 2.காக்க ர் (ஊ)
காக்க ர் ேபாஸ்
ஆ ஸ்ெத (வார் -2) , 3.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர்
பக்கம் - இ ளர்காலனி (வார் -2) , 4.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர்
ர்-631208. ஆ
ரா டகாலனி (வார் -2) , 5.காக்க ர் (ஊ) காக்க ர்
அ ந்த காலனி (வார் -2) , 6.காக்க ர் (ஊ) ேகா ல் ெத

73

1.ராமா ரம் (ஊ) ராமா ரம் ராமம் (வார் -1) , 2.ராமா ரம் (ஊ)
ராமா ரம் காலனி வார் -1) , 3.ராமா ரம் (ஊ) ராமா ரம் ஒட்டர் காலனி
ஊராட் ஒன் ய
(வார் -1) , 4.ராமா ரம் (ஊ) ெகாத்த ெகால் ல கண் ைக (வார் -2) ,
ந
ைலப்பள் ளி ழக் பக்கம் 5.ராமா ரம் (ஊ) ெவங் கல் ரா
ப்பம் ராமம்
ட்ேரா ெத (வார் ேமற் வாசல் , காக்க ர்-631208.
, 6.ராமா ரம் (ஊ) ெவங் கல் ரா
ப்பம் (வார் -2) , 7.ராமா ரம் (ஊ)
காக்க
ர்ேமல் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

74

75

74

75

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெகாத்தக் ப்பம் -631202.

1.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) பாத்த ப்பம் (வார் -1) , 2.ெகாத்த ப்பம் (ஊ)
சந் ரா பள் ளி (வார் -1 , 3.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) ெகாத்த ப்பம் (வார் -2)
, 4.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) ஓட்டர் காலனி (ம) இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
5.ெகாத்த ப்பம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
அத் மாஞ் ேசரி-631202.

1.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -1) , 2.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
ன்னராஜ ெத (வார் -1) , 3.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ெபரியராஜ ெத
(வார் -1) , 4.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ப ஜ ெத (வார் -1) ,
5.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) காப் ெத (வார் -1) , 6.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) எட
ெத (வார் -1) , 7.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) கம் மார் ெத (வார் -1) ,
8.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) நல் லப்ப நா
கண் ைக ( ெதற் ெத வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) வரதராஜ ரம் (வார் -1) , 2.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
நரசராஜ ரம் (வார் -1) , 3.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) வடக் ெத (வார் -1) ,
4.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ெவங் கட்டநரசராஜ் காலனி ேமற் ெத (வார் -1)
, 5.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 6.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
ழக் ெத (வார் -1) , 7.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) அத் மாஞ் ேசரிகாலனி
ேமற் ெத (வார் -1) , 8.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
9.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ழக் ெத (வார் -1) , 10.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ)
ெதற் ெத (வார் -1) , 11.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ஸ்
ல் ெத
,
12.அத் மாஞ் ேசரி (ஊ) ளக்கைர ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

76

76

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
அத் மாஞ் ேசரிகாலனி,
அத் மாஞ் ேசரி காலனி-631202.

77

77

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி, 1.ெகா வலசா (ஊ) அண்ணாெத
அத் மாஞ் ேசரிேபட்ைட - 631 202. ேதாப் த் ெத (வார் -1)

(வார் -1) , 2.ெகா வலசா (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

78

78

79

80

81

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
அத் மஞ் ேசரிேபட்ைட-631202.

1.ெகா வலசா (ஊ) ஒத்தவாைடத் ெத
ெபரிய ெத (வார் -1)

79

ஊராட் ஓன் ய
ெந கல் -631208.

1.ெகா வலசா (ஊ)
னியப்ப த ெத (வார் -2) , 2.ெகா வலசா
(ஊ) இராமண்ணா ெத (வார் -2) , 3.ெகா வலசா ன்ன ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெகா வலசா ராமணத்ெத (வார் -2) ,
5.ெகா வலசா (ஊ) ளக்கைரெத (வார் -2) , 6.ெகா வலசா (ஊ)
ந்தேரசநகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

80

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
அத் மஞ் ேசரிேபட்ைட-631202.

1.ெகா வலசா (ஊ) பஜார்ெத (வார் -2) , 2.ெகா வலசா (ஊ)
கவரத்ெத (வார் -2) , 3.ெகா வலசா (ஊ) வாணியர் ெத (வார் -2) ,
4.ெகா வலசா (ஊ) ெச ேலாபள் ளி (வார் -2) , 5.ெகா வலசா (ஊ)
ஒட்டத்தர்ெத (வார் -2) அத் மாஞ் ேசரிேபட்ைட

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி,
அத் மஞ் ேசரிேபட்ைட-631202.

1.ெகா வலசா (ஊ) அத் மாஞ் ேசரி ேபட்ைட ஓட்டர் ெத (வார் -2) ,
2.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் தல் ெத (வார் -3) , 3.ெகா வலசா
(ஊ) பார நகர் 2-வ ெத (வார் -3) , 4.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் 3வ ெத
(வார் -3) , 5.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் 4-வ ெத
(வார் -3) , 6.ெகா வலசா (ஊ) பார நகர் 5-வ ெத (வார் -3) ,
7.ெகா வலசா (ஊ) அம் ேபத்கார் நகர்(வார் -3) , 8.ெகா வலசா (ஊ)
ம த் வமைன ெத (வார் -3) , 9.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா ேரா
(வார் -3) , 10.ெகா வலசா (ஊ) ெநல் க் ன்றம் நகர் (வார் -3) ,
11.ெகா வலசா (ஊ) ெம ன்ேரா (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

81

வக்கப்பள் ளி,

(வார்

-1) , 2.ெகா வலசா (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா வன ர்கா ேரா (வார் -4) ,
2.ெகா வலசா (ஊ) நா
ெத (வார் -4) , 3.ெகா வலசா (ஊ) வன்னார்
ெத (வார் -4) , 4.ெகா வலசா (ஊ) சந் ெத (வார் -4) ,
5.ெகா வலசா (ஊ) மாரியம் மன் ெத (வார் -4) , 6.ெகா வலசா (ஊ)
வடக் ெத (வார் -4) , 7.ெகா வலசா (ஊ) ஆரம் பந நிைலப்பள் ளி
(வார் -4) , 8.ெகா வலசா (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெகா வலசா (ஊ) ன்னஅத் மாஞ் ேசரி, (வார் -3) , 2.ெகா வலசா
(ஊ) காந் ெத (வார் -3) , 3.ெகா வலசா (ஊ) காந் நகர் (வார் -3) ,
பக்கம் ,
4.ெகா வலசா (ஊ) அண்ணாநகர் 1-வ ெத (வார் -3) , 5.ெகா வலசா
(ஊ) அண்ணாநகர் 2-வ ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
RCC கட் டம் , ெகா வலசா631202.

83

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி- ழக்
ெகா வலசா-631202.

84

84

1.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசாகாலனி ன்னெத வார் 4 ,
2.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசாகாலனிேகா ல் ெத வார் 4 ,
3.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா காலனிேரா ெத (வார் -4) ,
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக் பக்கம் , 4.ெகா வலசா (ஊ) சந் ெத (வார் -4) , 5.ெகா வலசா (ஊ) ேடங் க்
ெகா வலசா காலணி -631202.
ெத (வார் -4) , 6.ெகா வலசா (ஊ) ஆரம் ப பள் ளிெத (வார் -4) ,
7.ெகா வலசா (ஊ) அண்ணாநகர் னாயகர்ேகா ல் ெத ,
8.ெகா வலசா (ஊ) ெகா வலசா காலனி ேமட் த்ெத

85

85

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெநாச்
-631202.

1.ெநாச்
(ஊ) எ வ ட் ர் (வார் -1) , 2.ெநாச்
(ஊ)
யமாம் பா ரம் (வார் -1) , 3.ெநாச்
(ஊ) ேதாட் காலனி (வார் 1) , 4.ெநாச்
(ஊ) தைலயாரி காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

86

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெநாச்
-631202.

1.ெநாச்
(ஊ) ெநாச்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ெநாச்
(ஊ) சாய் நகர் (வார் -2) , 3.ெநாச்
(ஊ) கா ர் கண் ைக
(வார் -2) , 4.ெநாச்
(ஊ) அம் ேபத்கார்நகர் , 5.ெநாச்
ஊராட்
ெநாச்
ேதாட் கண் ைக

அைனத்
வாக்காளர்கள்

82

83

86

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

87

88

89

87

88

89

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெகாத் ர்-631202.

1.ெநாச்
(ஊ) ஒட்டர்காலனி (வார் -3) , 2.ெநாச்
(ஊ) ெகாத் ர்
(வார் -3) , 3.ெநாச்
(ஊ)
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத
(வார் -3) ,
4.ெநாச்
(ஊ) அ ந்த யர்காலனி (வார் -3) , 5.ெநாச்
(ஊ) . .
கண் ைக காலனி (வார் -3) , 6.ெநாச்
ஊராட்
. . கண் ைக
ராமம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ெந கல் -631208.

1.ெந கல் (ஊ) ெந கல் காலனி ேகா
(ஊ) ெந கல் காலனி தார்சாைல ெத
ெந க்கல் காலனி ேமட் ெத (வார்
காலனி பள் ளி ெத (வார் -4) , 5.ெந
இ ளர்காலணி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ெந கல் -631208.

வக்கப்பள் ளி,

வக்கப்பள் ளி,

ல் ெத (வார் -2) , 2.ெந கல்
(வார் -2) , 3.ெந கல் (ஊ)
-2) , 4.ெந கல் (ஊ) ெந கல்
கல் ஊராட் ெந கல்

1.ெந கல் ஊராட் (ெந கல் )
த்தணி-ெபாதட் ர்ேபட்ைட சாைல
(வார் -2) , 2.ெந கல் ஊராட் (ெந கல் )
த்தணி
தல் ெபாதட் ர்
ேபட்ைட சாைல(வார் -3) , 3.ெந கல் ஊராட் ெந கல் பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.ெந கல் ஊராட் ெந கல்
க் ெத
(வார் -3) , 5.ெந கல் ஊராட் ேமாட் ர் (ெந கல் ) (வார் -3) ,
6.ெந கல் (ஊ) ேமல் ஈதல ப்பம் (வார் -3) , 7.ெந கல் (ஊ) ழ்
ஈதல ப்பம் (வார் -3) , 8.ெந கல் (ஊ) காந் நகர் (வார் -3) ,
9.ெந கல் (ஊ) சந் ர ேசகரா ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

90

90

எஸ் ஐ ந நிைலப்பள் ளி ெதற் வாசல் , ழ் ெந கல் 631208.

1. ழ் ெந கல் (ஊ) கன்னிகா ரம் (வார் -1) , 2. ழ் ெந கல் (ஊ)
ழ் ெந கல் -1 (வார் -1) , 3. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் - 2 (வார் -1)
, 4. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 5. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி C.S.I.சர்ச் ெத (வார் -1) ,
6. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி
தல்
க் ெத (வார் -1) ,
7. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி 2-வ
க் ெத (வார் -1) ,
8. ழ் ெந கல் (ஊ) ழ் ெந கல் காலனி 3-வ
க் ெத (வார் -1) ,
9. ழ் ெந கல் (ஊ) ேபட்ைடகண் ைக சாைல ெத (வார் -1) ,
10. ழ் ெந கல் (ஊ)
ய காலனி (வார் -1)

91

91

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ச்சலம் -631208.

1. ச்சலம் (ஊ)
ச்சலம் (வார் -1) , 2. ச்சலம் (ஊ) ச்சலம்
அரிஜனகாலனி (வார் -1) , 3. ச்சலம் (ஊ) வள்
வர் காலனி (வார்

92

92

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
ச்சலம் -631208.

1. ச்சலம் (ஊ) ச்சலம் (வார் -2) , 2. ச்சலம் (ஊ) ெவங் கடா ரம்
(வார் -2) , 3. ச்சலம் (ஊ)
ெவங் கடா ரம் (வார் -2) , 4. ச்சலம் (ஊ)
ட் ர் (வார் -2) , 5. ச்சலம் (ஊ) ெத ங் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.இராமச த் ரம் (ஊ) இராமச த் ரம் (வார் 1) , 2.இராமச த் ரம்
(ஊ) இராமச த் ரம் காலனி (வார் 1) , 3.இராமச த் ரம் (ஊ)
நாராயண ரம் (வார் 1) , 4.இராமச த் ரம் (ஊ) நாராயண ரம்
ரம் காலனி (வார் 1) , 5.இராமச த் ரம் (ஊ) ெகாத்த கண் ைக (வார் 1) ,
6.இராமச த் ரம் (ஊ)
ஆர் கண் ைக (வார் 1) ,
7.இராமச த் ரம் (ஊ)
ஆர் கண் ைக காலனி (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

93

93

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி, இராமச
631206.

த்

-1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

94

95

96

97

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

94

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி
ஆர்
கண் ைக,
ஆர் கண் ைக 631206.

1.இராமச த் ரம் (ஊ) ேகாணிகாரி ப்பம் ெத ங் காலனிவார் 2 ,
2.இராமச த் ரம் ஊ ேகாணிகாரி ப்பம் வார் 2 , 3.இராமச த் ரம்
ஊ ேகாணிகாரி ப்பம் அ ந்த காலனி வார் 2 , 4.இராமச த் ரம் ஊ
ஆர் கண் ைகஓட்டகாலனி வார் 2 , 5.இராமச த் ரம் ஊ
ஆர் கண் ைக வார் 2 , 6.இராமச த் ரம் ஊ ட்டவாரி
கண் ைக வார் 2 , 7.இராமச த் ரம் ஊ
ஆர்கண் ைக
ேகா ல் ெத 2 , 8.இராமச த் ரம் ஊ கண்டவாரிகண் ைக வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

95

1.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ)
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (வார் 1) ,
2.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ)
ஷ்ணமராஜ ப்பம் காலனி வார் 1) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 3.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) வாரகா ரம் ராமம் (வார் 1 ,
ஷ்ணமராஜ ப்பம் -631202.
4.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ)
ஷ்ணமராஜ ப்பம் பாைடசாைல ெத
(வார் 1) , 5.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) கன்னிகா ரம் ராமம்
(வார் 1) , 6.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) கன்னிகா ரம் காலனி (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

96

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
பால
ஷ்ணா ரம் -631202.

1.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) பால
ஷ்ணா ரம் ெத ங் காலனி
(வார் 2) , 2.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) பால
ஷ்ணா ரம் ஓட்டர்
காலனி (வார் 2) , 3.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) பால
ஷ்ணா ரம்
(வார் 2) , 4.
ஷ்ணமராஜ ப்பம் (ஊ) ேகார ப்பம் (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி , கதனநகரம் .

1.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) பைழய ஆ
ரா ட காலனி
(வார் 1 , 2.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
யஆ
ரா ட
காலனி (வார் 1) , 3.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ெரட் யார்
ப்பம் (வார் 1 , 4.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) கதனநகரம்
வார் 2 , 5.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ராஜா ர் வார் 2 ,
6.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) எஸ் ேக
கண் ைக (வார் 3) ,
7.கதனநகரம் , ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ேசர்ைவ
னியப்ப ெரட்
கண் ைக (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

98

99

100

101

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஜனகராஜ ப்பம் -631301.

1.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ஜனகரா
ப்பம் (வார் 1) , 2.ஜனகராஜ
(ஊ) ஜனகரா
ப்பம் ேரா (வார் 2) , 3.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
பைழயஆ
ரா டர்காலனி(வார் 2) , 4.ஜனகராஜ ப்பம்
யஆ
ரா டர்காலனி(வார் 2 , 5.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
ஆவல் ெகாண்டாெத (வார் 2)

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஜனகராஜ ப்பம் -631301.

1.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ஆனந்தவள் ளி ரம் (வார் 3) , 2.கதனநகரம்
ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) ஆனந்தவள் ளி ரம் இ ளர்காலனி(வார் 3) ,
3.ககன நகரம் ஊராட் ரா ஊர்(வார் 3) , 4.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
க ணாஜான்நகர்(வார் 3) , 5.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
ராஜா ர் ராமம் (வார் 3) , 6.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ)
த் யால் வாரிபள் ளி(வார் 3) , 7.ஜனகராஜ ப்பம்
ேமா னி ரம் (வார் 3) , 8.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) யாக ரம் (வார் 3) ,
9.ஜனகராஜ ப்பம் (ஊ) யாக ரம் இ ளர்காலனி(வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்
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ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ழக் ந ,
இராகவநா
ப்பம் -631301.

1.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) இராகவநா
ப்பம் (வார் 1) ,
2.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) ராம் பத் ர கண் ைக (வார் 2) ,
3.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) ேமா னி ரம் (வார் 2) ,
4.இராகவநா
ப்பம் (ஊ)
யஅ ந்த யர் காலனி (வார் 2) ,
5.இராகவநா
ப்பம் (ஊ) லட்
ரம் (வார் 3) , 6.இராகவ நா
ப்பம் (ஊ) பைழய அ ந்த யர்காலனி ெதற் (வார் 3) ,
7.ராகவகநா
ப்பம் (ஊ) பைழயஅ ந்த யர் காலனி வடக்
(வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

101

கா
பானந்த வாரியார்
1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) மா.ெபா. ெத (வார் -1) ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமாட் யம் மன்ேகா ல் ெத
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

98

99

(வார்

ப்பம்
அைனத்
வாக்காளர்கள்

-1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்

1

2

3

102

103

104
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
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ம் பரப்

4

102

கா
பானந்த வாரியார்
1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) இந் ரா நகர் (வார் -1) , 2.அம் ைமயார் ப்பம்
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
(ஊ) ரா வ் காந் (வார் -1) , 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) கண்ண
நிைலப்பள் ளி ,
(ெதற் ) (வார் -1)
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

103

கா
பானந்த வாரியார்
1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பார பஜார்ெத (வார் 3) ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) சக் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார்
நிைலப்பள் ளி ,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

104

1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) சரவணன் ெத (வார் 3) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) சாந்தானர் ெத (வார் 4) ,
கா
பானந்த வாரியார் 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத ெதற் வார் 4 ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ெபான்னியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் 4 6) ,
நிைலப்பள் ளி ,
5.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வண்ணரப்ேபட்ைட ெத (வார் 4 6) ,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.
6.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ப் ரமணிய வா ேகா ல் ெத (வார் 6)
, 7.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காந் சாைல , 8.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
பார தாசன் நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

105

1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) எல் .என்.ேகா ல் ெத (வார் 2) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமாட் யம் மன்சன்ன ெத (வார் 2) ,
கா
பானந்த வாரியார் 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) கண்ண ெத (வடக் ) (வார் 2) ,
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காந் சாைல (வார் 3) , 5.அம் ைமயார் ப்பம்
நிைலப்பள் ளி ,
(ஊ) காமராஜர் சாைல (வார் 3) , 6.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ேசஷப்ப
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.
த ெத (வார் 3) , 7.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பாராஞ் ெத
(வார் 3) , 8.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமராஜர் சாைல ,
9.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) பார பஜார்ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1
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3
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பாகத்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்
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ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
நாராயண ரம் -631303.

1.நாராயண ரம் (ஊ) பஜைன ேகா
(ஊ) ேடங் ெத (வார் 1)

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
நாராயண ரம் -631303.

1.நாராயண ரம் (ஊ) காந் நகர் (வார் 1 , 2.நாராயண ரம் (ஊ)
எக் னா ரம்
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் 2) , 3.நாராயண ரம் (ஊ)
சபாப நகர் (வார் 2) , 4.நாராயண ரம் (ஊ) வடமைல நகர் (வார் 2) ,
5.நாராயண ரம் (ஊ) ேமல் ேமா ர் (வார் 2) , 6.நாராயண ரம் (ஊ) ழ்
ேமா ர் (வார் 2) , 7.நாராயண ரம் (ஊ) ழ் ேமா ர் அ ந்த காலனி
(வார்ட2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
காண்டா ரம் -631301.

1.காண்டா ரம் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -1) ,
2.காண்டா ரம் (ஊ) காண்டா ரம் சாைல (வார் -2) , 3.காண்டா ரம்
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) , 4.காண்டா ரம் (ஊ)
அண்ணாநகர் 1வ ெத (வார் -2) , 5.காண்டா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர்
2வ ெத (வார் -2) , 6.காண்டா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர் 3வ ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார்
2.அம் ைமயார்
3.அம் ைமயார்
4.அம் ைமயார்
5.அம் ைமயார்
6.அம் ைமயார்
7.அம் ைமயார்
8.அம் ைமயார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ல் ெத

(வார்

1) , 2.நாராயண ரம்

ராஞ் ெத (வார் -5) ,
ளக்கைரத்ெத ெதற் (வார் -5) ,
ளக்கைரத்ெத ேமற் (வார் -5) ,
மங் களங் ழார் ெத (வார் -5) ,
ெசல் வ
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
அண்ணாநகர் (வார் -5) ,
ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -5) ,
பார தாசன் நகர் (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்
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1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) அறெந த் த ழ் ச் சங் கத் ெத (வார் -6) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ஒத்தவாைடத்ெத (வார் -6) ,
ஞான சம் பந்தர் ெத (வார் -6) ,
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி 3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
ேமற் ப
, அம் ைமயார் ப்பம் - 4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) .எஸ். .நகர் (வார் -6) ,
631301.
5.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) மங் கலங் ழார் ெத , 6.அம் ைமயார் ப்பம்
ஊராட் பார தாசன் நகர் , 7.அம் ைமயார் ப்பம் ஊராட்
பார தாசன் நகர்

111

111

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார்
2.அம் ைமயார்
3.அம் ைமயார்
4.அம் ைமயார்

112

112

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(ேமற்
ப
),
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வ.ஊ. .ெத (வார் -7) , 2.அம் ைமயார் ப்பம்
(ஊ) ெசார்ணாம் ைகேகா ல் ெத (வார் -7) , 3.அம் ைமயார் ப்பம்
(ஊ) கன்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அம் ைமயார் ப்பம் -631301.

1.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) காமராஜர்நகர்(வார் -8) ,
2.அம் ைமயார் ப்பம் ஊராட் அம் ேபத்கார்நகர்(வார் -8) ,
3.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) அ ந்த யர்காலனி(வார் -8) ,
4.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) ேநதா சாைல(வார் -8) ,
5.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வ ங் க ரம் (வார் -8) ,
6.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) கம் பர்ெத (வார் -8) , 7.அம் ைமயார் ப்பம்
(ஊ) வள் ளலார்நகர்(வார் -8) , 8.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
த் ர்சாைல(வார் -8) , 9.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
ேக.ப் .என்.கண் ைக(வார் -8) , 10.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
எல் லபாைறகண் ைக(வார் -8) , 11.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ)
ேக.ப் .என்.கண் ைக அ ந்த யர் காலனி(வார் -8) ,
12.அம் ைமயார் ப்பம் (ஊ) வ ங் க ரம் வார் 8 , 13.அம் ைமயார்
ப்பம் (ஊ) அம் ைமயார் ப்பம் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

110

113

113

ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்
ப்பம்

(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வடக் ) (வார்
(ஊ)
வள் ர்வர் ெத (வார் -7) ,
(ஊ)
ெதாண்டர்ெத (வார் -7) ,
(ஊ) மரன்ெத (வார் -7)

-7) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

114

115

116

117

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் ), ராஜாநகரம் -631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ராஜாநகரம் (ஊ)
பள் ளித்ெத (வார் -1) , 3.இராஜாநகரம் (ஊ) படேவட்டமன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.இராஜாநகரம் (ஊ) அ ந்த காலனி ேமற்
(வார் -1) , 5.ராஜாநகரம் (ஊ) ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

115

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
( ழக் ) , ராஜாநகரம் -631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ)
லகத்ெத (வார் -3) , 2.ராஜாநகரம் (ஊ)
காமராஜர்ெத (வார் -3) , 3.ராஜாநகரம் (ஊ) ஏரித்ெத (வார் -3) ,
4.ராஜாநகரம் (ஊ) அ ந்த யர் காலனி ழக் (வார் -3) ,
5.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
6.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ெத
ன் றம் (வார் -3) ,
7.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் எ ர் றம் (வார் -3) ,
8.ராஜாநகரம் (ஊ) மங் கம் மாள் ளக்கைர (வார் -3) , 9.ராஜாநகரம் (ஊ)
ஏரிக்கைர ழ் த்ெத (வார் -3) , 10.ராஜாநகரம் (ஊ)
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

116

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
வடக்
கப் , ராஜாநகரம் 631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ) ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ராஜாநகரம் (ஊ) பள் ளிப்பட் ேரா சாைல (வார் -2) , 3.ராஜாநகரம்
(ஊ) ைரஸ்
ல் ெத (வார் -2) , 4.ராஜாநகரம் (ஊ) ஷ்பலஷ்
ளக்கைர (வார் -2) , 5.ராஜாநகரம் (ஊ) ம த் வமைன ெத (வார் 2) , 6.ராஜாநகரம் (ஊ) பள் ளி ட ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி ெதற் வாசல் , ராஜாநகரம் 631304.

1.ராஜாநகரம் (ஊ) அண்ணாெத (வார் -2) , 2.ராஜாநகரம் (ஊ) ேதாப்
ெத (வார் -2) , 3.ராஜாநகரம் (ஊ) வங் க
ர் சாைல (வார் -2) ,
4.ராஜாநகரம் (ஊ) நரசம் ேபட்ைட பள் ளிப்பட் ேரா (வார் -3) ,
5.ராஜாநகரம் (ஊ) நரசம் ேபட்ைட (வார் -3) , 6.ராஜாநகரம் (ஊ)
ேகாசராபல்
ேரா (வார் -3) , 7.ராஜாநகரம் (ஊ) நரசம் ேபட்ைட ,
8.ராஜாநகரம் (ஊ) எல் ைலயம் மன் ேகா ல் ன் றம் , 9.ராஜாநகரம்
(ஊ)
லக ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

114

117

3
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பாகத்
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ம் பரப்
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118

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
வங் க
ர்-631304.

1.வங் க
ர் (ஊ) அண்ணா ெத (வார் -1) , 2.வங் க
ர் (ஊ)
அண்ணாெத வாரியார் ெத
(வார் -1) , 3.வங் க
ர் (ஊ)
ெசல் வ னாயகர் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4.வங் க
ர் (ஊ) வாரியார்
நகர் (வார் -1) , 5.வங் க
ர் (ஊ) பாய் ெத (வார் -1) , 6.வங் க
ர் (ஊ)
ஏரித்ெத (வார் -2)

119

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
வங் க
ர்-631304.

1.வங் க
ர் (ஊ) காமராஜர் ெத (வார் -2) , 2.வங் க
ர் (ஊ)
ப் ரமணியேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.வங் க
ர் (ஊ)
ப் ரமணியேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) , 4.வங் க
ர் (ஊ)
காமராஜர் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.வங் க
ர் (ஊ) ெசவன் யம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 2.வங் க
ர்
(ஊ) ன்ன ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
ழ் க (வார் -3) , 3.வங் க
ர்
(ஊ) ெசவன் யம் மன் ேகா ல் சந் (வார் -3) , 4.வங் க
ர் (ஊ)
ன்ன ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ேமற் (வார் -3) , 5.வங் க
ர் (ஊ)
ெப மாள் ேகா ல்
, 6.வங் க
ர் (ஊ) ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

120

120

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி,
வங் க
ர்-631304.

121

121

ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
1.வங் க
ர் (ஊ) ஓட்டர் காலனி (வார் -4) , 2.வங் க
(ேமற்
ப
), வங் க
ர்-631304. ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.வங் க
ர் (ஊ) ராஜாெத

122

1.வங் க
ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -4) , 2.வங் க
ர்
(ஊ) வள் வர் காலனி (வார் -4) , 3.வங் க
ர் (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத வடக் (வார் -4) , 4.வங் க
ர் (ஊ) ராஜாெத வடக்
ஊராட் ஒன் ய வக்கபள் ளி
(வார் -4) , 5.வங் க
ர் (ஊ) இைளயராஜா ெத (வார் -4) , 6.வங் க
ர்
(ேமற்
ப
), வங் க
ர்-631304.
(ஊ) கக்கன்
ெத (வார் -4) , 7.வங் க
ர் (ஊ) ெகன்ன ெத (வார் 4) , 8.வங் க
ர் (ஊ) சம் பத்ெத (வார் -4) , 9.வங் க
ர் (ஊ)
ஆஞ் சேநயர் ேகா ல் ெத

122

ர் (ஊ) ெப மாள்
ெதற் (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
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எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

123

124

125
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124
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பாகத்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.வங் க
ர் (ஊ) நல்
ர் நரசரா கண் ைக (வார் -5) , 2.வங் க
ர்
(ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -5) , 3.வங் க
ர் (ஊ) அப்பல் ரா கண் ைக
(வார் -5) , 4.வங் க
ர் (ஊ) சாம் ரா கண் ைக (வார் -5) , 5.வங் க
ர்
(ஊ) ம் பல் ராஜ் கண் ைக (வார் -6) , 6.வங் க
ர் (ஊ)
னாயகர்
ேகா ல் ெத
ங் க ச த் ரம் (வார் -6) , 7.வங் க
ர் (ஊ)
ங் கச த் ரம் (வார் -6) , 8.வங் க
ர் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -6)
, 9.வங் க
ர் (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
எஸ் கண் ைக-631304.

1. .
, 2. .
3. .
கண்
கண்
கண்

.எஸ். கண் ைக (ஊ) . .எஸ்.கண் ைக ெம ன்ெத (வார் -1)
.எஸ். கண் ைக (ஊ) வங் க
ர் ேராட் த்ெத (வார் -1) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) அ ந்த யர் காலனி (வார் -1) , 4. . .எஸ்.
ைக (ஊ) . .எஸ். கண் ைக காலனி (வார் -1) , 5. . .எஸ்.
ைக (ஊ) த்தய் ய ண்டகண் ைக (வார் -2) , 6. . .எஸ்.
ைக (ஊ) ெதாம் மர காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
என் கண் ைக - 631 304.

1. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) உல் ரங் கரா கண் ைக ஒட்டர் காலனி
(வார் 3) , 2. . .எஸ். கண் ைக (ஊ)
உல் ரங் கரா கண் ைகவடக் ெத (வார் 3) , 3. . .எஸ். கண் ைக
(ஊ) உல் ரங் கரா கண் ைகராமர்ேகா ல் ெத (வார் 3) , 4. . .எஸ்.
கண் ைக (ஊ)
என் கண் ைகவடக் ெத (வார் 4) , 5. . .எஸ்.
கண் ைக (ஊ) ேரா ெத ( ரல ரப்பகண் ைக)(வார் 4) , 6. . .எஸ்.
கண் ைக (ஊ)
என் கண் ைகபஜைனேகா ல் ெத (வார் 4) ,
7. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) ரல ரப்பகண் ைககாலனி(வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட்
ங் கச

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
த் ரம் -631304.

3
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ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக யாதவர் ெத ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக காலனி (வார் 5) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக ஊர் (வார் 5) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) நாராயன நா
கண் ைக (வார் 5) ,
.எஸ். கண் ைக (ஊ) இ எம் ஆர் கண் ைக அ ந்த யர் காலனி
5) , 6. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) மா ரா ெப மாள் ரா
ைக (வார் 6) , 7. . .எஸ். கண் ைக (ஊ) மா ரா ெப மாள்
ெத (ம) ஆஞ் சேநய ெத (

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

126

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஈ எம் ஆர் கண் ைக--631304.

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
(வார்
கண்
வடக்

127

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (
தல்
கட் டம் ), எஸ்
கண் ைக-631304.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) சந்தான ேவ
ேகாபால ரம்
(வார் 1) , 2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எஸ்
ரம்
இ ளர்காலனி வார் 1 , 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எம் . .ஆர்
நகர் (எ) னிசமத் வ ரம் (வார் 1) , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட
(ஊ) எஸ். .கண் ைக, யாதவகாலனி(வார் 1 , 5.இராம
ஷ்ண
ரா ேபட்ைட (ஊ) எஸ். .கண் ைக வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

128

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (
தல்
கட் டம் ), எஸ்
கண் ைக-631304.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எஸ். கண் ைக, காலனி (வார்
2
, 2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக (வார் 2 ,
3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக வள்
வர் காலனி
(வார் 2 , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக
காலனி(வார் 2 , 5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) . கண் ைக
ேமட் க்காலனி (வார் 2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) சமத் வ ரம் (வார் -1) ,
2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ப ஜ ம ரா ரம் ெகாண்டா ரம்
ேரா (வார் -3) , 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ப ஜ ம ரா ரம்
(வார் -3) , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) மராட் ம ரா ரம்
(வார் -3) , 5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ெகால் ல ம ரா ரம்
(வார் -3) , 6.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ல்
மந்த
(வார் -3) , 7.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ேவலன் கண் ைக
(வார் -3)

129

129

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
கண் ைக--631304.

130

130

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெசல் லாத்
631303.

ர்-

1.இராம
2.இராம

ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ெசல் லாத்
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ) ெசல் லாத்

131

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (ெதற் பக்கம் )
ய கட் டம் , ெசல் லாத் ர்631303.

1.இராம

ஷ்ணரா

ேபட்ைட (ஊ)

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஆர் ேக ேபட்ைட--631303.

1.இராம
2.இராம
3.இராம
4.இராம
5.இராம
3)

ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா
ஷ்ண ரா

ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)
ேபட்ைட (ஊ)

131

132

132

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ர் வார் 1 ,
ர் காலனி (வார் 1

ஷ்ணா ரம் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-5)

த்தணி சாைல (வார் -1) ,
ரா வ் காந் நகர் (வார் -1) ,
அண்ணாநகர் (வார் -1) ,
பஜார் ெத (வார் -1) ,
பள் ளிப்பட் சாைல ழக் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

133

134

133

134

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஆர் ேக ேபட்ைட-631303.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ராக் ேபட்ைட அஞ் சலக
(வார் -2) , 2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ராமணர் ெத (வார் 2) , 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) வாணியர் ெத (வார் -2) ,
4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கைலமகள் ெத (வார் -2) ,
5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ளக்கைர ெத (வார் -2) ,
6.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
7.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) எம்
ஆர் ெத (வார் -2) ,
8.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ேசாளிங் கர் சாைல (வார் -2) ,
9.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கைலஞர் ெத (வார் -2) ,
10.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) பார தாசன்ெத (வார் -2) ,
11.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கண்ணதாசன்ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ஆர் ேக ேபட்ைட-631303.

1.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ளக்கனாம்
ேம (வார் -2) ,
2.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) வ வாய் ஆய் வாளர் ெத (வார் -2)
, 3.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) கால் நைட ம த் வமைண ெத
(வார் -2) , 4.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ) ெதாட்ேடசம் மன்ெத
(வார் -3) , 5.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ெபான்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) , 6.இராம
ஷ்ண
ரா ேபட்ைட (ஊ) காந் நகர் (வார் -3) , 7.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட
(ஊ) ேதாப் ெத (வார் -3) , 8.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ேபா ஸ் ைலன்ெத (வார் -3) , 9.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
காமராஜர் ெத (வார் -3) , 10.இராம
ஷ்ண ரா ேபட்ைட (ஊ)
ெட ேபான் எக்ஸ்ேசஞ் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

135

135

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி( ழக் ப
ளக்கனாம்
-631303.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4)

),

ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்
ளக்கனாம்

ேதாப் ெத (வார் -3) ,
இ ளர்காலனி (வார் -3) ,
யாதவர் ெத (வார் -3) ,
நா
ெத (வார் -3) ,
ெம ன்ெத (வார் -3) ,
உைடயார்ெத
ழக் (வார்

136

136

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற பக்கம் ),
ளக்கனாம்
-631303.

1. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
அண்ணாெத (வார் -4) ,
2. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
சந் ர லாச ரம் ேரா ெத
(வார் -4 , 3. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
சத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -4) , 4. ளக்கனாம்
(ஊ)
ளக்கனாம்
உைடயார்ெத ேமற் (வார் -4) , 5. ளக்கனாம்
(ஊ) ந த்ெத

137

137

ஊராட் ஓன்
ெதற் ப
,
631303.

1.இராம
ஷ்ணரா
(வார் -4) , 2.இராம
3.இராம
ஷ்ணரா

138

138

அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ெதற்
ஆர் ேக ேபட்ைட-631303.

ய வக்கப்பள் ளி
ளக்கனாம்
-

ப

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-

ேபட்ைட (ஊ)
ளக்கணாம்
பைழயகாலனி
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ)
ய காலனி (வார் -4) ,
ேபட்ைட (ஊ)
ளக்கனாம்
வள்
வன் காலனி

1.இராம
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ) பள் ளிப்பட் ேரா சாைல (வார் 4) , 2.இராம
ஷ்ணரா ேபட்ைட (ஊ) இஸ்மா ல் நகர் (வார் -4) ,
3.ராம
ஷ்ணரா ேபட்ைட(ஊ) அம் ைமயார் ப்பம் ேரா (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

139

140

139

140

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
சந் ர லாச ரம் -631302.

1.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ) அப் ெகாண்ைடய் ய
கண் ைக(வார் 1) , 2.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ)
ஆ
ரா டர் காலனி(வார் 1) , 3.பால ரம் (வ. ) மற் ம்
சந் ர லாச ரம் (ஊ) ன்னத் ெத (வார் 1) , 4.பால ரம் (வ. )
மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
5.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ) பாடசாைல
ெத (வார் 2) , 6.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம் (ஊ)
அ ந்த காலனி(வார் 2) , 7.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம்
(ஊ)
க்காலனி(வார் 1) , 8.பால ரம் (வ. ) மற் ம் சந் ர லாச ரம்
(ஊ) சந் ர லாச ரம் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
இராம ரம் -631301.

1.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத
(வார் 2) , 2.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ) அண்ணா
ெத (வார் 2) , 3.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ) எம்
ஆர்
ெத (வார் 2) , 4.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ந்தரராஜ ரம் (ஊ) இந் ரா
ெத (வார் 2) , 5.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) பாடசாைல
ெத (வார் 2) , 6.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத (வார் 2) , 7.பால ரம் (வ. ) மற் ம் இராம ரம் ஊராட்
ந த்ெத (வார் 2) , 8.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) ழ் ெத
, 9.பால ரம் (வ. ) மற் ம் ராமா ரம் (ஊ) ஆர்.ேக.ேபட்ைடெம ன்
ேரா (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

141

142

141

142

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமல் பால ரம் -631301.

1.பாலா ரம் (ஊ) ேமல் பாலா ரம் ேரா (வார் -2) , 2.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத 6வ ெத (வார் -2) , 3.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத
7வ ெத (வார் -2) , 4.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத 8வ ெத (வார் 2) , 5.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத 9வ ெத (வார் -2) , 6.பாலா ரம்
(ஊ)
க் ெத 10வ ெத (வார் -2) , 7.பாலா ரம் (ஊ)
க் ெத
11வ ெத (வார் -3) , 8.பாலா ரம் (ஊ) ந பாலா ரம் (வார் -3) ,
9.பாலா ரம் (ஊ) அம் ைமயார் ப்பம் ேரா (வார் -3) , 10.பாலா ரம்
(ஊ) ைபபாஸ்ேரா (வார் -3) , 11.பாலா ரம் (ஊ) ேமல் பாலா ரம்
ெபரியெத (வார் -3) , 12.பாலா ரம் (ஊ) ன்னெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமல் பால ரம் -631301.

1.பாலா ரம் (ஊ) ழ் பாலா ரம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.பாலா ரம் (ஊ) ன்னெத (வார் -1) , 3.பாலா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி ழ் பாலா ரம் ேரா (வார் -1) , 4.பாலா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.பாலா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி
தல் ெத (வார் -1) , 6.பாலா ரம் ஊராட் அ ந்த காலனி ஏரிெத
(வார் -2) , 7.பாலா ரம் ஊராட் அ ந்த காலனி
க் ெத
(வார் -2) , 8.பாலா ரம் ஊராட் ேமல் பால ரம் ேரா (வார் -2) ,
9.பாலா ரம் (ஊ) மயாண சாைல ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) ,
10.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா ட காலனி
தல்
க் ெத (வார் -2) ,
11.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 2வ
க் ெத (வார் -2) ,
12.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 3வ
க் ெத (வார் -2) ,
13.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 4வ
க் ெத (வார் -2) ,
14.பாலா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி 5வ
க் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

143

143

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ேமல் பால ரம் -631301.

1.பாலா ரம் (ஊ) ேமல் பாலா ரம் ெபரியெத (வார் -3) , 2.பாலா ரம்
(ஊ) ேமல் பாலா ரம் அண்ணாநகர் (வார் -4) , 3.பாலா ரம் (ஊ)
ராமேஜா யர் கண் ைக (வார் -4) , 4.பாலா ரம் (ஊ) ராமேஜா யர்
அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.பாலா ரம் (ஊ) ெபால் மைல நகர்
(வார் -4) , 6.பாலா ரம் (ஊ) கண்ணிேகா
ர் (வார் -4) , 7.பாலா ரம்
(ஊ)
.எம் .நகர் (வார் -4) , 8.பாலா ரம் (ஊ) ராமசா நகர் (வார் -4) ,
9.பாலா ரம் (ஊ)
காெரட் நகர் (வார் -4)

144

144

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
காளிகா ரம் -631302.

1.
2.
3.

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
காளிகா ரம் -631302.

1. காளிகா
2. காளிகா
3. காளிகா
4. காளிகா
(வார் -4 , 5.

ரம் (ஊ)
ரம் (ஊ)
ரம் (ஊ)
ரம் (ஊ)
காளிகா
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

145

145

காளிகா ரம் (ஊ)
காளிகா ரம் (ஊ)
காளிகா ரம் (ஊ)

146

146

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
காளிகா ரம் -631302.

1. காளிகா
2. காளிகா
3. காளிகா
4. காளிகா
(வார் -4

147

147

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
காளிகா ரம் 631302.

1.
2.
3.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காளிகா ரம் அஞ் சலக
(வார் -3) ,
காளிகா ரம் ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
காளிகா ரம் மடம் ெத (வார் -3&4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

காளிகா
காளிகா
காளிகா
காளிகா
ரம் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரம் காமராஜர் ெத (வார் -4) ,
ரம் அண்ணா ெத (வார் -4) ,
ரம்
வள்
வர் ெத (வார் -4) ,
ரம்
பானந்த வாரியார் ெத
காளிகா ரம் இந் ரா நகர் (வார் -4)

(ஊ)
காளிகா ரம் காலனி (வார் -4) ,
(ஊ) அ தா ெரட் கண் ைக
யெத (வார் -4) ,
அ தா ெரட் கண் ைக கைரேமல் ெத (வார் -4) ,
அ தாெரட் கண் ைக ெப மாள் ேகா ல் ெத

காளிகா ரம் (ஊ) வன்னியர்
காளிகா ரம் (ஊ) ெபரிய ெத
காளிகா ரம் (ஊ) ெபரிய ெத

ெதற் (வார் -2) ,
ேமல் சந் (வார் -2) ,
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

148

148

149

150

151

149

150

151

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ழக்
கப்
அைற,
காளிகா ரம் -631302.

1. காளிகா ரம் (ஊ) யாதவர்
(வார் -1) , 2. காளிகா ரம் (ஊ)
வன்னியர்
வடக் (வார் -1) , 3. காளிகா ரம் (ஊ) காந் நகர்
(வார் -2) , 4. காளிகா ரம் (ஊ) அஞ் சலக
(வார் -2)

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
தாமேனரி-631302.

1.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி (ஊ) ேச வராக ரம் (வார் 1) ,
2.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி (ஊ) தாமேனரி ராஜா ர் (வார்
3.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி (ஊ) தாமேனரி ஆ
ரா டர்
காலனி (வார் 2) , 4.பால ரம் (வ. ) மற் ம் தாமேனரி ராமம்
ரங் கா ரம் (வார் 3)

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் ப
),
மகன்காளிகா ரம் -631302.

1.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர் (வார் -1) , 2.மகன்காளிகா ரம்
(ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
ேதான்றமைலயார் ராமம் (வார் -1) , 4.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
சா
ர் (வார் -1) , 5.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
ப்ேபட்ைட (வார் -1) ,
6.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ன்னேகா ந்தெரட்
ர் (வார் -1) ,
7.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அம் மன்நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் ப
),
மகன்காளிகா ரம் -631302.

1.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ேதவ
ரம் (வார் -2) , 2.மகன்காளிகா ரம்
(ஊ) ளியாந்ேதாப் (வார் -2) , 3.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ெபரியார்நகர்
(வார் -2) , 4.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அம் மேலரி (வார் -2) ,
5.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) அட்டமைல (வார் -2) , 6.மகன்காளிகா ரம்
(ஊ) பங் கா ேகாட்ைட (வார் -2) , 7.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
வள் ளிமைலயார்
(வார் -2) , 8.மகன்காளிகா ரம் (ஊ)
காட் ர் ராமம் (வார் -2) , 9.மகன்காளிகா ரம் (ஊ) ேகா ந்தெரட்
ர்
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

2) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3
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பாகத்

ன்
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ம் பரப்
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அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி (ைமய
கட் ம் ), ஆ வராக ரம் -631203.

1.ஆ வராக ரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ஆ வராக ரம் (ஊ) ழ்
க் ெத (வார் -1) , 3.ஆ வராக ரம் (ஊ)
ழ் ெத (வார் -1) , 4.ஆ வராக ரம் (ஊ) ேமல்
க் ெத (வார் -1) ,
5.ஆ வராக ரம் (ஊ) ேமல் ெத (வார் -1) , 6.ஆ வராக ரம் (ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -1) , 7.ஆ வராக ரம் (ஊ)
நாயகர்ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -1) , 8.ஆ வராக ரம் (ஊ)
அண்ணா நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி (ைமய
கட் ம் ), ஆ வராக ரம் -631203.

1.ஆ வராக ரம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெத (வார் -1) , 2.ஆ வராக ரம் (ஊ)
ளக்கைர ேம (வார் -1) , 3.ஆ வராக ரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2) , 4.ஆ வராக ரம் (ஊ) ஓைட
(வார் -2) , 5.ஆ வராக ரம்
(ஊ) ம
ர் (வார் -2) , 6.ஆ வராக ரம் (ஊ) ெசல் வ
நாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.ஆ வராக ரம் (ஊ) ஆ வராக ரம்
ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) , 8.ஆ வராக ரம் (ஊ) ேரா ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3
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4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவள் ளாத் ர்-631203.

1.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ெவள் ளாத் ர்
(ஊ) ழ் சந் ெத (வார் -1) , 3.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ராமணர்ெத
(வார் -1) , 4.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ேமல் சந் ெத (வார் -1) ,
5.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ஆ
ரா டர்காலனிசாைல (வார் -1) ,
6.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) காலனி
யெத (வார் -1) , 7.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிபஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிசத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 9.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிமாரியம் மன்ேகா ல் ெத -1 (வார் -1) , 10.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனி மாரியம் மன்ேகா ல் ெத -2 (வார் -1) , 11.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
காலனிகைட ெத (வார் -1) , 12.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) இ ளர்காலனி
(வார் -1) , 13.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) அ ந்த யர்காலனி
(ேஜ.ேஜ.நகர்)வார் -1) , 14.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ெந ஞ் சாைல (வார் -1) ,
15.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) .என்.ஆர். நகர் (வார் -1) , 16.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
வட்டாரவளர்ச் அ வலகம் (வார் -1) , 17.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
எம் . .ஆர்.நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ,
ஷ்ணா ப்பம் -631304.

1.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
த்தணிேரா (வார் -2) , 2.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
வண்ணார்ெத (வார் -2) , 3.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) யாதவெத
(வார் -2) , 5.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) வங் க
ர் ேரா (வார் -2) ,
6.ெவள் ளாத் ர் (ஊ) ஒத்தவாைடெத (வார் -2) , 7.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
எல் லம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 8.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம் ேமல் ேம (வார் -2) , 9.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம் ழ் ேம (வார் -2) , 10.ெவள் ளாத் ர் (ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

4

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி, அம் மேனரி 631 302.

1.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி அம் மேனரி ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி(ஊ) ஆ வராக ரம் ேரா (வார் -1) ,
3.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி ேகா ல் ெத வடக் (வார் -1) ,
4.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி ேமட் த்ெத ேமற் (வார் -2) ,
5.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி மைலேயார ெத
ழக் (வார் -2) ,
6.ெகாண்டமா ரம் அம் மேனரி
க் 1வ ெத (வார் -2)

அர னர் உயர் நிைலப்பள் ளி ,
ெகாண்டா ரம் - 631 304.

1.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி (ஊ) ெகாண்டா ரம் மயானசாைல (வார்
3) , 2.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
3.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி(ஊ) ம
ெத (வார் -3) ,
4.ெகாண்டா ரம் அம் மேனரி(ஊ) ம ரா ரம் ேரா (வார் -4) ,
5.ெகாண்டா ரம் ம
த்ெத
ழக் (வார் -4) , 6.ெகாண்டா ரம்
ேரா த்ெத (வார் -4) , 7.ெகாண்டா ரம் ெகாண்டமா ரம்
ஆ
ரா டர்காலனி (வார் -4) , 8.ெகாண்டா ரம் ெகாண்டமா ரம்
ஒட்டர்காலனி (வார் -4) , 9.ெகாண்டா ரம் . .கண் ைக ேரா
(வார் -4)

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ரமங் கலம் -631302.

1. ரமங் கலம் (ஊ) ழ் பந்
ப்பம் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1)
, 2. ரமங் கலம் (ஊ) ழ் பந் க் ப்பம்
க் த்ெத (வார் -1) ,
3. ரமங் கலம் (ஊ) ேடங் க் ெத (வார் -1) , 4. ரமங் கலம் (ஊ)
ெகாண்டபாைளயம் ெதற் (வார் -1) , 5. ரமங் கலம் (ஊ)
ேச வராக ரம் சாைல (வார் -1) , 6. ரமங் கலம் (ஊ) ந பந் க் ப்பம்
(வார் -1) , 7. ரமங் கலம் (ஊ) ெகாண்டபாைளயம் (வார் -1) ,
8. ரமங் கலம் (ஊ) ேமல் பந்
ப்பம் (வார் -1) , 9. ரமங் கலம் (ஊ)
பைழய அ ந்த காலனி (வார் -1) , 10. ரமங் கலம் (ஊ)
ய
அ ந்த காலனி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
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மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
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ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ரமங் கலம் -631302.

1. ரமங் கலம் (ஊ) சக் அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2. ரமங் கலம் (ஊ) ரா ணர் ெத (வார் -2) , 3. ரமங் கலம் (ஊ)
சாவ த் ெத (வார் -2) , 4. ரமங் கலம் (ஊ) இ ளர் சந் (வார் -2) ,
5. ரமங் கலம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 6. ரமங் கலம்
(ஊ) சக் அம் மன் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) , 7. ரமங் கலம் (ஊ)
இராணிப்ேபட்ைட ெத (வார் -2) , 8. ரமங் கலம் (ஊ)
ட் ற
சங் கசாைல (வார் -2) , 9. ரமங் கலம் (ஊ) பால் ராஜ் கண் ைக (வார் 2) , 10. ரமங் கலம் (ஊ) மகன் காளிக ரம் சாைல (வார் -2) ,
11. ரமங் கலம் (ஊ) ராமரா கண் ைக (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ரமங் கலம் -631302.

1. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம் ேட ட் ைலன்ெத (வார் -3) ,
2. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம் ந த்ெத (வார் -3) , 3. ரமங் கலம்
(ஊ) ரமங் கலம் எம் . .ஆர்.ெத (வார் -3) , 4. ரமங் கலம் (ஊ)
ரமங் கலம் ேடங் க்ெத (வார் -3) , 5. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம்
மாதாேகா ல் ெத (வார் -3) , 6. ரமங் கலம் (ஊ) ரமங் கலம்
எம் . .ஆர்.நகர் (வார் -3) , 7. ரமங் கலம் (ஊ) ராஜா ர் (வார் -3) ,
8. ரமங் கலம் (ஊ) அண்ணா நகர் , 9. ரமங் கலம் (ஊ) மரி ப்பம்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி, , ராேகா
ேமாட் ர்-631 302.

1. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்ேசாளிஙகர்மண்ேரா (வார் -4) ,
2. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்ெபரியெத (வார் -4) , 3. ரமங் கலம்
(ஊ)
.ேக..ேமாட் ர்ஏரிக்கைரெத (வார் -4) , 4. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்தர்மராஜாேகா ல் ெத (வார் -4) , 5. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர்ேசாளிங் கர்தார்சாைலேரா , 6. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேமாட் ர் ேசாளிங் கர் த் ர்ெந ஞ் சாைல , 7. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேசாளிங் கர் ராஜா ர்(வார் -4) , 8. ரமங் கலம் (ஊ)
.ேக.ேசாளிங் கர் இ ளர்காலனி(வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ல்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

162

163

164

162

163

164

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெபத்தநாக
-631302.

1.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ன்னநாக ண்
(ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
3.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
ஆ
ரா டர்காலனி(வார் 1) , 4.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ன்னநாக ண்
(ஊ) த் ர்ெம ன்ேரா ேமற் (வார் 2) ,
5.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
த் ர்ெம ன்ேரா
ழக் (வார் 2) , 6.ெபத்தனக
(வ. ) மற்
ன்னநாக ண்
(ஊ) ெபரியநாக ண் ேரா (வார் 3 ,
7.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ன்னநாக ண்
(ஊ)
அ ந்த காலனி(வார் 3) , 8.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ன்னநாக ண்
(ஊ) இ ளர்காலனி(வார் 3)

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெபத்தநாக
-631302.

1.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ) ஏரிக்கைர
ெத (வார் 1) , 2.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ)
பள் ளி டத் ெத (வார் 1) , 3.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ெபரியநாக ண்
(ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் 1) ,
4.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ) பள் ளி டத்ெத
சந் (வார் 1) , 5.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண்
(ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத சந் (வார் 1) , 6.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
ெபரியநாக ண்
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
ெபத்தநாக
-631302.

1.ெபரியநாக ண்
(ஊ) சர்ச் ெத (வார் -2) , 2.ெபத்தனக
(வ. )
மற் ம் ெபரியநாக ண் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் 2) ,
3.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம் ெபரியநாக ண் (ஊ) ெபல் லவாரி
கண் ைக (வார் 2) , 4.ெபத்தனக
(வ. ) மற் ம்
நாதராஜ ரம்
(ஊ) ேநச
ர் (வார் 2) , 5.ெபரியநாக ண்
(ஊ) ெபரியநாக ண்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஆர்

ரம் -

1. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம் ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ)
ராஜா ர் (வார் 1) , 2. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம்
ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் 1) ,
3. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம் ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ)
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 2) , 4. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம்
ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ) இந் ரா நகர் (வார் 3) ,
5. ரமங் கலம் (வ. ) மற் ம் ெவங் கட்டெப மாள் ராஜ ரம் (ஊ)
ெவங் கட்டெப மாள் ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

165

165

எஸ் ஐ பள் ளி,
631302.

166

166

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
ேதவலம் பா ரம் -631302.

1.
நாதராஜ ரம் (ஊ)
நாதராஜ ரம் (வார் -1&2) ,
2.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) ேமல் ெத (வார் -1) , 3.ேதவலம் பா ரம் (ஊ)
ழ் ெத (வார் -1) , 4.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) அ ந்த காலணி (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

167

167

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி,
ேதவலம் பா ரம் -631302.

1.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ேதவலம் பா ரம் (ஊ) ெம ன்ேரா (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

168

168

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவ யங் கா -631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ) ெவ யங் கா யாதவ
(வார் -1) ,
2.ெவ யங் கா (ஊ) வடமைலெத (வார் -1) , 3.ெவ யங் கா
ய
(வார் -1) , 4.ெவ யங் கா (ஊ) சந்
(வார் -2)

169

169

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெவ யங் கா -631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ) ெபரிய
(வார் -2) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
ராமணர்
(வார் -2) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) காமராஜர்
(வார் 2) , 4.ெவ யங் கா (ஊ) ேந ெத , 5.ெவ யங் கா (ஊ) ேமட் த் ெத

170

170

1.ெவ யங் கா (ஊ) சாவ
(வார் -3) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
ெவ யங் கா காலனி (வார் -3) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) சாவ ெத
ெவ யங் கா -631302.
4.ெவ யங் கா (ஊ) வடமைலத் ெத

(ஊ)

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

171

171

ஊராட் ஒன்
ழக்
கப்
ெவ யங் கா

172

172

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற் பக்கம் ழக் வாசல் ,
ெவ யங் கா -631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ)
காலனி (வார் -4) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
ட்ைட ழ் ர் ( ) (வார் -4) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) ட்ைடக் ழ் ர் (ேம)
(வார் -4) , 4.ெவ யங் கா (ஊ) தாமைரக் ளம் (வார் -4 & 5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி ேமற்
வாசல் , ெவ யங் கா 631302.

1.ெவ யங் கா (ஊ) ெவங் கட்டா ரம் (வார் -5) , 2.ெவ யங் கா (ஊ)
காலனி (வார் -5) , 3.ெவ யங் கா (ஊ) ெபத்ேதல் ரம் (வ) (வார் -6)
, 4.ெவ யங் கா (ஊ) ெபத்ேதல் ரம் (ெத) (வார் -5) , 5.ெவ யங் கா
ஊராட் ேவ
ேகாபால ரம் (வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேகாபால ரம் 631302.

1.ேகாபால ரம் (ஊ) ேகாபால ரம் (வார் -1) , 2.ேகாபால ரம் (ஊ)
பைழய அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3.ேகாபால ரம் (ஊ) ராஜா ர்
(வார் -1) , 4.ேகாபால ரம் (ஊ) யாதவகாலனி (வார் -1) ,
5.ேகாபால ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -1) , 6.ேகாபால ரம் (ஊ)
த் ர் சாைல (வார் -2) , 7.ேகாபால ரம் (ஊ)
ய அ ந்த காலனி
(வார் -2) , 8.ேகாபால ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் காலனி (வார் -2) ,
9.ேகாபால ரம் (ஊ) ன்னராமா ரம் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ெபத்தராமா ரம் -631302.

1.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) ெபத்தராமா ரம் ெபரியெத
2.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் வடக் (வார்
3.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) ஆ
ரா டர் ெதற் (வார்
4.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) அண்ணாநகர் காலனி (வார்
5.ெபத்தராமா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
(ஊ) ெசட் வாரிபள் ளி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

173

174

175

174

175

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ய வக்கப்பள் ளி
1.ெவ யங் கா (ஊ)
ர்ேம (வார் -3) , 2.ெவ யங் கா
அைற , ெகாத் ர்
அ ந்த (வார் -3) , 3.ெவ யங் கா (ஊ)
ர் (வார் -3)
ர் -631302.

(ஊ)

ர்

(வார் -1) ,
-1) ,
-2) ,
-2) ,
6.ெபத்தராமா ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

176

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி,
சகஸ்ரபத்மா ரம் -631302.

1.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) கல் யாண ரம் (வார் -1) , 2.சகஸ்ரபத்மா ரம்
(ஊ) சகஸ்ரபத்மா ரம் (வார் -1 & 2) , 3.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ)
சகஸ்ரபத்மா ரம் காலனி (வார் -2) , 4.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) த் ர்
ேரா
(வார் -2) , 5.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
6.சகஸ்ரபத்மா ரம் (ஊ) ராமா ரம் காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

177

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ழக் ப
),
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.

1.அஸ்வேரவந்த
2.அஸ்வேரவந்த
3.அஸ்வேரவந்த
4.அஸ்வேரவந்த

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ) அஸ்வேரவந்த ரம் காலனி (வார் -1) ,
(ஊ) ேதசப்ப பாைளயம் (வார் -1) ,
(ஊ) த் ர் ெம ன்ேரா
ழக் (வார் -1) ,
(ஊ)
வள்
வர் நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

178

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
(ெதற் பக்கம் ேமற் ப
),
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.

1.அஸ்வேரவந்த
2.அஸ்வேரவந்த
3.அஸ்வேரவந்த
4.அஸ்வேரவந்த

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ) பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) ,
(ஊ) பைழய அஞ் சலகெத (வார் -1) ,
(ஊ) ராமண ெத (வார் -2) ,
(ஊ) ேரா ெத வடக் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

179

1.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) ேரா
2.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) த்
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி ,
3.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) சாவ
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.
(ஊ) ேமல் வன்னிய ெத (வார்
ட்ைடெத (வார் -3)

180

180

1.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -3) , 2.அஸ்வேரவந்த ரம்
ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி , (ஊ) மஞ் ர் கண் ைக அ ந்த (வார் -3) , 3.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ)
மஞ் ர் கண் ைக (வார் -3) , 4.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி
அஸ்வேரவந்த ரம் -631302.
(வார் -3) , 5.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ) ெசட்
ளம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

181

181

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
அய் யேனரி-631303.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

176

177

178

179

ெத ெதற் (வார் -2) ,
ர்ெம ன் ேரா ேமற் (வார் -2) ,
ெத (வார் -2) , 4.அஸ்வேரவந்த ரம்
-2) , 5.அஸ்வேரவந்த ரம் (ஊ)

1.அய் யேனரி (ஊ) அய் யேனரி பஜைனேகா ல் ெத
2.அய் யேனரி (ஊ) அய் யேனரி காலனி (வார் -2)

(வார்

-1) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

182

182

அர உயர்நிைலப்பள் ளி,
அய் யேனரி-631303.

1.அய் யேனரி (ஊ) ஞான ெகால்
ேதாப் (வார் -2) , 2.அய் யேனரி (ஊ)
சாம் ராஜ் கண் ைக (வார் -2) , 3.அய் யேனரி (ஊ) பஞ் சகண்ட நாத ரம்
(வார் -3) , 4.அய் யேனரி (ஊ) அய் யேனரி ழக் பஜைன ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
அய் யேனரி ராணத் ர்-631303.

1.அய் யேனரி (வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ) ேபாஸ்ட் ஆ ஸ்ெத
(வார் 1) , 2.அய் யேனரி (வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ) பார யார்
ெத (வார் 1) , 3.அய் யேனரி (வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ) யாதவர்
ெத (வார் 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.அய் யேனரி (வ. ) மற்
2.அய் யேனரி (வ. ) மற்
3.அய் யேனரி (வ. ) மற்
, 4.அய் யேனரி (வ. ) மற்
(வார் 3) , 5.அய் யேனரி
நகர் (வார் 3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

183

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ம் ராணத் ர் (ஊ) காந் ெத (வார் 2) ,
ம் ராணத் ர் (ஊ) அ ந்த
(வார் 3) ,
ம் ராணத் ர் (ஊ) வன்னியர்ெத (வார் 3)
ம் ராணத் ர் (ஊ) அம் ேபத்கார் ெத
(வ. ) மற் ம் ராணத் ர் (ஊ)
.
. ங்

184

184

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி(
எஸ் எஸ் ஏ கட் டம் ), அய் யேனரி
ராணத் ர்-631303.

185

185

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி , 1.
லாச ரம் -631303.
2.

186

186

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
சா
ர்மல் லாவரம் --631302.

1.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) சா
ர்மல் லாவரம் ெபரியெத (வார் -1) ,
2.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ன்னசா
ர்மல் லாவரம் ன்னெத (வார் 1) , 3.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ெபரியசா
ர்மல் லாவரம் ேமட் த்ெத
(வார் -1) , 4.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ெபரியசா
ர்மல் லாவரம் ந ெத
(வார் -1,2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

187

187

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
சா
ர்மல் லாவரம் --631302.

1.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) ெபரியசா
ர்மல் லாவரம் சந் ெத
1) , 2.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) வடவாண்ைட ெத (வார் -2) ,
3.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) அரிஜனகாலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

லாச ரம் (ஊ)
லாச ரம் (ஊ)

லாச ரம்
ய ெத

ய ெத

(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4) ,

(வார் -

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

188

188

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
சரகாண்ட ரம் -631302.

1.சா
2.சா

189

189

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
பத்மா ரம் , பத்மா ரம் -631302.

1.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) . .எஸ். தா நகர் (வார் -2) ,
2.சா
ர்மல் லாவரம் (ஊ) பத்மா ரம் (வார் -2) , 3.சா
ர்மல் லாவரம்
(ஊ) . .எஸ். தாநகர் (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

190

190

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
நீ ேலாத்பாலா ரம் -631302.

1.சா
ர்மல் லவரம் (வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம் (ஊ)
நீ ேலாத்பாலா ரம் ராமம் (வார் 1,2)ெபரிய ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

191

1.சா
ர்மல் லவரம் (வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம் (ஊ)
நீ ேலாத்பாலா ரம் அ ந்த காலனி (வார் 1) , 2.சா
ர்மல் லவரம்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ெதற்
கப்
(வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம் (ஊ) நீ ேலாத்பாலா ரம் ெபரியெத
அைற, நீ ேலாத்பாலா ரம் -631302. (வார் 2) , 3.சா
ர்மல் லவரம் (வ. ) மற் ம் நீ ேலாத்பாலா ரம்
ஊராட்
ள் ளிப்பாைளயம் ராமம் (வார் 2)

191

192

192

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ைமலார்வாடா-631302.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ர்மல் லாவரம் (ஊ)
ர்மல் லாவரம் (ஊ)

சரகாண்டா ரம் ராமம் (வார் -1) ,
சரகாண்டா ரம் அரிஜனகாலனி (வார்

-1)

1.ைமலார்வாடா (ஊ) ைமலார்வாடாகாலனி (வார் -1) , 2.ைமலார்வாடா
(ஊ) மாெரட்
ர், ேமட் த்ெத (வார் -1) , 3.ைமலார்வாடா (ஊ)
மாெரட்
ர் ட்ைடத்ெத (வார் -1) , 4.ைமலார்வாடா (ஊ) மா
ெரட்
ர் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ைமலார்வாடா (ஊ)
ைமலார்வாடாேமட் த்ெத (வார் -1) , 6.ைமலார்வாடா (ஊ)
ைமலார்வாடா ந த்ெத (வார் -1) , 7.ைமலார்வாடா (ஊ)
ைமலார்வாடா அஞ் சல் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

193

193

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
ைமலார்வாடா - 631302.

1.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் ேமட் த்ெத (வார் -2) ,
2.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் பஜைனக்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
3.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
4.ைமலார்வாடா (ஊ) த்தப்ப
ர் அ ந்த காலனி (வார் -2) ,
5.ைமலார்வாடா (ஊ) ெசங் காட்டா
ர் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6.ைமலார்வாடா (ஊ) ெசங் காட்டா
ர் ேவப்பமரத்ெத (வார் -2) ,
7.ைமலார்வாடா (ஊ) ெசங் காட்டா
ர் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2( ,
8.ைமலார்வாடா (ஊ)
.ஆர்.கண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

194

194

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
(அங் கன்வா ைமயம் எண் - 36),
ைமலர்வாடா - 631 302.

1.ைமலார்வாடா(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ) ெகாளத்
ப்பம்
(வார் 1) , 2.ைமலார்வாடா(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
பரபயங் கர ரம் (வார் 1) , 3.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம்
மாகமாம் பா ரம் (ஊ) பரபயங் கர ரம் அ ந்த காலனி (வார் 1) ,
4.ைமலார்வாடா(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம்
அ ந்த காலனி (வார் 1) , 5.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம்
மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
ஷ்ணா ப்பம் (வார் 1 & 2) , 6.ைமலார்வாடா
(வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ) மைலேம (வார் 2) ,
7.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி
(வார் 2) , 8.ைமலார்வாடா (வ. ) மற் ம் மாகமாம் பா ரம் (ஊ)
நாக ப்பம் (வார் 1)

195

195

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப்பள் ளி(ேமற் ப
ைபவலசா - 631 302.

1.ைபவலசா (ஊ)
க்காலம் மன் ேகா
(ஊ) ெபரியெத (வார் -1 & 2)

196

1.ைபவலசா (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ைபவலசா (ஊ)
கைர
ர் (வார் -2) , 3.ைபவலசா (ஊ)
காலனி (வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி(
4.ைபவலசா (ஊ) ேமட் காலனி (வார் -2 & 3) , 5.ைபவலசா (ஊ)
ழக் ப
), ைபவலசா-631302.
ெதாம் பர் காலனி (வார் -3) , 6.ைபவலசா (ஊ) கட்டாரி ப்பம் (வார் -3)
, 7.ைபவலசா (ஊ) பாைளயத்தா
ர் (வார் -3)

196

),

ல் ெத

(வார்

-1) , 2.ைபவலசா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

197

198

199

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ
ரகாேவரிராஜ

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

197

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
ரகாேவரிராஜ ரம் -631205.

198

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி (வடக் பக்க
கட் டம் ), ரகாேவரிராஜ ரம் 631205.

1. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) ெபாந்தால கண் ைக (வார் -2) ,
2. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) ெபாந்தால கண் ைக அ ந்த காலனி
(வார் -2) , 3. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
4. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ)
.ேக.ஆர். ரம் (வார் -2) ,
5. ரகாேவரிராஜ ரம் ஊ
.ேக.ஆர். ரம் ஆ
ரா டர் காலனி வார்
, 6. ரகாேவரிராஜ ரம் (ஊ) எம் . .கண் ைக (வார் -2)

ஊராட்

ஒன் ய
-631205.

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

இலட்
நர ம் ம ரம் (வார் -1) ,
இலட்
நர ம் ம ரம் (வார் -1) ,
ல் லப்பகண் ைக (வார் -1) ,
ேமா ர் கண் ைக (வார் -1) ,
ெத
காலனி (வார் -1) ,
ஒட்டர் காலனி (வார் -1) ,
ேகாட் ெரட் கண் ைக (வார் -1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

199

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
2

1.
(ஊ) சத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.
(ஊ)
பாைளயக்காரர் ெத (வார் -1) , 3.
(ஊ) ராமணர் ெத
(வார் -1) , 4.
(ஊ) வண்ணார் ெத (வார் -1) , 5.
(ஊ)
யவர் ெத (வார் -1) , 6.
(ஊ)
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் (ஊ) இ ளர் ெத (வார் -1) , 8.
(ஊ) இந் ரா நகர்
வக்கப்பள் ளி , 1) , 7.
1-வ ெத (வார் -1) , 9.
(ஊ) இந் ரா நகர் 2-வ ெத (வார் 1) , 10.
(ஊ) எல் ைலயம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 11.
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -1) , 12.
(ஊ) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 13.
(ஊ)
ெம ன்ேரா (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

200

200

ஊராட்

ஓன் ய
-631205.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

வக்கப்பள் ளி,

1.
(ஊ) பள் ளிக் டம் பக்கம் பாகவத ரம் (வார் -2) , 2.
(ஊ) சத் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.
(ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.
(ஊ) சந் ெத (வார் -2) ,
5.
(ஊ) ேடங் க்ெத (வார் -2) , 6.
(ஊ)
ெசன்னேகசவெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.
(ஊ)
ெம ன்ேரா பக்கம் (வார் -2) , 8.
(ஊ)
தல் ெத (வார் -2) ,
9.
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) , 10.
(ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -2) , 11.
(ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

201

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
அங் கன்வா கட் டம் ,
631205.

(ஊ)
னாயகர் தல் ெத (வார் -3) , 2.
(ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.
(ஊ) அ ந்த காலனி
(வார் -3) , 4.
(ஊ) மாதம் மா ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.
(ஊ) ஓைடக்கால் வாய் ெத (வார் -4) , 6.
(ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -4) , 7.
(ஊ) பள் ளிக் டம் பக்கம் (வார் -4) ,
8.
(ஊ)
. .ஆர்.கண் ைக ேம
ழக் ேரா (வார் -4) ,
9.
(ஊ) வடக் ெத (வார் -4) , 10.
(ஊ) ேடங் க்ெத
(வார் -4)

202

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி ( ழக் பக்க
கட் டம் ),
ஷ்ணச த் ரம் 631206.

1.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத (வார் -1) ,
3.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) சந் ெத (வார் -1) , 4.
ஷ்ணச த்
(ஊ) ஈஸ்வரன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
ராமசந் ரா ரம் ெத (வார் -1) , 6.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ேரா
பக்கம் ெத (வார் -1)

1.

201

202

ரம்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

203

204

205

206

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

203

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி ( ழக் பக்க
கட் டம் ),
ஷ்ணச த் ரம் 631206.

1.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) பள் ளத்ெத (வார் -1) ,
2.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 3.
ஷ்ணச த் ரம்
(ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -2) , 4.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ேமட் த்ெத
(வார் -3) , 5.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ேரா பக்கம் ெத (வார் -3) ,
6.
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ஆர். .என். கண் ைக (வார் -3)

204

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ( ழக் பக்க
கட் டம் ),
ஷ்ணச த் ரம் 631206.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

205

1. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) ந த்ெத ேமற் (வார் -2) ,
2. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) பஞ் ச கல் யாணிெத (வார் -2) ,
ஊராட் ஒன் யத்
3. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ)
தல் சந் ெத (வார் -2) , 4. ச் ெரட் பள் ளி
வக்கப்பள் ளி , ச் ெரட் பள் ளி(ஊ) ேமட் த்ெத ேமற் (வார் -2) , 5. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ)
631206.
ேதாப் ெத ேமற் (வார் -2) , 6. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) இரண்டாவ
சந் ெத (வார் -2)

206

1.
2.
ஊராட் ஒன் யத்
3.
வக்கப்பள் ளி , ச் ெரட் பள் ளி4.
631206.
5.
6.

ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச
ஷ்ணச

ச்
ச்
ச்
ச்
ச்
ச்

ெரட்
ெரட்
ெரட்
ெரட்
ெரட்
ெரட்

த்
த்
த்
த்
த்
த்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
(ஊ) பள் ளி கட் டம் வார் 4 ,
(ஊ) பள் ளிக் டம் ெத (வார் -4) ,
(ஊ) எல் லம் பள் ளி ந ெத (வார் -4) ,
(ஊ) எல் லம் பள் ளி ேமட் ெத (வார் -4) ,
ஊராட் மாதாேகா ல் ெத வார் 4

பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)
பள் ளி (ஊ)

மத் ய ேதாப் ெத (வார் -2) ,
ெரட் ெத வடக் (வார் -2) ,
ேமட் த்ெத
ழக் (வார் -2) ,
ேதாப் ெத
ழக் (வார் -3) ,
ேமட் ெகால் ல தல் ெத (வார் -3) ,
ேமட் ெகால் ல இரண்டாவ ெத (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-3)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
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1. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -3) ,
2. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) அ ந்த யர் காலனி (வார் -3) ,
3. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
ஊராட் ஒன் யத்
4. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) யாதவர் ரம் (வார் -3) , 5. ச் ெரட் பள் ளி
வக்கப்பள் ளி , ச் ெரட் பள் ளி(ஊ) ேவ
ேகாபால ரம்
நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
631206.
6. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) தாமைரக் ளம் ெத (வார் -3) ,
7. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ) வண்ணார் ெத (வார் -1) , 8. ச் ெரட் பள் ளி
(ஊ) சந் ெத (வார் -1) , 9. ச் ெரட் பள் ளி (ஊ)
த் ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

208

208

1. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) மர ண்டா
(வார் 5) , 2. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
ந த்ெத (வார் 1) , 3. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ( ழக்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ) ெரட் த்ெத (வார் 1) , 4. ச் ெரட் பள் ளி
பக்க கட் டம் ), ச் ெரட் பள் ளி(வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
த்தணி சாைல (வார் 1) ,
631206.
5. ச் ெரட் பள் ளி (வ. ) மற் ம்
ஷ்ணச த் ரம் (ஊ)
ெபாதட் ர்ேபட்ைட சாைல (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

209

209

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

ர்- 1.மத்
(வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

210

210

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

ர்- 1.மத் ர் (ஊ) ந்தர
னாயகர்ேகா
தங் கசாைலெத (வார் -2)

211

211

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

ர்- 1.மத் ர் (ஊ) ெபரிய ெத
ேகா ல் ெத (வார் -4)

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, மத்
631206.

1.மத் ர் (ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 2.மத் ர் (ஊ) நா
ெத (வார் -5) , 3.மத் ர் (ஊ) ெபரியார் நகர் (வார் -5) , 4.மத் ர்
ர்ஊராட் அ ர் கால் வாய் ெத , 5.மத் ர் (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத ,
6.மத் ர் (ஊ) சாமந்
ரம் , 7.மத் ர் (ஊ) மத் ர் ராமம் , 8.மத் ர்
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத

207

212

212

ர் (ஊ) அண்ணாெத (வார் -1) , 2.மத் ர் (ஊ) காமாரஜர் ெத
-1) , 3.மத் ர் (ஊ) காந் ெத (வார் -1)
ல் ெத

(வார் -3) , 2.மத்

(வார் -1) , 2.மத்
ர் (ஊ) ெசல் வ

ர் (ஊ)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாயகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

213

214

213

214

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி , ெகாத்
631206.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ர்-

எஸ் ஐ வக்கப்பள் ளி, மத்
காலனி-631206.

ர்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர் ஆச்சாரி ெத (வார் -8) , 2.மத் ர் (ஊ)
ெகாத் ர் நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -8) , 3.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர்
ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -8) , 4.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர்
ரம் மய் யங் கார்ேகா ல் ெத (வார் -8) , 5.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர்
இ ளர் காலனி 1-வ ெத (வார் -8) , 6.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர் இ ளர்
காலனி 2-வ ெத (வார் -8) , 7.மத் ர் (ஊ) ெகாத் ர் இ ளர் காலனி
3-வ ெத (வார் -8) , 8.மத் ர் (ஊ)
லமத் ர் ஆச்சாரி ெத (வார் 7) , 9.மத் ர் (ஊ)
லமத் ர் நாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -7) ,
10.மத் ர் (ஊ)
லமத் ர் தண்
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) அண்ணாெத (வார் - 6) ,
2.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) தண்
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத
(வார் 6) , 3.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத
(வார் 6) , 4.ெகாத் ர் (வ. ) மற் ம் மத் ர் (ஊ) அ ந்த காலனி
(வார் -6)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

215

215

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி ,
அ ேம மங் க ரம் -631213.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) சக் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ச ட் காலனி (வார் -1) ,
4.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ஆர்.எஸ். மங் கா ரம் (வார் -2) ,
5.அலேம மங் கா ரம் ஊராட் ர ல் ேவ வார்டட
் ர்ஸ் (வார் -2) ,
6.அலேம மங் கா ரம் ஊராட் வள்
வர் ேபட்ைட (வார் -2) ,
7.அலேம மங் கா ரம் ஊராட் ஏ.எம் . ேபட்ைட
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 8.அலேம மங் கா ரம் ஊராட்
ஏ.எம் . ேபட்ைட சந் ெத (வார் -2) , 9.அலேம மங் கா ரம் ஊராட்
ஏ.எம் . ேபட்ைட அம் ேபத்கார்ெத (வார் -2) , 10.அலேம மங் கா ரம்
(ஊ) கா ஓட்டல் ெத (வார் -2) , 11.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 1-வ ெத (வார் -2) , 12.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 2-வ ெத (வார் -2) , 13.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 3-வ ெத (வார் -2) , 14.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
அம் ேபத்கார் நகர் 4-வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

216

217

218

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ங் கராஜ ரம் ராமம் ராமர்ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 2.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -3) ,
3.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) சக் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
4.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) ங் காராஜ ரம் காலனி
காலனி தல் ெத (வார் -3) , 5.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
க்காலனி 2-வ ெத (வார் -3) , 6.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
காலனி 3-வ ெத (வார் -3) , 7.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
காலனி 4-வ ெத (வார் -3) , 8.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
ங் கராஜ ரம் காலனி சக் யம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
9.அலேம மங் கா ரம் (ஊ)
காலனி ேர ேயா ம் ெத (வார் -3) ,
10.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) பைழய காலனி (வார் -3) ,
11.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி
தல் ெத (வார் -3)
, 12.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) அ ந்த
காலனி 2-வ ெத (வார் 3) , 13.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) அ ந்த பைழய காலனி (வார் -3) ,
14.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) னிவாச ரம் (வார் -3) ,
15.அலேம மங் கா ரம் (ஊ) தாழமாம் ரம் (வார் -3)

216

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
631213.

217

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ேமற்
கம் பட் -631209.

218

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ெதற்
கம் பட் -631209.

ந

ந

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1.
க்கம் பட் (ஊ)
க்கம் பட்
ழக் காலனி அம் ேபத்கார் ெத
(வார் , 2.
க்கம் பட் (ஊ) ராமா பாய் ெத (வார் 1) ,
3.
க்கம் பட் (ஊ)
க்கம் பட்
ராமம் பார்ப்பனார் ெத (வார் 1)
, 4.
க்கம் பட் (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் 1) , 5.
க்கம் பட்
(ஊ) தபால் ெத (வார் 1) , 6.
க்கம் பட் (ஊ) ேடங் க் ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

,

1.
க்கம் பட் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் 1) , 2.
க்கம் பட்
(ஊ) பள் ளித் ெத (வார் 1) , 3.
க்கம் பட் (ஊ)
நாயகர் ெத
(வார் 1) , 4.
க்கம் பட் (ஊ) ஒத்தவாைட ெத (வார் 1) ,
5.
க்கம் பட் (ஊ) ெம ன்ேரா ெத (வார் 1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.
க்கம் பட் ஊ பஜைனேகா ல் ெத (வார் 3) , 2.
க்கம் பட்
ஊ அம் மன் ெத (வார் 3) , 3.
க்கம் பட் ஊ ேடங் க் ெத (வார் 3) ,
4.
க்கம் பட் ஊ அம் ேபத்கார் ெத (வார் 3) , 5.
க்கம் பட் ஊ
ஒத்தவாைட ெத (வார் 3) , 6.
க்கம் பட் ஊ ஆச்சாரி ெத (வார்
4) , 7.
க்கம் பட் ஊ பஜைனெத (வார் 4) , 8.
க்கம் பட் ஊ
ேமல்
க்கம் பட்
ராமம் பஜைனெத (வார் 4) , 9.
க்கம் பட் ஊ
நாயகர் ெத (வார் 4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

219

219

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ேமற்
கம் பட் -631209.

220

220

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி,
தரணிவராக ரம் -631209.

1.தரணிவராக ரம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) , 2.தரணிவராக ரம் (ஊ)
வடக் ெத (வார் -1) , 3.தரணிவராக ரம் (ஊ) ன்னத்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

221

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி,
தரணிவராக ரம் -631209.

1.தரணிவராக ரம் (ஊ) . . ரம் காலனி (வார் -2) ,
2.தரணிவராக ரம் (ஊ) யாதவ ரம் (வார் -1) , 3.தரணிவராக ரம் (ஊ)
.எஸ்.அக்ரஹரம் (வார் -3) , 4.தரணிவராக ரம் (ஊ) ேம
எட் க் ப்பம் (வார் -3) , 5.தரணிவராக ரம் (ஊ) ராகேவந் ராநகர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

221

ந

,

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3
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223

222

223

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
631209.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ரியநகரம் -

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி(எஸ் எஸ் ஏ
கட் டம் ), ரியநகரம் -631209.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1. ரியநகரம் (ஊ) ரியநகரம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2. ரியநகரம் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத (வார் -1) , 3. ரியநகரம் (ஊ)
ேரா ெத (வார் -1) , 4. ரியநகரம் (ஊ) ராமர் ேகா ல் ெத (வார் 1) , 5. ரியநகரம் (ஊ) ஓட்டர் ெத (வார் -1) , 6. ரியநகரம் (ஊ)
பண் தர் ெத (வார் -1) , 7. ரியநகரம் (ஊ) ேரா ெத -2 (வார் -1) ,
8. ரியநகரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 9. ரியநகரம் (ஊ)
தார் சாைல ெத (வார் -1) , 10. ரியநகரம் (ஊ) அ ந்த யர் காலனி
(வார் -1) , 11. ரியநகரம் (ஊ) ேக.என். கண் ைக
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 12. ரியநகரம் (ஊ) ேக.ஏன்.
கண் ைக ேரா ெத (வார் -1) , 13. ரியநகரம் (ஊ) ராமா ரம்
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3) , 14. ரியநகரம் (ஊ) ராமா ரம்
பாைளக்காரர் ெத
(வார் -3) , 15. ரியநகரம் (ஊ) இ ளர் காலனி
(வார் -3) , 16. ரியநகரம் (ஊ) கஜலட்
ரம் பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -3) , 17. ரியநகரம் (ஊ) ஓட்டர் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ரியநகரம் (ஊ) ெபரிய ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2. ரியநகரம் (ஊ)
இேய நாதர் ெத (வார் -4) , 3. ரியநகரம் (ஊ) ேரா ெத (வார் -4)
, 4. ரியநகரம் (ஊ) ஓ.எச். . ெத (வார் -1) , 5. ரியநகரம் (ஊ)
எம் . .ஆர் 1வ ெத (வார் -4) , 6. ரியநகரம் (ஊ) எம் . .ஆர் 2-வ
ெத (வார் -4) , 7. ரியநகரம் (ஊ) ரா வ் காந் ெத (வார் -4) ,
8. ரியநகரம் (ஊ) சந் ெத (வார் -4) , 9. ரியநகரம் (ஊ) ஒ.ஏச். . 2வ ெத (வார் -4) , 10. ரியநகரம் (ஊ) ேரா 2-வ ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

224

225

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

224

நி நா
ெதக்க

ம் ந நிைலப்பள் ளி,
ர்-631209.

1. ரியநகரம் (ஊ) ெபாம் மராஜ ரம் இ ளர்காலனி (வார் -5) ,
2.ெதக்க
ர் ராமம் ெபாம் மராஜ ரம் ெபரியெத (வார் -5) ,
3. ரியநகரம் (ஊ) ெபாம் மராஜ ரம் சந் ெத (வார் -5) , 4.ெதக்க
ர்
ராமம் ெதக்க
ர் 1வ சந் ெத (வார் -2) , 5.ெதக்க
ர் ராமம்
ெதக்க
ர் ெபரியெத (வார் -2) , 6.ெதக்க
ர் ராமம் ெதக்க
ர்
2வ சந் ெத (வார் -2)

225

நி நா
ெதக்க

ம் ந நிைலப்பள் ளி,
ர்-631209.

1.ெதக்க
ர் ெப மாள் ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ெதக்க
ர் ேரா
ெத (வார் -2) , 3.ெதக்க
ர் ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
4.ெதக்க
ர் இ ளர்காலனி (வார் -2) , 5.ெதக்க
ர் ெபாம் மராஜ ரம்
ேம (வார் -5) , 6.ெதக்க ர்
ெத (வார் - 2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ரகநல்
ர் (ஊ) வடக் ெத (வார் -1) , 2. ரகநல்
ர் (ஊ) நியாய
ைலக்கைட (வார் -1) , 3. ரகநல்
ர் (ஊ)
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத
(வார் -1) , 4. ரகநல்
ர் (ஊ) பள் ளிக் டத்ெத (வார் -1) ,
5. ரகநல்
ர் (ஊ) பள் ளிக் ட சந் ெத (வார் -1) , 6. ரகநல்
ர் (ஊ)
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7. ரகநல்
ர் (ஊ) பைழய
காலனி
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8. ரகநல்
ர் (ஊ)
.ஆர்.என்.கண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -1) , 9. ரகநல்
ர் (ஊ)
.ஆர்.என்.கண் ைக 2வ ெத (வார் -1) , 10. ரகநல்
ர் (ஊ)
ேமட் க்காலனி ேகா ல் ெத (வார் -1) , 11. ரகநல்
ர் (ஊ)
நா
ேமாட் ர் சாைலத்ெத (வார் -1) , 12. ரகநல்
ர் (ஊ) நா
ேமாட் ர் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 13. ரகநல்
ர் (ஊ) ழ் ேமாட் ர்
(வார் -1) , 14. ரகநல்
ர் (ஊ) கடவாசல் ெத (வார் -1) ,
15. ரகநல்
ர் ( ஊ ) சமத் வ ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.

226

226

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
631209.

ரகநல்

ர்-

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3
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227

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - ேமற்
இஸ்லாம் நகர்-631209.

228

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - வடக்
கப் , இஸ்லாம் நகர்-631209.

1. ரகநல்
ர் (ஊ) இஸ்லாம் நகர் ேமற் ெத (வார் -3) , 2. ரகநல்
(ஊ) இஸ்லாம் நகர் சந் ெத (வார் -3) , 3. ரகநல்
ர் (ஊ)
இஸ்லாம் நகர் பள் ளி ட
க் ெத (வார் -3) , 4. ரகநல்
ர் (ஊ)
இஸ்லாம் நகர் ஆ ம் நகர் (வார் -3)

229

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி - ழக்
இஸ்லாம் நகர்-631209.

1. ரகநல்
ர் ெநட்ேடரிகண் ைக பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2. ரகநல்
ர் ெநட்ேடரிகண் ைக 2வ ெத (வார் -2) , 3. ரகநல்
ர்
ெநட்ேடரிகண் ைக அ ந்த காலனி (வார் -2) , 4. ரகநல்
ர்
ெநட்ேடரிகண் ைக ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5. ரகநல்
ர்
ெநட்ேடரிகண் ைக ட்டாய் காலனி (வார் -2) , 6. ரகநல்
ர்
இஸ்லாம் நகர் ேமற் (வார் -2) , 7. ரகநல்
ர் இஸ்லாம் நகர்
ம
ேமல் ெதற் (வார் -2)

230

1.தா ர் (ஊ) ைகபம் ெத (வார் -1) , 2.தா ர் (ஊ) மாரியம் மன்
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.தா ர் (ஊ) ஓத்தவாைடெத (வார் -1) ,
4.தா ர் (ஊ) ஒ. .எச்.ெத (வார் -1) , 5.தா ர் (ஊ) வக்கப்பள் ளி
சாைல (வார் -1) , 6.தா ர் (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.தா ர்
ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ேமற் ந ,
(ஊ) ெபரியபாைளயத்தம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 8.தா ர் (ஊ)
.ஆர்.என்.கண் ைக
ங் கமநா
கண் ைக-631205. பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 9.தா ர் (ஊ)
சாைல (வார் -1) , 10.தா ர் (ஊ) தா ர் பாைளயக்காரெத (வார் -1) ,
11.தா ர் (ஊ) ேதெரட் ெத (வார் -1) , 12.தா ர் (ஊ) ெபரியெத
(வார் -1)
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பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
ந

ந

1. ரகநல்
2. ரகநல்
கண் ைக

,

,

ர் (ஊ) இஸ்லாம் நகர் ம
ெத
ழக் (வார் -3) ,
ர் (ஊ) இஸ்லாம் நகர் பள் ளி டெத (வார் -3) , 3.ெநட்ேடரி
ராமம் இஸ்லாம் நகர் ம
ெத மத் யப
(வார் 3)
ர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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எண்

வா.
சா.
எண்

வாக் ச்சாவ அைம டம்
மற் ம் வாக் ச்சாவ
அைமந் ள் ள கட் டத் ன்
ெபயா்
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233

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

231

1.தா ர் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 2.தா ர் (ஊ) சாைல ெத (வார் -2) ,
3.தா ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) , 4.தா ர் (ஊ)
ஊராட் ஒன் யத்
எல் .என்.ேக.பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.தா ர் (ஊ)
யெத
ந நிைலப்பள் ளி - ழக் ந ,
(வார் -2) , 6.தா ர் (ஊ) ேபாயஸ்காலனி (வார் -2) , 7.தா ர் (ஊ) தா ர்
ங் கமநா
கண் ைக-631205.
சாைல (வார் -2) , 8.தா ர் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -2) , 9.தா ர் (ஊ)
அ ந்த காலனி (வார் -2) , 10.தா ர் (ஊ) ெகாட்டலா காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

232

1.தா ர் (ஊ) ேமட் த் ெத (வார் -3) , 2.தா ர் (ஊ) சாைலத்ெத
(வார் -3) , 3.தா ர் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.தா ர் (ஊ)
னாயகர் ேகா ல் ெத (வார் -3) , 5.தா ர் (ஊ) ஈ.என்.ேக.சத் ய நகர்
(வார் -3) , 6.தா ர் (ஊ) த் ர் சாைல (வார் -3) , 7.தா ர் (ஊ)
ஊராட் ஓன் ய
மல் கார் ன ரம் ENKS மா
ல் (வார் -3) , 8.தா ர் (ஊ) ஈ.என்.ேக.
ந நிைலப்பள் ளி - ழக் ந ,
ெச க்க
ர் சாைல (வார் -3) , 9.தா ர் (ஊ) அம் மன் ேகா ல் ெத
ங் கமநா
கண் ைக-631205.
(வார் -3) , 10.தா ர் (ஊ) ஒத்தவாைட ெத (வார் -3) , 11.தா ர் (ஊ)
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -3) , 12.தா ர் (ஊ) த் ர் சாைல (வார் 3) , 13.தா ர் (ஊ) த் ர் சாைல ேமற் (வார் -3) , 14.தா ர் (ஊ)
ட் ல்
ளவர் கான்ேவட் (வார் -3) , 15.தா ர் (ஊ) அம் மன் ெத

அைனத்
வாக்காளர்கள்

233

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, ேக
கண் ைக-631205.

1.கஞ்
2.கஞ்
3.கஞ்
4.கஞ்
5.கஞ்
6.கஞ்

வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்

ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)

ெதற் ெத (வார் -1) ,
பஜைன ேகா ல் ெத (வார்
சந் ெத (வார் -1) ,
ெகாசவர் ெத
(வார் -1) ,
நா தர் ெத
(வார் -1) ,
வானியர் ெத

-1) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

235

236

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
யகட் டம் , ேக
கண் ைக631205.

1.கஞ்
2.கஞ்
3.கஞ்
4.கஞ்
5.கஞ்
6.கஞ்

வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்

ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)

வானியர் ெத (வார் -2) ,
வன்
ர் ெத (வார் -2) ,
காந் ேரா (வார் -2) ,
த் ர் சாைல (வார் -2) ,
இந் ரா நகர் (வார் -2) ,
ெநாச்
சாைல (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

235

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி, ேக
கண் ைக-631205.

1.கஞ்
2.கஞ்
3.கஞ்
4.கஞ்
5.கஞ்
6.கஞ்

வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்
வராஜகண்

ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)
ைக (ஊ)

லகம் ெத (வார் -2) ,
கல்
நகர் (வார் -2) ,
ஒட்டர் காலனி (வார் -2) ,
ேக. .என். கண் ைக (வார் -2) ,
இ ளர் காலனி (வார் -2) ,
இ ளர் காலனி சாைல (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

236

ஊராட் ஓன் யத்
வக்கப்பள் ளி ழக்
ர ப்பம் -631205.

1. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம் ஆரம் ப காதாரநிைலய
ப் (வார் -1
, 2. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம் ெபரிய ெத (வார் -1) , 3. ர ப்பம் (ஊ)
ர ப்பம் இ ளர் காலனி (வார் -1) , 4. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம்
ழ் ெத (வார் -2) , 5. ர ப்பம் (ஊ) ர ப்பம் அ ந்த காலனி (வார் 2)

அர
234

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

234

பக்கம் ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

237

237

ஊராட் ஓன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
ம் மல் ெச
கண் ைக-631205.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) . .கண் ைக இ ளர்காலனி(வார் -1)
, 2. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராஜாெத &கவைரெத (வார் -1) ,
3. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராஜாெத (வார் -2) ,
4. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) எைடயார்ெத (வார் -2) ,
5. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
6. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ேமட் ெத &ெரட் ெத (வார் -2) ,
7. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) . .கண் ைகஅ ந்த சாைல(வார் 2) , 8. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) என்.எஸ். ரம் இ ளர்காலனி(வார் 3) , 9. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
10. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) என்.எஸ். ரம் ெம ன்ேரா (வார் -3) ,
11. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) க்மணி ரம் ன்னெத (வார் -3) ,
12. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) க்மணி ரம் ெபரியெத (வார் -3) ,
13. ம் மல் ெச
கண் ைக (ஊ) மகாராஜ ரம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

238

239

238

239

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்ப்பள் ளி,
கண் ைக-631205.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ேக என்

அர னர் ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
அக்ரஹாரம் -631205.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) ,
2.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) சந் ெத (வார் -1) ,
3.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) வாணியர்ெத (வார் -1) ,
4.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) ெம ன்ெத (வார் -1) ,
5.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் -1) ,
6.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) பைழயகாலனி (வார் -1) ,
7.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) தர்மா ரம் கண் ைக
(வார் -1) , 8.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) ரங் கய் ய
ெசட் கசம் (வார் -2) , 9.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ)
லட்
நர ங் க ரம்
யகாலனி (வார் -2) , 10.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) வ ரம் (வார் -2) , 11.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) லட்
நர ங் க ரம் பைழய காலனி
(வார் -2) , 12.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ) லட்
நர ங் க ரம் (வார் -2) , 13.ேவ ர்
ஷ்ணமநா
கண் ைக (ஊ)
இராம் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) சாைலத்ெத (வார் -1) ,
2.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1) ,
3.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) ழ் த்ெத (வார் -1) ,
4.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
5.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) சந் ெத (வார் -1) ,
6.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
7.ெசனகளத் ர் அக்ரஹாரம் ஊ)
ெத (வார் -1) , 8.ெசனகளத் ர்
அக்ரஹாரம் ஊ) . .எம் .அண்ணாமைல ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

அர னர் ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
அக்ரஹாரம் -631205.

1.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
ஷ்ணர் ேகா ல் ெத (வார்
2.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ழ் த்ெத (வார் -2) ,
3.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ெபரியத்ெத (வார் -2) ,
4.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) யாதவர் ெத (வார் -2) ,
5.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
த்ெத (வார் -2) , 6.எஸ்
அக்ரஹாரம் (ஊ) ெம ன் ேரா (வார் -2)

241

அர னர் ந நிைலப்பள் ளி, எஸ்
அக்ரஹாரம் -631205.

1.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) பஜைன ேகா ல் ெத
ண்டா
(வார் -3) , 2.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ள் ைளயார் ேகா ல் ெத
ண்டா (வார் -3) , 3.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ) ேகா ல் ெத
அ ந்த காலனி (வார் -4) , 4.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
தல்
ெத அ ந்த காலனி (வார் -4) , 5.ெசனகளத் ர் அக்ராஹரம் (ஊ)
என் ஆர் கண் ைக (வார் -4) , 6.எஸ் அக்ரஹாரம் (ஊ)
ய அ ந்த
காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

242

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - வடக்
ெச க்க
ர்-631205.

1.ெச க்க
ர் (ஊ) தைலயாரி ெத (வார் -1) , 2.ெச க்க
ர் (ஊ)
ராமணர் ெத (வார் -1) , 3.ெச க்க
ர் (ஊ) இ ளர்காலனி (வார் 1) , 4.ெச க்க
ர் (ஊ) கணக்கர் ெத (வார் -1) , 5.ெச க்க
ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ெச க்க
ர் (ஊ) ெபரிய ெத
(வார் -1) , 7.ெச க்க
ர் (ஊ) ேமட் த்ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

243

243

1.ெச க்க
ர் (ஊ) ராம
ஷ்ணா ரம் சாமந்
ரம் (வார் -3) ,
அர னர் ந நிைலப்பள் ளி 2.ெச க்க
ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3) , 3.ெச க்க
ர் (ஊ)
ேமற் ந - ராம
ஷ்ணா ரம் ,
ேதசம் மா ேகா ல் ெத (வார் -3) , 4.ெச க்க
ர் (ஊ) அ ந்த
ராம
ஷ்ணா ரம் ெச க்க
ர்காலனி (வார் -3) , 5.ெச க்க
ர் (ஊ) ரா
கண் ைக (வார் -3) ,
631205.
6.ெச க்க
ர் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

244

244

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெச
631205.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

240

241

242

240

ந

க்க

,

ர்-

1.ெச க்க
ர் (ஊ) ட்ைட ெத ( (வார் -2) , 2.ெச க்க
ர் ஊராட்
சந் ெத (வார் -2) , 3.ெச க்க
ர் ஊராட் பஜைனேகா ல் ெத
(வார் -2)

-2) ,
அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

245

245

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ழக்
ெச க்க
ர்-631205.

246

1.ேகாரமங் கலம் (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
ன்னெத (வார் -1) , 3.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
அங் கன்வா பள் ளிெத (வார் -1) , 4.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
கைட ெத (வார் -1) , 5.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ேகாரமங் கலம் - மங் கம் மாேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
வடக் ெத (வார் -1) , 7.ேகாரமங் கலம் (ஊ) சந் ெத (வார் -1) ,
631205.
8.ேகாரமங் கலம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) , 9.ேகாரமங் கலம் (ஊ)
த் ர்சாைல(வார் -1) , 10.ேகாரமங் கலம் (ஊ) த் ர்சாைல(வார்
, 11.ேகாரமங் களம் (ஊ)
தல் ெத (வார் -2)

246

247

247

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
கப் ,

1.ெச க்க
ர் ஊராட் ெபரியெத (வார் -2) , 2.ெச க்க
ர்
ஊராட் மாதா ேகா ல் ெத (வார் -2) , 3.ெச க்க
ர் ஊராட்
காலனி (வார் -2)

ய

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-2)

1.ேகாரமங் களம் (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2.ேகாரமங் களம் (ஊ)
3வ ெத (வார் -2) , 3.ேகாரமங் களம் (ஊ) 4வ ெத (வார் -2) ,
4.ேகாரமங் களம் (ஊ) 5வ ெத (வார் -2) , 5.ெ◌ாேகாரமங் களம் (ஊ)
ஊராட் ஓன் ய
6வ ெத (வார் -2) , 6.ேகாரமங் களம் (ஊ) 7வ ெத (வார் -2) ,
ந நிைலப்பள் ளி, ேகாரமங் கலம் 7.ேகாரமங் களம் (ஊ) 8வ ெத (வார் -2) , 8.ேகாரமங் களம் (ஊ)
631205.
9வ ெத (வார் -2) , 9.ேகாரமங் களம் (ஊ) சந் ெத (வார் -2) ,
10.ேகாரமங் களம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -2) , 11.ேகாரமங் களம் (ஊ)
இ ளர்காலனி(வார் -2) , 12.ேகாரமங் களம் (ஊ) தண் ேம (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

248

249

250

248

249

250

அ

அ

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

எஸ் ஐ ந நிைலப்பபள் ளி,
ர்-631209.

1.அ ர் (ஊ) வடக் ெத (வார் -1) , 2.அ ர் (ஊ) ராமணெத (வார் 1) , 3.அ ர் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 4.அ ர் (ஊ) கால் வாய் ெத
(வார் -1) , 5.அ ர் (ஊ) ேமலாண்டெத (வார் -1) , 6.அ ர் (ஊ)
கச்ேசரிெத (வார் -1) , 7.அ ர் (ஊ) அ ந்த காலனி 1வ சந்
(வார் -1) , 8.அ ர் (ஊ) அ ந்த காலனி 2வ சந் (வார் -1) , 9.அ ர்
(ஊ) அ ந்த காலனி 3வ சந் (வார் -1) , 10.அ ர் (ஊ) அ ந்த
காலனி 4வ சந் (வார் -1) , 11.அ ர் (ஊ) அ ந்த காலனி 5வ சந்
(வார் -1) , 12.அ ர் (ஊ) எம் . .ஆர்.நகர் (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

எஸ் ஐ ந நிைலப்பபள் ளி,
ர்-631209.

1.அ ர் (ஊ) ேஜா நகர் (வார் -2) , 2.அ ர் (ஊ) 1-வ சந் (வார் -2) ,
3.அ ர் (ஊ) 2-வ சந் (வார் -2) , 4.அ ர் (ஊ) ேடான் ெத (வார் 2) , 5.அ ர் (ஊ) ந த்ெத (வார் -2) , 6.அ ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.அ ர் (ஊ) ைரஸ்
ல் ெத (வார் -2)
, 8.அ ர் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -3) , 9.அ ர் (ஊ) அ ந்த யர்
ப் (வார் -3) , 10.அ ர் (ஊ)
எம் ரம் (வார் -3) , 11.அ ர்
(ஊ) சண்
கா ரம் (வார் -3) , 12.அ ர் (ஊ) சந் (வார் -3) , 13.அ ர்
(ஊ) மாம் பாக்கம் சாைல (வார் -3) , 14.அ ர் (ஊ) ளக்கைர ெத
(வார் -3) , 15.அ ர் (ஊ)
ய நத்தம் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.கன்னிகா ரம் (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 2.கன்னிகா ரம்
(ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -1) , 3.கன்னிகா ரம் (ஊ)
கன்னிேகா ல் சாைல (வார் -1) , 4.கன்னிகா ரம் (ஊ) இ ளர்காலனி
(வார் -1) , 5.B.C.N. கண் ைக (ஊ) ெபரியெத (வார் -2) , 6.B.C.N.
கண் ைக (ஊ) ன்னெத (வார் -2) , 7.B.C.N. கண் ைக (ஊ) அ ந்த
காலனி (வார் -2) , 8.B.C.N. கண் ைக (ஊ) காலனிேகா ல் ெத (வார் 2) , 9.B.C.N. கண் ைக (ஊ) ஒத்தவாைட (வார் -2) , 10.B.C.N. கண் ைக
(ஊ) ேம (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி,
என்
கண் ைக-631211.

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

251

252

253

251

252

253

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
மாம் பாக்கம் -631205.

1.மாம் பாக்கம் (ஊ) மாம் பாக்கம் சத் ரம் -ெபரிய ெத (வார் -1) ,
2.மாம் பாக்கம் (ஊ) ந த்ெத (வார் -1) , 3.மாம் பாக்கம் (ஊ)
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.மாம் பாக்கம் (ஊ) லாலர் ெத (வார் -1) ,
5.மாம் பாக்கம் (ஊ) ேசாளிங் கர் சாைல (வார் -1) , 6.மாம் பாக்கம் (ஊ)
காலனி (வார் -1) , 7.மாம் பாக்கம் (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -1) ,
8.மாம் பாக்கம் (ஊ) மாம் பாக்கம் - ஆலமரெத
(வார் -2) ,
9.மாம் பாக்கம் (ஊ) மந்தெவளி ெத (வார் -2) , 10.மாம் பாக்கம் (ஊ)
ந ெத (வார் -2) , 11.மாம் பாக்கம் (ஊ) சகப்பாசந் ெத (வார் -2) ,
12.மாம் பாக்கம் (ஊ) கம் மாளர்ெத (வார் -2) , 13.மாம் பாக்கம் (ஊ)
ெபரியெத (வார் -2) , 14.மாம் பாக்கம் (ஊ) ெபரியெத (வார் -3) ,
15.மாம் பாக்கம் (ஊ) அ ந்த காலனி(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ெபரியகடம் ர்,
631211.

1.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
ேவகானந்தன் ெத (வார் -1) ,
2.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பாைறேம (வார் -1) , 4.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 5.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
தண் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ெபரியகடம் ர் (ஊ) சந்
ெத (வார் -1) , 7.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
8.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ேமல் காலனி
தல் ெத (வார் -2) ,
2.ெபரியகடம் ர் (ஊ) இரண்டாவ ெத (வார் -2) , 3.ெபரியகடம் ர்
(ஊ)
ன்றாவ ெத (வார் -2) , 4.ெபரியகடம் ர் (ஊ) நான்காவ
ெத (வார் -2) , 5.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ஐந்தாவ ெத (வார் -2) ,
6.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ஆறாவ ெத (வார் -2) , 7.ெபரியகடம் ர் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -3) , 8.ெபரியகடம் ர் (ஊ) பாைளயக்காரர் ெத
(வார் -3) , 9.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ெரட் த்ெத (வார் -3) ,
10.ெபரியகடம் ர் (ஊ) ராமணர் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ெபரியகடம் ர்,
631211.

வக்கப்பள் ளி,
த்தணி-

வக்கப்பள் ளி,
த்தணி-

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

254

255

256

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

254

அர னர் ஆ
ரா டர்
1.ெபான்பா (ஊ) ேமட் காலனி சர்ச் ேகா ல் ெத வார் 1 ,
நலெதாடக்கபள் ளி ெபான்பா
2.ெபான்பா (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத வார் 2 , 3.ெபான்பா (ஊ)
ேமட் காலனி,
அம் ேபத்கார் ெத வார் 2
ெபான்பா ேமட் காலனி-631213.

255

ஊராட் ஒன்
ெபான்பா ,

256

ஊராட் ஒன்
, ெபான்பா ,

1.ெபான்பா (ஊ) ேமட் ெத வார் 1 , 2.ெபான்பா (ஊ)
ய வக்கப்பள் ளி , ராமர்ேகா ல் ெத வார் 1 , 3.ெபான்பா (ஊ) இ ளர் காலனி வார்
த்தணி-631213.
, 4.ெபான்பா (ஊ) பஜைனேகா ல் காலனி ராமர் ேகா ல் ெத வார்
3 , 5.ெபான்பா (ஊ) சர்ச் ெத வார் 3

ய

வக்கப்பள் ளி
த்தணி -631213.

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5
அைனத்
வாக்காளர்கள்

2

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெபான்பா (ஊ) ேமாட் ர் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 2.ெபான்பா (ஊ)
வராம ரம் (வார் -4) , 3.ெபான்பா (ஊ) ரா வ் காந் நகர் 1-வ
ெத (வார் -4) , 4.ெபான்பா (ஊ) ரா வ் காந் நகர் 2-வ ெத
(வார் -4) , 5.ெபான்பா (ஊ) காலனி ெம ன்ேரா (வார் -4) ,
6.ெபான்பா (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -4) , 7.ெபான்பா (ஊ)
ேகாபால
ஷ்ணா ரம் (வார் -4) , 8.ெபான்பா (ஊ) ெகால் லக் ப்பம்
ேடங் க் ெத (வார் -5) , 9.ெபான்பா (ஊ) ெம ன்ெத (வார் -5) ,
10.ெபான்பா (ஊ) ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

257

257

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
னிமாங் கா - 631 212.

1. னிமாங் கா (ஊ) மாதாேகா ல் ெத
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.
பஜைனேகா ல் ெதற் ெத (வார் -1) ,
உயர்நிைலப்பள் ளித்ெத (வார் -1) , 5.
ெதா ப்
ெத (வார் -1)

258

258

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
னிமாங் கா ,
த்தணி631212.

1.
த

(வார் -1) , 2. னிமாங் கா
னிமாங் கா (ஊ)
4. னிமாங் கா (ஊ)
னிமாங் கா (ஊ)
ய

னிமாங் கா (ஊ) ரா ன் ெத (வார் -2) , 2. னிமாங் கா (ஊ)
ழர்ெத (வார் -3) , 3. னிமாங் கா (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

259

259

260

261

262

260

261

262

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
னிமாங் கா (ஊ) கம் மவார் ெத (வார் -2) , 2. னிமாங் கா (ஊ)
ர் நகர் (வார் -3) , 3. னிமாங் கா (ஊ) ரராகவ ரம் (வார் -4) ,
னிமாங் கா (ஊ) இ ளர் காலனி (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. னிமாங் கா (ஊ) ெவங் கடா ரம் வடக் த்ெத (வார் -5) ,
வக்கப்பள் ளி ,
2. னிமாங் கா ந த்ெத (வார் -5) ெவங் கடா ரம் ) , 3. னிமாங் கா
த்தணி(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -5) ெவங் கடா ரம் ) , 4. னிமாங் கா
(ஊ) வடக் யாதவ ரம் (வார் -5) ெவங் கடா ரம் )

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ெதற் ந ,
நல் லாட் ர் ,
த்தணி-631212.

1.நல் லாட் ர் (ஊ)
தல் சந் ெத (வார் -1) , 2.நல் லாட் ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) , 3.நல் லாட் ர் (ஊ)
ஸ் வ
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 4.நல் லாட் ர் (ஊ) தைலவர்ெத (வார் -1) ,
5.நல் லாட் ர் (ஊ) ேஜாசப்ெத (வார் -1) , 6.நல் லாட் ர் (ஊ)
அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.நல் லாட் ர் (ஊ) கைட ெத (வார்
1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ேமற் ந ,
நல் லாட் ர் ,
த்தணி-631212.

1.நல் லாட் ர் (ஊ) ராஜாெத (வார் -3) , 2.நல் லாட் ர் (ஊ)
ளக்கைரெத (வார் -3) , 3.நல் லாட் ர் (ஊ) உைடயார்ெத (வார் -3) ,
4.நல் லாட் ர் (ஊ) பாைளகார்ெத (வார் -4) , 5.நல் லாட் ர் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -4) , 6.நல் லாட் ர் (ஊ) கம் மார்ெத (வார் 4) , 7.நல் லாட் ர் (ஊ) ெரட் ெத (வார் -4)

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
னிமாங் கா ,
த்தணி631212.
ஊராட் ஒன் ய
ெவங் கடா ரம் ,
631212.

1.
4.

-

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

263

264

265

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி,
நல் லாட் ர் ( ட்டகண் ைக) ,
த்தணி-631212 .

1.நல் லாட் ர் (ஊ) ட்டகண் ைக ேரா (வார் -5) , 2.நல் லாட் ர் (ஊ)
பைழய இ ளர்காலனி-1ெத (வார் -5) , 3.நல் லாட் ர் (ஊ) பைழய
இ ளர் காலனி-2ெத (வார் -5) , 4.நல் லாட் ர் (ஊ) பைழய இ ளர்
காலனி-3ெத (வார் -5) , 5.நல் லாட் ர் (ஊ) இ ளர்
யகாலனி
(வார் -6) , 6.நல் லாட் ர் (ஊ)
னாயகர்ெத (வார் -7) , 7.நல் லாட் ர்
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -7) , 8.நல் லாட் ர் (ஊ) அ ந்த யர்
காலனி (வார் -6) , 9.நல் லாட் ர் (ஊ) ட்டகண் ைக காலனி (வார் -6) ,
10.நல் லாட் ர் (ஊ)
க் ெத -1 (வார் -5) , 11.நல் லாட் ர் (ஊ)
க் ெத -2 (வார் -5) , 12.நல் லாட் ர் (ஊ) அ ந்த காலனி-2
(வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

264

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
வாடா ,
த்தணி-631201.

1. வ் வாடா (ஊ)
தல் ெகாண்டா ரம் (வார் -1) , 2. வ் வாடா (ஊ) ந
ெகாண்டா ரம் (வார் -1) , 3. வ் வாடா (ஊ) கைட ெகாண்டா ரம் ,
4. வ் வாடா (ஊ) வ் வாடா ராமம் அகரம் சாைல (வார் -3) ,
5. வ் வாடா (ஊ) நாகலா ரம் சாைல (வார் -3) , 6. வ் வாடா (ஊ) 11-வ
க் ெத (வார் -3) , 7. வ் வாடா (ஊ) 12-வ
க் ெத (வார் -3)
, 8. வ் வாடா (ஊ) 13-வ
தல் ெத (வார் -3) , 9. வ் வாடா (ஊ) 2-வ
ெத (வார் -3) , 10. வ் வாடா (ஊ) வ் வாடா சாைல (வார் -3) ,
11. வ் வாடா (ஊ) ெகாண்டா ரம் சாைல (வார் -3) , 12. வ் வாடா (ஊ)
அ ந்த யர் காலனி (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

265

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
வாடா ,
த்தணி-631201.

1. வ் வாடா (ஊ) ேகா ல் ெத (வார் -2) , 2. வ் வாடா (ஊ) 5வ ெத
(வார் -2) , 3. வ் வாடா (ஊ) மாதாேகா ல் ெத (வார் -2) , 4. வ் வாடா
(ஊ) அ ந்த காலனி-1 (வார் -2) , 5. வ் வாடா (ஊ) ேமட் க்காலனி
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

263

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

266

266

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
என் என் கண் ைக ,
த்தணி631201.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

1.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 1-வ ெத (வார் -1) , 2.என்.என்.கண் ைக
(ஊ) 2-வ ெத (வார் -1) , 3.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 3-வ ெத
(வார் -1) , 4.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 4-வ ெத (வார் -1) ,
5.என்.என்.கண் ைக (ஊ) 5-வ ெத (வார் -1) , 6.என்.என்.கண் ைக
(ஊ) 6-வ ெத (வார் -1) , 7.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
என்.என்.கண் ைக சாைல (வார் -2) , 8.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -2 (வார் -2) , 9.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -3
(வார் -2) , 10.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -1 (வார் -2) ,
11.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெபரியெத (வார் -2) ,
12.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ந த்ெத (வார் -2) , 13.என்.என்.கண் ைக
(ஊ) கைட ெத (வார் -2) , 14.என்.என்.கண் ைக (ஊ)
க் ெத -4
(வார் -2) , 15.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெவங் கடா ரம் கசத்ெத 1(வார் -3) , 16.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெவங் கடா ரம் கசத்ெத -2
(வார் -3) , 17.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
(வார் -3) , 18.என்.என்.கண் ைக (ஊ) ெஜயராம ரம் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

267

268

269

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

267

1.ெந
(ஊ) சந்தான ேகாபால ரம் மந்த ெத (வார் -5) , 2.ெந
(ஊ) சந்தான ேகாபால ரம் ெரட் யார் ெத (வார் -5) , 3.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம்
ன்றாவ ெத (வார் -5) , 4.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம் நான்கவ ெத (வார் -5) , 5.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம்
க் ெத (வார் -5) , 6.ெந
(ஊ) சந்தான
(ஊ) சந்தான
ஊராட் ம் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி, ேகாபால ரம் சாய் பாபா ெத (வார் -5) , 7.ெந
ேகாபால ரம் அம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -5) , 8.ெந
(ஊ) சந்தான
சந்தான ேகாபால ரம் ,
ேகாபால ரம் ெம ன் ேரா (வார் -4) , 9.ெந
(ஊ) சந்தான
த்தணி-631201.
ேகாபால ரம் கைட ெத (வார் -4) , 10.ெந
(ஊ) சந்தான
ேகாபால ரம் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) , 11.ெந
(ஊ)
சந்தான ேகாபால ரம் ந த்ெத (வார் -4) , 12.ெந
(ஊ) சந்தான
ேகாபால ரம் கைட ெத (வார் -4) , 13.ெந
(ஊ) சந்தான
ேகாபால ரம் ேகாதண்டராம ரம் (வார் -4)

268

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ெதற்
ெந
- 631212.

269

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - வடக்
ெந
.

ந

ந

,

,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந
(ஊ) ெரட் யார்ெத (வார் -1) , 2.ெந
(ஊ)
நா
ெத (வார் -1) , 3.ெந
(ஊ) பாப்பார்ெத (வார் -1) , 4.ெந
(ஊ) மந்த ெத (வார் -1) , 5.ெந
(ஊ) நாயக்கார்ெத (வார் -1) ,
6.ெந
(ஊ) வண்ணார்ெத (வார் -1) , 7.ெந
(ஊ)
உைடயார்ெத (வார் -1) , 8.ெந
(ஊ) ஏரிக்கைரெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ெந
தலாவ ெத (வார் -2) , 2.ெந
(ஊ)
இரண்டாவ ெத (வார் -2) , 3.ெந
(ஊ)
ஷ்ண ர்த் ெத (வார் -2) , 4.ெந
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) , 5.ெந
கைட
6.ெந
(ஊ) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -2) , 7.ெந
கைட ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ெத (வார் -2) ,
(ஊ)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

270

271

270

271

ஊராட் ஒன் யத்
வக்கப்பள் ளி - ேமற்
ெந
- 631212.

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

ந

,

1.ெந
(ஊ) எட்டாவ ெத (வார் -3) , 2.ெந
(ஊ)
ெபரியெத (வார் -3) , 3.ெந
(ஊ) ேடங் க்ெத (வார் -3) ,
4.ெந
(ஊ) இ ளர்காலனி(வார் -3) , 5.ெந
(ஊ)
உைடயார்ெத (வார் -3) , 6.ெந
(ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (அ க்கல் பட் )(வார் -3) , 7.ெந
(ஊ)
அ க்கல் பட் ந த்ெத (வார் -3) , 8.ெந
(ஊ) கைட ெத (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்
-3)

ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக்
கப் , தாழேவ
த்தணி - 631 212.

1.தாழேவ (ஊ) ெபரியெத (வார் -1) , 2.தாழேவ (ஊ) சந் ெத
(வார் -1) , 3.தாழேவ (ஊ) ெசட் ெத , 4.தாழேவ (ஊ)
க் ெத ,
5.தாழேவ (ஊ) பஜைனேகா ல் ெத , 6.தாழேவ (ஊ) அ ந்த யர்
காலனி , 7.தாழேவ (ஊ) இ ளர் காலனி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.தாழேவ காலனி வடக் ெத (வார் -4) , 2.தாழேவ காலனி
பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -4) , 3.தாழேவ காலனி
தல்
க் த்
ெத (வார் -4) , 4.தாழேவ காலனி இரண்டாவ
க் ெத (வார் 4) , 5.தாழேவ காலனி மாரியம் மன் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
6.தாழேவ காலனி கண்ண ரான் ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
7.தாழேவ காலனி ெதற் ெத (வார் -4) , 8.தாழேவ காலனி
சந் ெத (வார் -4) , 9.தாழேவ காலனி
ெத (வார் -4) ,
10.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4) , 11.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4) , 12.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4) ,
13.நாகலா ரம் ேரா
க் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.தாழேவ

272

272

ஊராட் ஒன் யத்
ந நிைலப்பள் ளி - ெதற்
கப்
தாழேவ காலனி, தாழேவ
காலனி - 631212.

273

273

ஊராட் ஒன்
வடக்
கப்
ம்
ளம்

ய வக்கப்பள் ளி
ம்
ளம் ,
த்தணி-631201.

(ஊ)

ம்

ளம் ெபரிய ெத

(வார்

-2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

274

275

274

275

ஊராட் ஒன்
ேமற்
கப்
ம்
ளம்

ய வக்கப்பள் ளி
ம்
ளம் ,
த்தணி-631201.

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ேவலஞ் ேசரி
ெம ன் கட் டம்
(west),
த்தணி-631209.

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

1.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் ன்னத்ெத (வார் -2) , 2.தாழேவ (ஊ)
ம்
ளம்
க் ெத (வார் -2) , 3.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம்
வடக் ெத (வார் -2) , 4.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் அ ந்த யர்
காலனி (வார் -2) , 5.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் ஆ
ரா டர்காலனி
(வார் -2) , 6.தாழேவ (ஊ) ம்
ளம் ெதாம் பரகாலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெபரிய ெத (வார் -1) , 2.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) கர்ணம்
ெத (வார் -1) , 3.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெபாம் னி ெத (வார் -1) ,
4.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ெத (வார் -1) , 5.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பஜைன
ேகா ல் ெத (வார் -1) , 6.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) அரசமர ெத (வார் -1) ,
7.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ஆச்சாரி ெத (வார் -1) , 8.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத (வார் -1) , 9.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
பாைளயக்கார ெத (வார் -1) , 10.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) வன்னியர்
ெத 1வ ெத (வார் -1) , 11.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ஏரி கைர (வார் -1) ,
12.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ஒட்டர் காலனி ெத (வார் -1) , 13.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
வன்னியர் ெத 2வ ெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

276

277

278

276

277

278

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ேவலஞ் ேசரி 631209.

1.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி ெபரிய ெத (வார் -2) ,
2.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க் ெத 1வ ெத (வார் -2) , 3.ேவலஞ் ேசரி
(ஊ)
க் ெத 2வ ெத (வார் -2) , 4.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்
ெத 3வ ெத (வார் -2) , 5.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி 1வ
ெத (வார் -2) , 6.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி 2வ ெத (வார் 2) , 7.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) பைழய காலனி 3வ ெத (வார் -2) ,
8.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி 1வ ெத (வார் -2) , 9.ேவலஞ் ேசரி
(ஊ)
க்காலனி 2வ ெத (வார் -2) , 10.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி 3வ ெத (வார் -2) , 11.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி
4வ ெத (வார் -2) , 12.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
க்காலனி 5வ ெத
(வார் -2) , 13.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ேமட் க்காலனி 1வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி, ேவலஞ் ேசரி 631209.

1.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ேமட் க்காலனி 2வ ெத (வார் -2) , 2.ேவலஞ் ேசரி
(ஊ) ேமட் க்காலனி 3வ ெத (வார் -2) , 3.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ேமட் க்காலனி 4வ ெத (வார் -2) , 4.ேவலஞ் ேசரி (ஊ)
ேமட் க்காலனி 5வ ெத (வார் -2) , 5.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) வள்
வர்
ெத (வார் -2) , 6.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெவங் கடா ரம் (வார் -3) ,
7.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) ெரட் ேமாட் ர் (வார் -3) , 8.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) நா
ேமாட் ர் (வார் -3) , 9.ேவலஞ் ேசரி (ஊ) டாக்டர் ெகங் சா நா
நகர்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

A.M.S.S கைலக்கல்
ரி,
சத் ரஞ் ெசய ரம் -631209.

1.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ) காலனி ெத (வார் -1) , 2.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
நா
ப்பம் (வார் -1) , 3.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
த்தணிசாைல
(வார் -1) , 4.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
சத்ரஞெசய ரம் பள் ளி டெத (வார் -1) , 5.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
சத்ரஞ் ெசய ரம் ெதாடர்சாைல(வார் -1) , 6.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
ராமர்ேகா ல் ெத (வார் -1) , 7.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
சத்ரஞ் ெசய ரம் ன்னெத (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

279

280

281

பாகத்

ழ் வ

ம் பரப்

4

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கப்
னிவாச ரம் , னிவாச ரம்
த்தணி - 631209.

1.சத்ரஞ் ெசய
2.சத்ரஞ் ெசய
3.சத்ரஞ் ெசய
4.சத்ரஞ் ெசய
5.சத்ரஞ் ெசய
6.சத்ரஞ் ெசய
7.சத்ரஞ் ெசய

280

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி வடக்
கப்
னிவாச ரம் , னிவாச ரம்
த்தணி-631209.

1.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
2.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
3.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
4.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
5.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
6.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
7.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
8.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
9.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
10.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)
11.சத்ரஞ் ெசய ரம் (ஊ)

281

A.M.S.S கைலக்கல்
ரி
அைறஎண் 10 ெதற் பக்கம்
கட் டம் , சத் ரஞ் ெசய ரம் 631209.

1.சத்ரஞ் ெசய
2.சத்ரஞ் ெசய
3.சத்ரஞ் ெசய
4.சத்ரஞ் ெசய

279

ன்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

ராமர் ேகா ல் ெத வடக் (வார் -2) ,
ராமர் ேகா ல் ெத ெதற் (வார் -2) ,
ராமர் ேகா ல் ெத ெதற் சந் (வார் -2) ,
பைழயேமல் ெதாட்
க் சந் (வார் -2) ,
னிவாச ரம் பள் ளிக் டெத (வார் -2) ,
கன்னிேகா ல் ெத (வார் -2) ,
அ ந்த பாைளயம் (வார் -2)
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ஸ்
ம

ம் நகர் ரதானசாைல (வார் -2) ,
ம் நகர் ெதாடர்சாைல (வார் -) ,
ம் நகர்1வ ெதற் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 2வ ெதற் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 3-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 4-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 5-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 6-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் 7-வ வடக் சந் (வார் -2) ,
ம் நகர் ழக் வைள சாைல (வார் -2) ,
ெதன்ேமற் சாைல (வார் -2)

(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ெத
ழக் (வார் -3) ,
(ஊ) அண்ணாநகர் ெத (வார் -3) ,
(ஊ) ெப மாள் ேகா ல் ேமற் ெத (வார் -3) ,
(ஊ)
த்தணி ெசன்ைன சாைல (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

282

283

284

285

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

282

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி - ைமய கட் ம்
ழக் ப
,
பட்டா ராம ரம் ,
த்தணி631209.

1.பட்டா ராமா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி ேபா ம் ெத (வார் -1&2) ,
2.பட்டா ராம ரம் ன்னத்ெத (வார் -1) , 3.பட்டா ராம ரம்
தர்மராஜேகா ல் ெத (வார் -1&2) , 4.பட்டா ராம ரம் ெபரியெத
(வார் -1&2) , 5.பட்டா ராம ரம் நிலம் உள் ள இடம் (வார் -2) ,
6.பட்டா ராம ரம்
த்தணி ெசன்ைன சாைல (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

283

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
கட் டம் ,
பட்டா ராம ரம் ,
631209.

1.பட்டா ராம ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -1) ,
2.பட்டா ராமா ரம் (ஊ) மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -1) ,
3.பட்டா ராம ரம்
னாயகர்ேகா ல் ெத (வார் -4) ,
4.பட்டா ராம ரம் பஜைன ேகா ல் ெத (வார் -4) , 5.பட்டா ராம ரம்
ேமல்
னாயக ரம் பஜைனேகா ல் ெத (வார் -4)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாத ரம்

1.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கன்னியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -2) ,
2.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் ெபரியெத (வார் -3) ,
3.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ஆஞ் சேநயர்ேகா ல் ெத (வார் -3) ,
4.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ேதாப் ெத (வார் -3) , 5.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
ேமட் த்ெத (வார் -3) , 6.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
க் ெத (வார் -3)
, 7.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
க் ெத (வார் 3) , 8.பட்டா ராம ரம்
(ஊ)
ப்ப சாைல (வார் -3) , 9.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ஆ ரியர் நகர்
(வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

நாத ரம்

1.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் காலனி 1-வ ெத (வார் -3) ,
2.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் காலனி 2-வ ெத (வார் -3) ,
3.பட்டா ராம ரம் (ஊ) கா நாத ரம் காலனி 3-வ ெத (வார் -3) ,
4.பட்டா ராம ரம் (ஊ) நாகலா ரம் சாைல (வார் -3) ,
5.பட்டா ராம ரம் (ஊ) ஏரிக்கைரெத (வார் -3) , 6.பட்டா ராம ரம்
(ஊ) தனி
கள் (வார் -3) , 7.பட்டா ராம ரம் (ஊ)
பஜைனேகா ல் ெத (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

284

285

ழக்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, கா
த்தணி- 631 209.

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, கா
த்தணி- 631 209.

பக்க

த்தணி-

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

286

286

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளித்தணி-631209.

287

287

அர னர் ெபண்கள்
1.
ேமல் நிைலப்பள் ளிெதற்
கப் 2.
த்தணி,
த்தணி-631209.

288

288

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
631209.

289

289

அர னர் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
631209.

290

290

எஸ் ஐ வக்க பள் ளி
ேஜா நகர், ேஜா நகர்
த்தணி - 631209.

1.

த்தணி (

291

291

ஊராட்
ர்,
631209.

1.
ேம

த்தணி ( .நி.ந)
(வார் -9)

292

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப்பள் ளி(ஊஓந பள் ளி
வளாகம் ) ேமற் பார்ம்,
கப்பா நகர்
த்தணி 631209.

292

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4
த்தணி,

1.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரிய ெத
பார யார் ெத (வார் -8)

த்தணி (
த்தணி (

(வார் -6) , 2.

த்தணி (

.நி.ந)

ல் ெத (வார் -6) ,
ல் ெத (வார் -6)

.நி.ந) ஆ
கசா ேகா
.நி.ந) தணிகாசலம் ேகா

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்தணி-

1.
த்தணி ( .நி.ந) சந் ெத (வார் -6) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
ேமட் ெத (வார் -8) , 3.
த்தணி (ேப) என் ேக ப் ரமணியன் ெத
(வார் -8) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) காமராஜர் ெத (வார் -8)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்தணி-

1.
த்தணி ( .நி.ந) அங் காளம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -8) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) லட் மணன் ெத (வார் -8) , 3.
த்தணி (ேப)
வா ேதவன் ெத (வார் -8) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) பைழய தர்மராஜா
ேகா ல் 1வ ெத (வார் -2) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) பைழய தர்மராஜா
ேகா ல் 2வ ெத (வார் -12)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஓன் ய வக்கப்பள் ளி
ர்
த்தணி -

.நி.ந) ேஜா

நகர் (வார்

ர் (வார்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-9)

-9) , 2.

த்தணி (

.நி.ந)

ர்

1.
த்தணி ( .நி.ந) ேஜா சா
ெத
(வார் -7) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) பைழய பஜார் ெத
(வார் -7&8) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஷ்ணன் ெத
(வார் -7)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

293

293

டாக்டர் ராத
ஷ்ணன் அர னர்
ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி -631209.

294

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
கப்பா நகர்
631209.

295

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி 631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ெரட்
ளம் ெத (வார் -5) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ெசங் கல் வராயன் ெத (வார் -5) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) காந்
ேரா ெம ன் (வார் -3)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) நகரி ேரா (வார் -2) , 2.
த்தணி ( .நி.ந) நகரி
ேரா சந் (வார் -2) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ெசன்ைன ைபபாஸ் ேரா
(வார் -2) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ெசந்த ழ் நகர் (வார் -2) ,
5.
த்தணி ( .நி.ந) கந்தன் நகர்1-வ ெத (வார் -2) , 6.
த்தணி
( .நி.ந) கந்தன் நகர் ல் ைல ெத (வார் -2) , 7.
த்தணி ( .நி.ந)
கந்தன் நகர் ங் கா ெத (வார் -2) , 8.
த்தணி ( .நி.ந) கம் பர் ெத
(வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) பைழய ெசன்ைன சாைல (வார் -2) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 1-வ ெத (வார் -2) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
கைலஞர் நகர் 2-வ ெத (வார் -2) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர்
நகர் 3-வ ெத (வார் -2) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 4-வ
ெத (வார் -2) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 5-வ ெத
(வார் -2) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர் 6-வ ெத (வார் -2) ,
8.
த்தணி ( .நி.ந) கைலஞர் நகர்7-வ ெத (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

294

295

296

297

296

297

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
த்தணி ( .நி.ந) சண்
கம் ெத (வார் -7) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன் ெத
(வார் -7) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
கச்ேசரி ெத (வார் -5)

1.
கப்பா நகர், 2.
3.
த்தணி 4.

த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (

.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)

கப்பா நகர்1-வ ெத
(வார் -5) ,
கப்பா நகர்2-வ ெத
(வார் -5) ,
கப்பா நகர் 3-வ ெத
(வார் -5) ,
ப்பராயன் ெத (வார் -5)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

298

299

300

301

302

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

298

டாக்டர். ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி, ெதற் கட் டம் ,
ெதற் ப
,
த்தணி - 631
209.

1.
த்தணி (
( .நி.ந) காந்

299

டாக்டர். ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள் ேமல்
நிைலப்பள் ளி, ெதற் கட் டம்
ழக்
கப் ,
த்தணி 631209.

1.

300

டாக்டர் ராதா
ஷ்ணன்
அர னர் ஆண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி,
த்தணி 631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந)
( .நி.ந) த் ர் ேரா

த்தணி (

.நி.ந) காந் ேரா 1வ
ேரா 3வ ெத (வார்

ெத
-4)

(வார்

-2) , 2.

.நி.ந) காந்

ெத

(வார்

-4)

ேரா

2வ

த் ர் ேரா (வார்
(வார் 19&20)

-19&20) , 2.

த்தணி

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

த்தணி

301

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ர ல் ேவ வார்டர
் ஸ்
ப் (வார் 17) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) ஆலமர ெத (வார் -17) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஆஸ்பத் ரி ெத (வார் -17) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) கந்தப்ப நாயக்கன்
,
ெத (வார் -17) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ந்தம் ெசங் கல் வராயன் ெத
(வார் -17) , 6.
த்தணி ( .நி.ந)
ஸ் ம் ெத (வார் -17) ,
7.
த்தணி ( .நி.ந) ஆஸ்பத் ரி
க் த் ெத (வார் 17)

302

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் 1வ ெத (வார் -19) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ேந நகர் 2வ ெத (வார் -19) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ேந
,
நகர் 3வ ெத (வார் -19) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் 4வ ெத
(வார் -19) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் 5வ ெத (வார் -19)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
(
(
(
(

த்தணி ( .நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரி ெத (வார் -19) , 2.
த்தணி
.நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரிெத 1வ சந் (வார் -19) , 3.
த்தணி
.நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரிெத 2வ சந் (வார் -19) , 4.
த்தணி
.நி.ந) ேந நகர் ஆச்சாரிெத 3வ சந் (வார் -19) , 5.
த்தணி
.நி.ந) கடப்பா ரங் ேரா

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

303

303

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
ஆலமரத்ெத ,
631209.

304

304

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209.

, 1.

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209(ேமற் ப
கட் டம் ) மத் ய அைற.

1.
த்தணி ( .நி.ந) அக்ைகய ெம ன் ேரா (வார் -16) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ஆ பாரசக் ேகா ல் ன் றம் (வார் -16) , 3.
த்தணி
( .நி.ந) ைரஸ்
ல் ன் றம் (வார் -16) , 4.
த்தணி ( .நி.ந)
தணிகாசலம் ேகா ல் ெத (வார் -16) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
,
ஏ.ேக.ேரா
தல்
க் ெத (வார் -16) , 6.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 2
க் ெத (வார் -16) , 7.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 3வ
க் ெத (வார் -16) , 8.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 4வ
க் ெத (வார் -16) , 9.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏ.ேக.ேரா 5வ
க் ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ஆலமரத்ெத
த்தணி-631209(ேமற் ப
கட் டம் ) மத் ய அைற.

1.
த்தணி (ந) ஏ ேக ேரா 6வ
க் ெத (வார் -16) , 2.
த்தணி
(ந) ஏ ேக ேரா 7வ
க் ெத (வார் -16) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ஏ
ேக ேரா 8வ
க் ெத (வார் -16) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) வாட்டர்
,
ேடங் க் 1வ
க் ெத (வார் -18) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) வாட்டர்
ேடங் க் 2வ
க் ெத (வார் -18) , 6.
த்தணி (ேப) வாட்டர் ேடங் க்
3வ
க் ெத (வார் -18) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) ெட ேபான்
ஆ ஸ்
ன் றம் (வார் -18)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

305

306

305

306

ழக்
கப் ,
த்தணி-

த்தணி (

.நி.ந) ம.ெபா.

. சாைல (வார் -14&17)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

307

307

நகராட்
அரங்
631209.

அ வலகம்
த்தணி,

ட்ட
த்தணி -

308

308

எஸ் ஐ பள் ளி,
ைரவாரிப்ேபட்ைட,
631209.

த்தணி-

309

309

ஊராட்
ழக்
நகர்,

310

310

311

311

ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
கப் , இந் ராகாந்
த்தணி -631208.

எஸ் ஜ உயர்நிைலப்பள் ளி
ழக் ப
ெஜ ெஜ ர நகர்,
த்தணி -631208.

1.
த்தணி ( .நி.ந) பார ெத (வார் 14) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
ஸ்டா ன்நகர் (வார் -14) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ஸ் வார்டே
் பட்ைட
1வ ெத (வார் 14) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ஸ் வர்டே
் பட்ைட
2வ ெத (வார் -14) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) எம் . .ஆர்.ெத (வார் 14) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) என் எஸ்
ேபாஸ் ேரா (வார் -13) ,
7.
த்தணி ( .நி.ந) கந்தசா ெத (வார் -14) , 8.
த்தணி
( .நி.ந) ேமட் ெத ேமற் (வார் -8&13) , 9.
த்தணி ( .நி.ந)
ேமட் ெத ெதற் (வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
த்தணி ( .நி.ந) சன்ன ெத (வார் -13) , 2.
அ மந்தா ரம் (வார் -13) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
(வார் -13)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.
த்தணி ( .நி.ந) கன்னிகா ரம் ேரா
( .நி.ந) இந்தரா காந் நகர் (வார் -12)

1.
2.

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
1.
ெபரியார்நகர்,
த்தணி-631209.

(வார்

த்தணி ( .நி.ந) அரக்ேகாணம் ேரா ெம
த்தணி(ந) ெஜ.ெஜ. ர நகர் (வாா் -11)

த்தணி (

.நி.ந) எம் .

.ஆர்.நகர் (வார்

-11)

த்தணி ( .நி.ந)
ைரவாரிப்ேபட்ைட

-12) , 2.

ன் (வார்

த்தணி

-11&12) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

312

313

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

312

1.
த்தணி ( .நி.ந) அண்ணாநகர் (வார் -11) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
ேசகர்வர்மா நகர் (வார் -11) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஊராட் ஓன் ய
த்தணி ( .நி.ந)
ந நிைலப்பள் ளி எம்
ஆர் நகர் - நி வாஷர்ேமன்ேபட் (வார் -11) , 4.
ப் ரமணிய ரம் (வார் -11) , 5.
த்தணி (ந)
எம் நகர் ,
ேமற் ந , எம்
ஆர்
6.
த்தணி (ந) மகா ஷ்
நகர் , 7.
த்தணி(ந) காமராஜர் நகர்
நகர்,
த்தணி-631209.
(வார் - 11)

313

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெபரியார் நகர்
,
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார் நகர் கார்த் ேகய ரம் சாைல (வார்
10) , 2.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார் நகர் 1-வ ேமற் ெத (வார்
, 3.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார்நகர்2-வ வடக் ெத (வார் -10)
4.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார்நகர் ேமல் நிைலெதாட் வைள ெத
(வார் -10) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டம் ழக் ெத (வார்

-10)
,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

-10)

314

ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி, ெபரியார் நகர்
,
த்தணி-631209.

த்தணி ( .நி.ந) சர்ச் ெத (வார் -10) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
த் மாரியம் மன்ேகா ல் ெத (வார் -10) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
அம் மன்ேகா ல் 1-வ ெத (வார் -10) , 4.
த்தணி ( .நி.ந)
அம் மன்ேகா ல் 2-வ ெத (வார் -10) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
பால நாயகர் ெத (வார் -10) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) ெபரியார் நகர்
கைட ெத (வார் -10)

315

ஊராட் ஓன் ய வக்கப்பள் ளி,
த்தணி மடம் -631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) நர ம் மாசா ேகா ல் ெத (வார் -15) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) ேதாட்டக்காரமடத் ெத (வார் -15) , 3.
த்தணி
( .நி.ந) ெசட் த் ெத
(வார் -15) , 4.
த்தணி ( .நி.ந)
க் ளம்
ெத (வார் -15)

1.

314

315

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

3
வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4
1.
த்தணி ( .நி.ந) நாட் ேகாட்ைட ெசட் ெத (வார் -15) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) வன ர்ைக அம் மன் ேகா ல் ெத
(வார் -15) ,
வக்கப்பள் ளி
3.
த்தணி ( .நி.ந) பஜைனேகா ல் ெத (வார் -15) , 4.
த்தணி
த்தணி மடம் ( .நி.ந) கஸ்
ரிபாய் ெத (வார் -15) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
கம் மவாரிமடம் ெத (வார் -15) , 6.
த்தணி ( .நி.ந)
க்கள் ெத
(வார் -15) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) ேதர ெத (வார் -15)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

316

316

ஊராட்
வடக்
631209.

317

317

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) அ ர்த ரம் காலனி (வார் -20) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) அ ர்த ரம் த் ர்ேரா (வார் -20) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
அ ர்த ரம் பஜார்ெத (வார் -20)

318

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
2.
3.
4.

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணிய நகர் பார யார்ெத (வார் -1) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணிய நகர் அம் மன்ேகா ல் ெத (வார் 1) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணிய நகர் பார தாசன்ெத (வார் 1) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) கம் பர்ெத (வார் -1) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
வள்
வர்ெத (வார் -1) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) ப் ரமணியநகர்
3வ ெத (வார் -1) , 7.
த்தணி ( .நி.ந) சாய் பாபாேகா ல் ெத
(வார் -1) , 8.
த்தணி ( .நி.ந) வா ஊ
ெத (வார் -1)

318

319

319

ஓன் ய
கப் ,

பாகத்

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (
த்தணி (

.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)
.நி.ந)

அ ர்த ரம்
வள் வர் ெத (வார் -20) ,
அ ர்த ரம் நல் லாங் ளம் ெத (வார் -20) ,
அ ர்த ரம் அண்ணாநகர் (வார் -20) ,
ேமா
ர்(வார் -20)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

320

321

320

321

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 1வ ெத (வார் -1) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ஏரிக்கைர 2வ ெத (வார் -1) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ஏரிக்கைர 3வ ெத (வார் -1) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர
4வ ெத (வார் -1) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 5வ ெத
(வார் -1) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 5வ
க் ெத (வார் -1)
, 7.
த்தணி ( .நி.ந) ஏரிக்கைர 6வ ெத (வார் -1) , 8.
த்தணி
( .நி.ந) ஏரிக்கைர 7வ ெத (வார் -1) , 9.
த்தணி ( .நி.ந)
ேபா ஸ் வார்டஸ
் ் (வார் -1) , 10.
த்தணி ( .நி.ந) ஒத்தவாைட ெத
(வார் -1) , 11.
த்தணி ( .நி.ந) சாய் பாபாநகர் (வார் -20) ,
12.
த்தணி ( .நி.ந) வள் ளிநகர் (வார் -1) , 13.
த்தணி ( .நி.ந)
ைபபாஸ்
ராங் ேரா (வார் -1)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி,
அ ர்த ரம் த் ர்
ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) வள் ளிநகர் (வார் -20) , 2.
த்தணி ( .நி.ந)
வள் ளிநகர் தல் ெத (வார் -20) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ேக ேக நகர்
ெம ன் (வார் -20) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ேக ேக நகர் 1வ ெத
(வார் -20) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) ேக ேக நகர் 2வ ெத (வார் -20) ,
6.
த்தணி ( .நி.ந) K.K.நகர் 3வ ெத (வார் -20) , 7.
த்தணி
( .நி.ந) ேக ேக நகர் 4வ ெத (வார் -20) , 8.
த்தணி ( .நி.ந) ேக
ேக நகர் 5வ ெத (வார் -20) , 9.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டத்ெத
(வார் -20) , 10.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டத் 1வ ெத (வார் -20) ,
11.
த்தணி ( .நி.ந) பள் ளிக் டத் 2வ ெத (வார் -20) ,
12.
த்தணி ( .நி.ந) த் ர் ேரா
க் சந் (வார் -20)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

322

323

324

325

பாகத்

ன்

ழ் வ

ம் பரப்

4

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

322

அர னர் உயர்நிைலப்பள் ளி
ேமற்
கப் , அ ர்த ரம்
த் ர் ேரா
த்தணி-631209.

1.
த்தணி ( .நி.ந) ரா வ் காந் 1வ நகர் (வார் -20) , 2.
த்தணி
( .நி.ந) ரா வ் காந் 2வ நகர் (வார் -20) , 3.
த்தணி ( .நி.ந)
ரா வ் காந் 3வ நகர் (வார் -20) , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ரா வ் காந்
4வ நகர் (வார் -20) , 5.
த்தணி ( .நி.ந)
கன் ெத (வார் -20) ,
6.
த்தணி ( .நி.ந) ஆ சங் கரர் 1வ ெத (வார் -20) , 7.
த்தணி
( .நி.ந) ஆ சங் கரர் 2வ ெத (வார் -20) , 8.
த்தணி ( .நி.ந)
ஆ சங் கரர் 3வ ெத (வார் -20) , 9.
த்தணி ( .நி.ந) ஆ சங் கரர்
4வ ெத (வார் -20) , 10.
த்தணி ( .நி.ந)
ட ல் ெத (வார் 20) , 11.
த்தணி ( .நி.ந) ெசங் ந்தர் நகர் (வார் -1) , 12.
த்தணி
( .நி.ந) ெசந்த ழ் நகர் (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

323

1.
த்தணி ( .நி.ந) மார ப்பம 1,2,3வ ெத (வார் -21) ,
2.
த்தணி ( .நி.ந) மார ப்பம் அ ந்த காலனி(வார் -21) ,
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
3.
த்தணி ( .நி.ந) மார ப்பம் ஏனா காலனி (வார் -21) ,
ர் ,அ ர்தா ரம் ,
த்தணி4.
த்தணி ( .நி.ந)
ர் ஐயன் ளம் (வார் -21) , 5.
த்தணி
603209.
( .நி.ந)
ர் (வார் -21) , 6.
த்தணி ( .நி.ந) பாப் ெரட் பள் ளி
ஏனா காலனி (வார் -21)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

324

1.
த்தணி ( .நி.ந) பாப் ெரட் பள் ளி (வார் -21) , 2.
த்தணி
ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி ,
( .நி.ந) ெதக்க
ர் ேரா (வார் -21) , 3.
த்தணி ( .நி.ந) ெதக்க
ர்
ர் ,அ ர்தா ரம் ,
த்தணிேரா
தல் ெத (வார் -21)- , 4.
த்தணி ( .நி.ந) ெதக்க ர் ேரா
603209.
2வ ெத (வார் -21) , 5.
த்தணி ( .நி.ந) த் ர் ேரா (வார் -21)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

325

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார்த் ேகய ரம் ,
1.

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1.கார்த்
2.கார்த்
த்தணி63121
3.கார்த்

ேகயா ரம் (ஊ) கார்த்
ேகயா ரம் (ஊ) கார்த்
ேகயா ரம் (ஊ) கார்த்

ேகயா ரம் (வார் -1) ,
ேகயா ரம் காலனி (வார் -1) ,
ேகயா ரம் இ ளர் காலனி (வார் -1)

3

7 அரக்ேகாணம் நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
த்தணி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

வ.
எண்

வா.
சா.
எண்

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

1

2

3

326

327

328

329

பாகத்

ன்

ழ் வ

அைனத்
வாக்காளர்க க் ம்
உரியதா அல் ல
ஆண்க க் மட் மா
? அல் ல
ெபண்க க்
மட் மா ?
5

ம் பரப்

4

326

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார்த் ேகய ரம் ,
1.

327

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார் ேகய ரம் ,
.

1.கார்த்
த்தணி631211 2.கார்த்

328

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி,
கார் ேகய ரம் ,
.

1.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) வள் ளியம் மா ரம் (வார் -4) ,
2.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) சரஸ்வ நகர் (வார் 3) , 3.கார்த்
த்தணி631211
(ஊ) ர ல் ேவ ைலன் (வார் -3)
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ஊராட் ஒன் ய வக்கப்பள் ளி
வடக் ந ேமல் கசவராஜப்ேபட்ைட ,
ன்னகடம் ர் ,
த்தணி631211.

1.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) ேமாட் ர் (வார் -1&2) , 2.கார்த் ேகயா ரம்
(ஊ) லட்
நகர் (வார் -2) , 3.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) ேநதா நகர்
த்தணி63121
(வார் -2) , 4.கார்த் ேகயா ரம் (ஊ) பத்மா ரம் (வார் -2)

ேகயா ரம் (ஊ) ெப மாள் தாங் கல்
ர் (வார்
ேகயா ரம் (ஊ) அ ந்த காலனி (வார் -3)

-3) ,

அைனத்
வாக்காளர்கள்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

ேகயா ரம்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

1. ன்னகடம் ர் (ஊ) ன்னகடம் ர் (வார் -1) , 2. ன்னகடம் ர் (ஊ)
ேமாட் ர் (வார் -1) , 3. ன்னகடம் ர் (ஊ) ேமாட் ர் அ ந்த காலனி
(வார் -1) , 4. ன்னகடம் ர் (ஊ) ன்னகடம் ர் இ ளர்காலனி (வார் 1) , 5. ன்னகடம் ர் (ஊ)
என் கண் ைக (வார் -1) ,
6. ன்னகடம் ர் (ஊ) ேமல் கசவரா ேபட்ைட (வார் -2) ,
7. ன்னகடம் ர் (ஊ) ழ் கசவரா ேபட்ைட (வார் -2) , 8. ன்னகடம் ர்
(ஊ) கசவரா ேபட்ைட அ ந்த காலனி (வார் -2)

அைனத்
வாக்காளர்கள்

