
AC_NO PART_NO வாக்குச் சாவடி வாக்குச் சாவடி முகவr ெதருவின் ெபயர் PS_TYPE

22 1
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

டி எஸ் டி நகர் அரும்பாக்கம்  
வட்டம் ‐65 வார்டு‐5

1.  1.ெஜய்நகர் முதல் ெதரு வில்லிவாக்கம் அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு 
எண்.127) , 2.  2.ெஜய்நகர் 2வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 3.  3.ெஜய்நகர் 3வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  

4.ெஜய்நகர்4வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு 
எண்.127 , 5.  5.ெஜய்நகர்5வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 2
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

டி எஸ் டி நகர் அரும்பாக்கம்  
வட்டம் ‐65 வார்டு‐5

1.  6.ெஜய்நகர்6வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 2.  1.ெஜய்நகர் 7வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 3.  8.ெஜய்நகர் 1வது ெமயின் ேராடு 
வில்லிவாக்கம் அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  9.ெஜய்நகர் 2வது 
ெமயின் ேராடு வில்லிவாக்கம் அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 3
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

டி எஸ் டி நகர் அரும்பாக்கம்  
வட்டம் ‐65 வார்டு‐5

1.  1.ெஜய் நகர் 8வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 2.  2.ெஜய்நகர்9வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 3.  3.ெஜய்நகர் புது ெதரு 
வில்லிவாக்கம் வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  4.ெஜய்நகர் 
10வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 5. 

 5.ெஜய்நகர் 11வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 6.  6.ெஜய்நகர்12வதுெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 7.  7.ெஜய்நகர் 13வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 8.  8.ெஜய்நகர் 
14வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 9. 

 9.ெஜய்நகர் 15வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 10. 

 10.ெஜய்நகர் 16வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 4
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

டி எஸ் டி நகர் அரும்பாக்கம்  
வட்டம் ‐65 வார்டு‐5

1.  1.ெஜய்நகர் 17வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 2.  2.அரும்பாக்கம் ெஜய்நகர்18வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 3.  3.ெஜய்நகர் 
19வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 4. 

 4.ெஜய்நகர் 21வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 5.  5.ெஜய்நகர் 22வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 6.  6.ெஜய்நகர் 23வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  1.ேவலன் 
நகர் முதல் ெமயின் ேராடு வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 8.  8.ேவலன் நகர் இரண்டாவது ெமயின் ேராடு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 9.  9.வள்ளுவர் 
ெதரு(சாம்ஸ் அவின்யு) வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு 
எண்.127) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 5
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

டிஎஸ்டிநகர் அரும்பாக்கம் 
வட்டம் ‐65 வார்டு‐5

1.  1.டி.எஸ்.டி. நகர் முதல் பிரதான சாைல வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  2.டி.எஸ்.டி. நகர் இரண்டாவது 
பிரதான சாைல வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) 

, 3.  3.டி.எஸ்.டி. நகர் முதல் குறுக்கு ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  7.டி.எஸ்.டி. நகர் விrவு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 5.  5.டி.எஸ்.டி. 

நகர் (இஞ்சினியர் சம்பத் காலனி வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 6.  6.மண்ணடி ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 7.  7.வள்ளுவர் 
சாைல வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 8.  

8.வள்ளுவர் சாைல வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு 
எண்.127) , 9.  9.வள்ளுவர் சாைல வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு 
(புதிய வார்டு எண்.127) , 10.  10.வள்ளுவர் ெதருவிrவு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 6
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

டிஎஸ்டிநகர் அரும்பாக்கம் 
வட்டம் ‐65 வார்டு‐5

1.  1.திருவதீியம்மன் ேகாயில் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 7
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

டிஎஸ்டிநகர் அரும்பாக்கம் 
வட்டம் ‐65 வார்டு‐5

1.  1.ேகாயம்ேபடு பள்ளிகூடத் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127) , 2.  2.ேகாயம்ேபடு பள்ளிகூடத்ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு ேகாயம்ேபடு(புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  

3.ேகாயம்ேபடு ஈ.ெவ.ரா. சாைல வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  2.ேகாயம்ேபடு விக்ேடாrயா 
கார்டன் வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 5.  

5.ேகாயம்ேபடு ஜவஹர்லால் ேநரு சாைல வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  6.ேகாயம்ேபடு ஹrஹந்த் 
ெமஜஸ்டிக் டவர் வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு 
எண்.127) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



22 8

ெதற்குஆசியவிைளயாட்டு
 கூட்டைமப்பு குடியிருப்பு, 
வடீ்டு வசதி வாrய 
பராமrப்பு அலுவலகம்

 ேகாயம்ேபடு ெசன்ைன‐107

1.  1.ேகாயம்ேபடு ெதற்கு ஆசிய விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  2.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். 
விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

3.  3.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு ஏ3 பிளாக் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். 
விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு பி1 பிளாக் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 5.  5.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு 
பி2 பிளாக் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  6.ேகாயம்ேபடு 
எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு பி3 பிளாக் விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  7.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு 
கூட்டைமப்பு பி4 பிளாக் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 8.  

8.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு பி5 பிளாக் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 9.  9.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். 
விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு பி7 பிளாக் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 10.  10.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு 
பி8 பிளாக் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 11.  

11.ேகாயம்ேபடு எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு பி9 பிளாக் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 12.  12.ேகாயம்ேபடு 
எஸ்.ஏ.எப். விைளயாட்டு கூட்டைமப்பு பி10 பிளாக் விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண் 127 13 13 ேகாயம்ேபடு எஸ்ஏஎப் பி13பிளாக் 

All voters

22 9
ெசனைன 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேகாயம்ேபடு

1.  1.ேகாயம்ேபடு இரத்தினபுr நகர் வில்லிவாக்கம் விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  2.ேகாயம்ேபடு இரத்தினபுr 5 ேலஅவுட்அண்ணா 
அவின்யு வில்லிவாக்கம் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  

3.ேகாயம்ேபடு கனகசைப காலணி பக்தவச்சலம் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.ேகாயம்ேபடு கனகசைப காலணி 
காமராஜர் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  

5.ேகாயம்ேபடு பள்ளிக்கூடத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 6.  6.ேகாயம்ேபடு கிழக்கு மாடவ ீதி விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  7.ேகாயம்ேபடு ேமற்கு மாடவதீி ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 10
ெசனைன 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேகாயம்ேபடு ,ஸ்கூல் 
ெதரு,ெசன்ைன‐107

1.  1.ேகாயம்ேபடு வடக்கு மாடவதீி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  2.ேகாயம்ேபடு வடக்கு மாடவதீி பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.சிவன்ேகாயில் 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 11
ெசனைன 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேகாயம்ேபடு ,ஸ்கூல் 
ெதரு,ெசன்ைன‐107

1.  1.ெதற்கு மாட வதீி விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 12 எ.எ. ெமட்rக் பள்ளி
ஏ.ஏ. ெமட்rக் பள்ளி  42/1 
சினுவாசா நகர் 2 வது ெதரு 
ேகாயம்ேபடு ச 107

1.  1.ேசமாத்தம்மன் நகர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 13 எ.எ. ெமட்rக் பள்ளி
 ஏ.ஏ. ெமட்rக் பள்ளி  42/1 
சினுவாசா நகர் 2 வது ெதரு 
ேகாயம்ேபடு ச 107

1.  2.ேசமாத்தம்மன் 2வது ெமயின் ேராடு 3வது ெசக்டார் 
விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  3.ேசமாத்தம்மன் நகர் 
முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  

4.ேசமாத்தம்மன் இரண்டாவது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 4.  5.ேசமாத்தம்மன் நகர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 14 எ.எ. ெமட்rக் பள்ளி
ஏ.ஏ. ெமட்rக் பள்ளி  42/1 
சினுவாசா நகர் 2 வது ெதரு 
ேகாயம்ேபடு ச 107

1.  1.ேசமாத்தம்மன் நகர் 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 2.  2.ேசமாத்தம்மன் நகர் 14வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.பஜைன ேகாவில் ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.ேசமாத்தம்மன் நகர் 5வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  5.ேசமாத்தம்மன் நகர் 
6வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  

6.ேசமாத்தம்மன் நகர் 7வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 7.  6.ேசமாத்தம்மன் 8வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 8.  7.ேசமாத்தம்மன் 9வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 9.  8.ேசமாத்தம்மன் 10வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 10.  10.ேசமாத்தம்மன் 11வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 11.  11.ேசமாத்தம்மன் 12வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 12.  12.ேசமாத்தம்மன் 
13வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 13.  

13.சாஸ்த்திr நகர் ேகாயம்ேபடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 15
ெசன்ைன உயர்நிைல 
பள்ளி

 ெசன்ைன உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேகாயம்ேபடு,

1.  1.குறுங்காlஸ்வரன் ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 

, 2.  2.மங்கம்மாள் நகர் ேகாயம்ேபடு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 3.  3.சீனிவாசன் நகர் 1வது ெதரு ேகாயம்ேபடு 
விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.சீனிவாசன் நகர் 1வது 
ெதரு ேகாயம்ேபடு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  

5.சீனிவாசன் நகர் 2வது ெதரு ேகாயம்ேபடு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 6.  6.சீனிவாச நகர் 2வது ெதரு இைணப்பு 
விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  7.சீனிவாச நகர் 3வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 8.  8.மங்கம்மா நகர் 
இ.வி.ஆர். ெதரு, ேகாயம்ேபடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 16
ெசன்ைன உயர்நிைல 
பள்ளி

 Chennai  High School Koyambedu, School 

Street,Chennai‐107 

1.  1.மங்கம்மா நகர் பாரதி அெவன்யு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  2.சத்திரம் ெதரு ேகாயம்ேபடு விருகம்பாக்கம்வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.ேசமாத்தம்மன் நகர் 2வது ெசக்டார் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 17

ேடனியல் தாமஸ் 
ெமட்rக்  ேடனியல் 
தாமஸ் 
ெமட்rக்ேமல்நிைல பள்ளி

 ேகாயம்ேபடு ெசன்ைன ‐107

1.  1.ராஜவீ்காந்தி ெதரு நியூகாலனி வில்லிவாக்கம் விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  2.கைலஞர் ெதரு வில்லிவாக்கம் விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.127 , 3.  3.ஏ.ேக.ஆர்.ேராடு ேகாயம்ேபடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.ேகாயம்ேபடு நியூ காலனி விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  5.திருமங்களம் குறுக்கு வழி ேராடு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  6.நியூகாலனி பி.எச். 
ேராடு கூவம் பின்புறம் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  

1.ெமட்டுக்குளம் காந்தி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 18
ேடனியல் தாமஸ் உயர் 
நிைல பள்ளி

ேடனியல் தாமஸ் ெமட்rக் 
Hr.Sec பள்ளி  ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  2.திருவள்ளூவர் நகர் ெமட்டுக்குளம் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  2.ேக.வி.ஆர். ேசம்பர் திருவள்ளுவர் நகர் ெமட்டுக்குளம் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.காமராஜர் ெதரு 
ெமட்டுக்குளம் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  

5.வினாயகர் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 

, 5.  5.ெமட்டுக்குளம் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  

7.பாரதியார் ெதரு ெமட்டுக்குளம் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 7.  7.ெமட்டுக்குளம் பி.எச்.ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 8.  8.ெமட்டுக்குளம் பி.எச்.ேராடு நியூ காலனி கூவம் ஓரம் 
ேகா விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 19 எ.எ. ெமட்rக் பள்ளி
"A.A ெமட்rக் பள்ளி  42/1 
சினதீசா நகர் 2 வது ெதரு 
ேகாயம்ேபடு சி 107

1.  1.ேசமாத்தம்மன்நகர் முதல் ெசக்டார் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 20
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைல பள்ளி

மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைல பள்ளி  அைற 1 ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  1.ஐயப்பா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  

2.ஐயப்பநகர் ெமயின்ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

3.  3.ஐயப்பன்நகர் முதல்ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 4.  4.அண்ணா ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 

, 5.  5.அண்ணா ெதரு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 6.  6.குமரன்நகர் அெநக்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 7.  7.திருவள்ளுவர்ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 21
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைல பள்ளி  அைற 1 ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  1.ராஜாெதரு பாரதியார்நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 2.  2.அண்ணா ெதரு பாரதியார்நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 22
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  3.அண்ணா ெதருச் சின்மயாநகர்  ஐயப்பாநகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  4.எம்.ஜி.ஆர். ெதரு பாரதி நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 23
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  1.முல்ைல ெதரு பிருந்தாவன் நகர் ேகாயம்ேபடு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 2.  2.மல்லிைக ெதரு பிருந்தாவன் 
நகர் ேகாயம்ேபடு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு 
எண்.127) , 3.  3.மகிழம்பூ ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம 
(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  4.தாமைர ெதரு பிருந்தாவன் நகர் ேகாயம்ேபடு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  

5.ெசண்பகம் ெதரு  பிருந்தாவன் நகர் வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  6.பிருந்தாவன் நகர் சாமந்தி 
ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 7.  

7.பிருந்தாவன் நகர் குறிஞ்சி ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம 
(புதிய வார்டு எண்.127) , 8.  8.பிருந்தாவன் நகர் ேராஜா ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 9.  

9.பிருந்தாவன் நகர் பாrஜாதம் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 24
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  10.ஔைவ திரு நகர் முதல் நகர் வில்லிவாக்கம் வடக்கு 
விருகம்பாக்கம புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  11.ஔைவ திரு நகர் 2வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 3.  

12.ஔைவ திருநகர் 3வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம 
(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  13.ஔைவ திருநகர் 4வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 5.  

14.ஔைவதிருநகர் 5வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம 
(புதிய வார்டு எண்.127) , 6.  15.ஔைவதிருநகர் 5வது ெதருலட்சுமி 
ேஹாம்ஸ் வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127 , 

7.  16.ஔைவதிருநகர் 5வது ெதரு அணுகிரஹ்அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ் 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 8.  

17.ஔைவ திருநகர் 1வது குறுக்கு ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 9.  18.ஔைவ திருநகர் 2வது 
குறுக்கு ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு 
எண்.127) , 10.  19.சாமந்தி ெதரு ஜய்பா நகர் வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 11.  1.ஸ்ரீஐயப்ப நகர் முதல் 
ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 25
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  2.ஸ்ரீ ஐயப்பாநகர் 3வது ெமயின்ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  3.ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் இரண்டாவது ேராடு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  4.ஸ்ரீஐயப்பாநகர் 3வது ேராடு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  5.ஸ்ரீ ஐயப்ப நகர் 4வது 
ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  6.ஸ்ரீ 
ஐயப்பநகர் 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  

7.ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் 5வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 

, 7.  8.ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் 6வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 8.  9.ஸ்ரீஐயப்பநகர் முதல் குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 9.  10.ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் 2வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 26
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  1.சித்திைரத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 2.  2.ைவகாசித் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.குமரன் நகர் முதல் பிரதான சாைல 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.குமரன் 
நகர் கல்கி அபார்ட்ெமண்ட் விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 5.  5.குமரன் நகர் 2வது ெமயின் வதீி விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  5.குமரன் நகர் 3வது 
குறுக்குத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 27
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  1.குமரன் நகர் 3வது ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  
ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  2.குமரன் நகர் முதல் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.குமரன் 
நகர் நான்காவது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 4.  4.குமரன் நகர் 5வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  
ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  6.குமரன் நகர் 4வது குறுக்குத் 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  

7.குமரன் நகர் 5வது குறுக்குத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  
ேகாயம்ேபடு புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  1.ராகேவந்திரா காலனி 
விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 8.  2.ராகேவந்திராகாலனி 
ெநற்குன்றம் சாைல விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 9.  

3.ஆனிெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 28
மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 மார்த்ேதாமா ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  ஸ்ரீ 
அய்யப்பா நகர் ேகாயம்ேபடு 
ெசன்ைன ‐107

1.  4.ஆனிகுறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  

5.மாசி ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  

6.பங்குனிெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  

7.சின்மயாநகர் ஸ்ேடஜ்2 சித்திைர ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 5.  8.Virugampakkam North New Ward No.127 Sinmaya Nagar Stage 2 Veda 

Nagar 2 , 6.  1.பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 7.  2.ேவதாநகர் முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 8.  3.ேவதா நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 9.  4.ேவதாநகர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 10.  5.துைரகம்பத் ெதரு விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 11.  6.சின்மயா நகர் ஸ்ேடஜ் 2, 4வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 12.  7.சின்மயாநகர், ேவதநகர் 
விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 13.  8.சின்மயாநகர் ஸ்ேடஜ்2 

விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 14.  9.சின்மயாநகர் ஸேடஜ் 2, 
சில்வர் ேகஸல் விருகம்பாக்கம்வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 29 பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி
 விருகம்பாக்கம் 
ெவங்கேடஷ்நகர் 
பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி  
விருகம்பாக்கம் ெவங்கேடஷ்நகர்

1.  1.மணவாளன் ெதரு வில்லிவாக்கம் வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய 
வார்டு எண்.127) , 2.  2.அம்மன் ேகாயில் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 30 பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி
 விருகம்பாக்கம் 
ெவங்கேடஷ்நகர் 
பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி  
விருகம்பாக்கம் ெவங்கேடஷ்நகர்

1.  3.பார்த்தசாரதி ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய 
வார்டு எண்.127) , 2.  4.யமுனா ெதரு வில்லிவாக்கம் வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 3.  5.காேவr ெதரு சின்ைமயா 
நகர் வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  

1.சுந்தரம் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு 
எண்.127) , 5.  ேகாதாவr ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம 
(புதிய வார்டு எண்.127) , 6.  ஸ்ரீபிrயா ேமனர்ஸ் அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 7.  
விஎஸ்வி ேகாயில் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய 
வார்டு எண்.127) , 8.  அலாகார்டன் அபார்ட்ெமன்ட் வில்லிவாக்கம் வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 9.  டி.வி.எச் ஸ்வாகத் 
அபார்ட்ெமன்ட் வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு 
எண்.127) , 10.  புஷ்பரங்கம் அப்பார்ட்ெமன்ட் வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 11.  .நியுெடக் அப்பார்ட்ெமன்ட் 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 12.  

சரவணா அப்பார்ட்ெமன்ட் வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய 
வார்டு எண்.127) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 31 பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி
 விருகம்பாக்கம் 
ெவங்கேடஷ்நகர் 
பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி  
விருகம்பாக்கம் ெவங்கேடஷ்நகர்

1.  மகாலிங்கம் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு 
எண்.127) , 2.  விக்ேனஷ் அபார்ட்ெமன்ட் வில்லிவாக்கம் வடக்கு 
விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 3.  கிருஷ்ணா ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம (புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  சாய் 
நகர்  ெமயின் ேராடு , 5.  சாய் நகர்  முதல் ெதரு , 6.  சாய் நகர் 2வது 
ெதரு , 7.  சாய் நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 8.  சாய் நகர் 3வது ெதரு , 9.  
சாய் நகர் 3வது ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 32 பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி
 விருகம்பாக்கம் 
ெவங்கேடஷ்நகர்  
பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி  
விருகம்பாக்கம் ெவங்கேடஷ்நகர்

1.  1.குலேசகரபுரம் அண்ணாெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.127 , 2.  2.குலேசகரபுரம் ஈெவரா ெபrயார்ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.குலேசகரபுரம் ேவதா ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 33 பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி
 விருகம்பாக்கம் 
ெவங்கேடஷ்நகர் 
பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி  
விருகம்பாக்கம் ெவங்கேடஷ்நகர்

1.  1.ஸ்ரீராமெஜயம் அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் சாய்நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 2.  
2.சாய்நகர் 1வது ெமயின் ேராடு வில்லிவாக்கம் அரும்பாக்கம்(புதிய 
வார்டு எண்.127) , 3.  3.சாய்நகர் விrவாக்கம்  1வது குறுக்கு ெதரு 
வில்லிவாக்கம் அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 4.  4.சாய் நகர் 2வது 
குறுக்கு ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 

5.  5.சாய்நகர் விrவாக்கம் 1வது ெமயின் ேராடு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு எண்.127) , 6.  6.சாய்நகர் விrவாக்கம் 2வது 
ெமயின் ேராடு வில்லிவாக்கம் வடக்கு அரும்பாக்கம்(புதிய வார்டு 
எண்.127) , 7.  7.சாய் நகர் விrவு 3வது குறுக்கு சாைல விருகம்பாக்கம் 
(புதிய வார்டு எண்.127) , 8.  8.சாய்நகர் விrவு 4வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 9.  9.சாய்நகர் இைணப்பு 
பிரதானசாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 34 பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி
 விருகம்பாக்கம் 
ெவங்கேடஷ்நகர் 
பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி  
விருகம்பாக்கம் ெவங்கேடஷ்நகர்

1.  1.திரு.வி.க.ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.127 , 2.  2.ஹாrஸ் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.127 , 3.  3.ேபாஸ்டல் ஆடிட் காலணி 1வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.ேபாஸ்டல் 
ஆடிட் காலணி 2வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.127 , 5.  5.ஜக்கம்மாள் ெதரு வில்லிவாக்கம் வடக்கு 
விருகம்பாக்கம்புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  6.அங்கமுத்து ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  

7.இளங்ேகாவடிகள் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம புதிய 
வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 35 பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி
 விருகம்பாக்கம் 
ெவங்கேடஷ்நகர் 
பத்மாசாரங்கபானி பள்ளி  
விருகம்பாக்கம் ெவங்கேடஷ்நகர்

1.  1.கம்பர் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம புதிய வார்டு 
எண்.127 , 2.  2.பாரதியார் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம புதிய 
வார்டு எண்.127 , 3.  3.காந்தி ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம 
புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.திருவள்ளுவர் ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  5.சாய் நகர் ேமடு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  6.சாய்நகர் 
3வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 

7.  7.சாய் நகர் 5வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.127 , 8.  8.சாய்நகர் 5வது ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 9.  9.சாய்நகர் 6வது ெதரு 
வில்லிவாக்கம் வடக்கு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 10.  10.சாய் 
நகர் 6வதுகுறுக்கு ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.127 , 11.  11.சாய்நகர் 7வது குறுக்கு ெதரு 
வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 12.  

12.சாய்நகர் 8வது குறுக்கு ெதரு வில்லிவாக்கம்வடக்கு விருகம்பாக்கம் 
புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



22 36

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  1.ெவங்கேடச நகர் 1வது முதல் ெதரு விrவு 1 விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  2.ெவங்கேடசா நகர் விrவு 1 விருகம்மாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  3.ெவங்கேடசா நகர் பிrவு 2வது முதல் 
பிரதானசாைல விrவு விருகம்மாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  

4.ெவங்கேடசாநகர் 2வதுகுறுக்குெதரு விrவு2 விருகம்மாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 37

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  5.ெவஙகேடசாநகர் 2வது பிரதானசாைல விrவு 2 விருகம்மாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  6.ெவஙகேடசா நகர் 3வது பிரதானசாைல 
விrவு 2 விருகம்மாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  7.ெவங்கேடசா 
நகர் வித்யாசாகர் பிளாட்ஸ் விrவு 2 விருகம்மாக்கம் வடக்கு வார்டு , 4.  
8.ெவங்கேடசாநகர் பிrவு 2வது குறுக்கு ெதரு விrவு 2 விருகம்மாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 38

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  1.ெவங்கேடஸ் நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 

2.  2.ெவங்கேடஸ் நகர்முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 

3.  1.வினாயகம் ெதரு சிமிட்டாகுளம் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

, 4.  2.வினாயகம் அவின்யு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 5.  

3.திருமுருகன் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  4.பாரதி 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 39

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  5.காந்தி நகர் ெவங்கேடஷ் நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.127 , 2.  6.பக்தவச்சலம் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 3.  1.வினாயகம் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 4.  2.முனுசாமி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 5.  3.விஷ்ணு அவின்யு வினாயகர் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
 புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  4.ேநரு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 40

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  5.கம்பர் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

6.ராகேவந்திரா பிளாட் ேசத்தன் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.127 , 3.  7.கஸ்தூr ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.127 , 4.  1.பாலாஜி நகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.127 , 5.  2.பாலாஜி நகர் முதல் குருக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  3.பாலாஜி நகர் 2வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.127 , 7.  4.பாலாஜி நகர் 
2வதுகுறுக்குெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.129 , 8.  

5.பாலாஜி நகர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.129 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 41

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெஜயேகாபால் கேராடியா 
அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  6.எஸ் பி ஐ காலணி 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  7.எஸ் பி ஐ காலணி 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.129 , 3.  8.காமராஜர்சாைல பாலாஜி நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.129 , 4.  9.எஸ் பி ஐ காலனி 
3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.129 , 5.  

10.பாரதிதாசன் ெதரு பாஸ்கர் காலணி விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.129 , 6.  11.பாஸ்கர் காலணி விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.129 , 7.  12.பாஸ்கர் காலணி 2வது  ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.129 , 8.  13.பாஸ்கர் காலணி 3வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 9.  14.எம் ஜி எம் 
அப்பார்ெமண்ட்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 42

ெஜயேகாபால்கேராடியாஅ
ரசினர்மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெஜயேகாபால்கேராடியாஅரசினர்
மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  1.கிருஷ்ணா நகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.கிருஷ்ணாநகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.128 , 3.  3.கிருஷ்ணாநகர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  
புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.ராஜ்பாrஸ் என்கிற 
பஞ்சரத்தினஅப்பார்ெமண்ட்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 5.  5.கிருஷ்ணா நகர் 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.128 , 6.  6.கிருஷ்ணாநகர் 5வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  
புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  7.கிருஷ்ணா நகர் 6வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  8.சூrயா அப்பார்ெமண்ட்ஸ் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 9.  9.குடிைச பகுதி 
காமராஜர் சாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 43

ெஜயேகாபால்கேராடியாஅ
ரசினர்மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெஜயேகாபால்கேராடியாஅரசினர்
மகளிர் ேமல்நிைலப்

1.  1.பத்மாவதி நகர் ெமயின்ேராடு காமராஜ் சாைல விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  2.பத்மாவதி நகர்  முதல் 
குறுக்குெதருகாமராஜ்சாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.129 , 3.  3.பத்மாவதிநகர்2வது குறுக்குெதரு காமராஜ் சாைல 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.ராஜாஜி காலணி 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.காமராஜர் சாைல 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.சக்தி பிளாட் 
காமராஜர் சாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 44
பாலேலாக் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாலெலாக் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  
தாராசண்ட்நகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன ‐ 92

1.  1.தாராசந் நகர் முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.ெஜயலட்சுமி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 3.  3.ெஜயலட்சுமி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 4.  4.தாராசந் நகர்2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.128 , 5.  5.தாராசந் நகர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  
புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.தாராசந்த் நகர் இைணப்பு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  7.தாராசந்த் நகர் பிரதான சாைல 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 45
பாலேலாக் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாலெலாக் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  
தாராசண்ட்நகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன ‐ 92

1.  1.ைசயது காதர்அவின்யு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 

, 2.  2.ெவங்கேடஷ்நகர்பிரதானசாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.128 , 3.  3.ெவங்கேடஸ் நகர் பிரதானசாைல 1 விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.ேகா ஆப் ேரட்டிவ்ெசாைசட்டி காலணி 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 46
பாலேலாக் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாலெலாக் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  
தாராசண்ட்நகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன ‐ 92

1.  1.சாய்பாபா காலனி 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  2.சாய்பாபா காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.சாய்பாபா காலனி 
3வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாககம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  

4.சாய்பாபா காலனி பிரதான சாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 5.  5.எல் & டி காலனி சி.ஆர்.ராமகிருஷ்ண நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.எல் & டி காலனி கிளாசிக் பிளாட்ஸ் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 47
பாலேலாக் ெமட்rக்  
ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாலெலாக் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  
தாராசண்ட்நகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன ‐ 92

1.  1.ரத்ணா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

2.ெசார்ணாம்பிைக நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  

3.அருேணஷ்வரா பிளாட்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 

, 4.  4.அபிராமி நகர் பிரதான சாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 5.  5.அபிராமி நகர் முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 6.  6.அபிராமி நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 48 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி  
விருகம்பாக்கம்

1.  1.ெரட்டித் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 49 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி  
விருகம்பாக்கம்

1.  1.சாரதா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  2.சாரதா 
நகர் விஸ்தrப்பு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  

3.யாதவாள் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  

4.யாதவாள் 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 5.  5.யாதவாள் 2வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  
புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.யாதவாள் 3வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  7.யாதவாள் 2வதுெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  1.திருேவங்கடம் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 9.  2.lகிrஸ்டல் அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 50
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "ெசன்ைன உயர்நிைலப் பள்ளி  
வர்கம்பாக்கம்

1.  3.காந்திெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

4.பள்ளிக்கூடத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  

5.பள்ளிக்கூட2வது குறுக்குத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 4.  6.பள்ளிக்கூடமுதல்ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 51
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 "ெசன்ைன உயர்நிைலப் பள்ளி  
விருகம்பாக்கம்

1.  7.பள்ளிக்கூட 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  8.பள்ளிக்கூட 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய 
வார்டு எண்.128 , 3.  9.பள்ளிக்கூடமுதல் குறுக்குத்ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  10.ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  11.ெபருமாள்ேகாயில் 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 52
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ெசன்ைன உயர்நிைலப் பள்ளி  
விருகம்பாக்கம்

1.  1.காளியம்மள் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு  புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு இளங்ேகா நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு  புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 53
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ெசன்ைன உயர்நிைலப் பள்ளி  
விருகம்பாக்கம்

1.  1.எ வி எம் காலனி முதல்ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 

2.  2.எ வி எம்காலனி 2வதுெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  

3.எ வி எம்காலனி 2வதுகுறுக்குெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 4.  4.எ.வி.எம். காலணி 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.எ வி எம் காலனி 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.எ வி எம்காலனி 5வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  1.எ வி எம் காலனி 
5வதுகுறுக்குெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  2.எ 
வி எம் காலனி 6வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 

, 9.  3.எ வி எம் காலனிகாமராஜ்சாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 10.  4.எ வி எம் நகர் முதல்ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 11.  5.எ வி எம். நகர் 2வதுெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 54
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன உயர்நிைலப் பள்ளி 
விருகம்பாக்கம்

1.  1.சிவசங்கரன் ெதரு எம்.ஜி.சாமிநகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  2.கங்ைகஅம்மன் ேகாயில்ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 55
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன உயர்நிைலப் பள்ளி  
விருகம்பாக்கம்

1.  3.கங்ைக அம்மன் ேகாயில் முதல்குறுக்குத் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  4.ராமகிருஷ்ணாபுரம் ேபஸ் 3 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  5.ராமகிருஷ்ணாபுரம் 
ேபஸ் 4 விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 56

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல   உயர்நிைல பள்ளி 
 சின்மயா நகர் விருகம்பக்கம் 
ெசன்ைன 92

1.  1.பச்ைசயம்மன் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 57

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 சின்மயாநகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன‐92

1.  2.பச்ைசயம்மன் ேகாயில் முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  3.பச்ைசயம்மன் ேகாயில் ெதரு ஏrக்கைர 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  4.கண்பத்ராஜ் நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 58

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல சின்மயா 
வித்யாலயா முதுநிைல  
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 சின்மயாநகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன‐92

1.  1.நேடச நகர் 1வது ெமயின் ேராடு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 59

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 சின்மயாநகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன‐92

1.  2.நேடச நகர் 4வது ெமயின் ேராடு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 2.  1.நேடச நகர் 3வது பிரதான சாைல 
சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
All voters

22 60

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 சின்மயாநகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன‐92

1.  2.நேடச நகர் 2வது பிரதான சாைல சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 61

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 சின்மயாநகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன‐92

1.  1.5வது பிரதான சாைல சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.127 , 2.  2.1வது குறுக்குத் ெதரு 3வது ெமயின் ேராடு நேடச 
நகர் சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 3.  

3.5வது குறுக்குத் ெதரு 3வது ெமயின் ேராடு நேடச நகர் சின்மயா நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 4.  4.10 வது குறுக்குத் ெதரு 
நேடச நகர் சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 

5.  5.4வது குறுக்குத் ெதரு நேடச நகர் சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.127 , 6.  6.7வது குறுக்குத் ெதரு நேடச நகர் 
சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 62
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  7.துைரசாமி சாைல சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  1.இந்திரா நகர் 2வது ெதரு சின்மயா நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  2.இந்திரா நகர் 3வது 
சாைல சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  

3.இந்திரா நகர் 4வது ெதரு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 63
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  4.இந்திரா நகர் 5வது ெதரு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  5.இந்திரா நகர் 1வது ேமற்குத் ெதரு சின்மயா நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  6.இந்திரா நகர் 2வது 
ேமற்குத் ெதரு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 4.  7.இந்திரா நகர் 3வது ேமற்குத் ெதரு சின்மயா நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  8.இந்திரா நகர் 2வது 
இைணப்பு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  

1.இந்திரா நகர் 1வது ெதரு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 7.  2.இந்திரா நகர் 1வது குறுக்குத் ெதரு சின்மயா நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 64
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  3.இந்திரா நகர் 1வது குறுக்கு சந்து சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  4.இந்திரா நகர் 2வது குறுக்குத் ெதரு 
சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  5.இந்திரா 
நகர் 3வது குறுக்குத் ெதரு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 4.  6.இந்திரா நகர் 4வது குறுக்குத் ெதரு சின்மயா நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  7.இந்திரா நகர் 5வது 
குறுக்குத் ெதரு சின்மயா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 65

சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 சின்மயாநகர் விருகம்பாக்கம்  
சின்மயா வித்யாலயா 
முதுநிைல  ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 சின்மயாநகர் விருகம்பாக்கம் 
ெசன்ைன‐92

1.  1.இளங்ேகா நகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  2.இளங்ேகா நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.இளங்ேகா நகர் 3வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  

4.திருமகள் அபார்ட்ெமண்ட் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா 
நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.இளங்ேகா நகர் ஏ.ேக.வல்லா 
அபார்ட்ெமண்ட் விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 6.  6.இளங்ேகா நகர் 3வது ெதரு குரு கிருபா விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  7.இளங்ேகா நகர் ெமயின் 
ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  

8.இளங்ேகா நகர் பூர்ணிமா பிளாட் விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 9.  9.இளங்ேகா நகர் ஜி.வி.எஸ். பிளாட் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 10.  

10.இளங்ேகா நகர் விர்ேகா பிளாட் விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 11.  11.இளங்ேகா நகர் பிரதான சாைல சாரதா 
பிளாட்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 12. 

 12.இளங்ேகா நகர் முல்ைல பிளாட்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா 
நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 13.  13.ராமலிங்கம் நகர் முதல் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 14.  

14 ராமலிங்கம் நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயாநகர்  

All voters

22 66 என்.என்.எம்.பி

ைமயம் எண் .04057 
ஏ.வி.எம்.யூவன் 
அெவன்யுஎன்.என்.எம்.பி 
ைமயம் எண் .04057 
ஏ.வி.எம்.யூவன் 
அெவன்யுகம்பக்கம் ெசன்ைன 92

1.  1.சுப்பிரமணி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.பிரமியர் கிரஹ லஷ்மி அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.கிரஹ லஷ்மி 
அபார்ட்ெமண்ட் விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 4.  4.இளங்ேகா நகர் ெதற்கு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா 
நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.ஆேராக்யா ெதரு இளங்ேகா நகர் 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.லஷ்மி 
அபார்ட்ெமண்ட் விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 7.  7.வாயு புத்ரா ெதரு இளங்ேகா நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 67
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  2.சஞ்சாய் காந்தி நகர் ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா 
நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  3.சஞ்சாய் காந்தி நகர் 1வது கிராஸ் ேராடு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  4.சஞ்சாய் 
காந்தி நகர் 2வது கிராஸ் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  1.தாங்கல் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 68
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  5.பட்டாசாr ஜி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  6.தாங்கல் உள்வாய் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 69
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  1.அண்ணா காலனி விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.ராேஜஸ்வr காலனி விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.ஒட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.தாங்கல் 
உள்வாய் குறுக்குத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 

5.  5.தாங்கல் உள்வாய் ெதரு விrவு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 6.  6.பாலாம்மாள் நகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 7.  7.பாலாம்பாள் நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  8.அண்ணாமைல அபார்ட்ெமண்ட் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 9.  9.இளங்ேகா நகர் 4வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 10.  10.இளங்ேகா நகர் 5வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 11.  1.சக்தி நகர் 
சுப்பிரமணி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 12.  

2.ராஜவீ் காந்தி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 70
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  3.தாங்கல் ஏrக்கைர விருகம்பாக்கம் வடக்கு சின்மயா நகர் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



22 71
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  4.சக்தி நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

1.நாராயணசாமி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  

2.நாராயணசாமி 1வது குறுக்குத் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128  , 4.  3.நாராயணசாமி 2வது குறுக்குத் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  4.நாராயணசாமி 4வது குறுக்குத்ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  5.நாராயணசாமி 5வது 
குறுக்குத்ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  

6.எ.வி.எம்அவின்யூ முதல் ெமயின்ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 8.  7.ஆற்காடுசாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 72
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  1.நியு காலனி ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.நியு காலனி ெமயின் ேராடு1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.நியு காலனி ெமயின் ேராடு 2வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.நியு காலனி 
ெமயின் ேராடு 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 

5.  5.நியு காலனி ெமயின் ேராடு 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.நியு காலனி ெமயின் ேராடு 5வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 7.  7.லஷ்மி நகர் 2வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 8.  8.லஷ்மி நகர் 
சாய் கிருபா பிளாட்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 9.  

9.ஏ.வி.எம்.அவன்யு 7வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 10.  10.ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 8வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
(புதிய வார்டு எண்.128) , 11.  11.ஏ.வி.எம்.அவன்யூ1வது ெமயின் ேராடு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 12.  12.ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 
1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 13.  

13.ஏ.வி.எம் அவன்யூ 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 73
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  1.ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 2.  2.ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய 
வார்டு எண்.128) , 3.  3.ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 5வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 4.  4.ஏ.வி.எம் அவன்யூ 2வது ெமயின் 
ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 5.  5.ஏ.வி.எம் 
அவன்யூ 2வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 74
ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச. பள்ளி

ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 
ெமட்rக்.ெஹச்.ெச.

1.  6.சாதிக் பாஷா நகர் பிரதான சாைல விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய 
வார்டு எண்.128) , 2.  7.சாதிக் பாஷா நகர் மசூதி ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 3.  8.சாதிக் பாஷா நகர் 1வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 4.  9.சாதிக் பாஷா நகர் 
2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 5.  10.சாதிக் 
பாஷா நகர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 6.  

11.சாதிக் பாஷா நகர் மதர்ஸா ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய 
வார்டு எண்.128) , 7.  12.சாதிக் பாஷா நகர் தாமிரபரணி ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 75
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  1.ஆழ்வார்திரு நகர் அெனக்ஸ் முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
(புதிய வார்டு எண்.128) , 2.  2.ஆழ்வார்திருநகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 3.  3.ஆழ்வார்திருநகர் 1வது ெதரு 
நியுமாயன் ஜி ஆர் டி பிளாட்ஸ் விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 4.  4.ஆழ்வார்த்திரு நகர் 1வது ெதரு அெனக்ஸ் தட்சன் தீபமால 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 5.  5.ேசக் அப்துல்லா நகர் 
2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 6.  6.ேசக் 
அப்துல்லா நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 76
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  1.ேசக் அப்துல்லா நகர் ைவைக ெதரு 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 2.  2.ேசக் அப்துல்லா நகர் அமராவதி 5வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 3.  3.ேசக் அப்துல்லா 
நகர் யமுனா  நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 4.  

4.ேசக் அப்துல்லா நகர் காேவr ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய 
வார்டு எண்.128) , 5.  5.ேசக் அப்துல்லாநகர்1வதுெமயின்ேராடு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.ேசக் அப்துல்லா நகர் 
4வது ெதரு பவானி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 

7.  7.ேசக் அப்துல்லா நகர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 77
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  1.ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு ேஷக் அப்துல்லா நகர் விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 2.  2.ேஷக்அப்துல்லா நகர் ேகாதாவr 
ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 3.  3.கம்பர் ெதரு 
காந்தி நகர் விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 4.  4.கம்பர் 
குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 5.  5.கம்பர் 
2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 6.  6.காந்தி 
நகர் ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய 
வார்டு எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 78
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  1.காந்தி நகர் ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 79
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.‐ 1.காந்தி நகர் ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 80
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  1.கண்ணதாசன் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 2.  

2.அம்ேபத்கார் ெதரு காந்திெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128 , 3.  3.காந்தி நகர் தமயந்தி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய 
வார்டு எண்.128) , 4.  4.காந்தி நகர் பார்தியார் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
(புதிய வார்டு எண்.128) , 5.  5.காந்தி நகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 6.  1.ேதவி கருமாrயம்மன் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 81
புனித ஜான் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87 புனித ஜான் 
ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி   
நியு காலனி ஆழ்வார்திருநகர் 
ெசன்ைன‐87

1.  2.கட்டெபாம்மன் ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.128) , 

2.  3.கட்டெபாம்மன் குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு 
எண்.128) , 3.  4.ைவைக ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு புதிய வார்டு எண்.128 

, 4.  5.Virugambakkam  North New New Ward No.128 Variyar Street , 5.  6.காந்தி நகர் 
வாrயார் குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.129) , 6. 

 7.வ.ஊ.சி ெதரு விருகம்பாக்கம் வடக்கு (புதிய வார்டு எண்.129) , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 82
ெஜனரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 விேவகானந்தர் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 திருவள்ளுவர் ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 3.  வார்டு 129 வ ஊ சி ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 83
ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி

ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  4.புதிய வார்டு எண்.129 வலம்புr வினாயகர் ேகாயில் ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 2.  1.புதிய வார்டு எண்.129 காமராஜ் ெதரு 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.129 காமராஜ் 
குறுக்கு ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 4.  1.புதிய வார்டு 
எண்.129 டாக்டர் அம்ேபத்கர் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 84
ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி

ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  2.புதிய வார்டு எண்.129 மஜதீ் நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 
2.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ரத்தினம்மாள் காலனி ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகராமம் , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.129 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 4.  3.புதிய வார்டு எண்.129 மாருதி  
ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 5.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

தணிகாசலம் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 6.  5.புதிய வார்டு 
எண்.129  சக்தி வினாயகர் ேகாயில்ெதரு காந்தி நகர், இந்திரா காந்தி 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 85
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 சண்முக சுந்தரம் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 வரீமாமுனிவர் ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 திவாகர் நகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 86
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதருசாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்ரம் 
ெசன்ைன 9டிடம் ைசலூர்3

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 பிேரம் நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 பாரதி ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் 
, 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 இளங்ேகா ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 காேவr ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 87
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 சத்தியமூர்த்தி ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 ெஜயப்பிரகாஷ் நாராயணன் ெதரு 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 ராஜாஜி 
ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 பாr 
ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 

வால்மீகி ெதரு மற்றும் விrவு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 6.  
6.புதிய வார்டு எண்.129 ஆஞ்சிேநயா காட்ேடஜ் ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.129 வா.ஊ.சி ெதரு மற்றும் விrவு 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 88
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

  அைற எண் 3ெஜனரல் 
ெகாrயாப்பா ேமல்நிைல பள்ளி 
 காமராஜர் ெதரு சாலி கிராமம் 
வடக்கு முகம் பிரதான 
கட்டிடம் ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 துைரராஜ் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 நாவலர் ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 நாவலர் 
ெநடுஞ்சாைல ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.129 அனந்தராமகிருஷ்ணன் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 89
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 குலேசகரன் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 அழகப்பன் ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 ேதவர் ெதரு 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 கம்பர் 
ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 

மாணிக்கவாசகர் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 6.  6.புதிய 
வார்டு எண்.129 முல்ைல ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.129 ராஜா ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 8. 
 8.புதிய வார்டு எண்.129 ேதவராஜ் நகர் ெமயின் ேராடு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 90
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரீராமர் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 வி ஜி என் ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 சத்தய மூர்த்தி ெதரு 
(ேதவராஜ் நகர்) ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.129 ெபrயார் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 5.  5.புதிய 
வார்டு எண்.129 ராமகிருஷ்ணா ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 91
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 அகஸ்தியர் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 அண்ணா ெதரு காந்தி நகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 சிங்கார 
ேவலர் ெதரு காந்தி நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய 
வார்டு எண்.129 கனரா ேபங்க் காலனி ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் 
, 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 விஜய் பிளாக் ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.129 தீபக் பிளாக் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.129 ஹர்ஷா ப்ளாட் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 92
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

 காமராஜர் ெதரு 
சாலிக்கிராமம் ெதற்கு முகம் 
ஆஸ்ெபட்டாஸ் கூைர கட்டிடம்

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ஜனகராஜ் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 எம் ஜி ஆர் சாைல ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 ேநருநகர் பிரதான 
சாைல ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

ேநரு நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.129 ேநருநகர் 2வது குறுக்கு ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.129 சாஸ்திr ெமயின் 
ேராடு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.129 

சாஸ்திr 1வது குறுக்கு ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 8.  
8.புதிய வார்டு எண்.129 சாஸ்திr 2வது குறுக்கு ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 9.  9.புதிய வார்டு எண்.129 பாஸ்கர் ெதரு 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 10.  10.புதிய வார்டு எண்.129 

தியாகிசங்கரலிங்கம் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 11.  
11.புதிய வார்டு எண்.129 ேகசவன் ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 12.  12.புதிய வார்டு எண்.129 திருவள்ளுவர் ெதரு ேநருநகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 13.  13.புதிய வார்டு எண்.129 ேசது 
ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 14.  14.புதிய வார்டு எண்.129 

காந்தி ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 15.  15.புதிய வார்டு 
எண்.129 பஞ்சாயத்து காலனி ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 
99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 93
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

 ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 தசரதபுரம் 1வது ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 தசரதபுரம் 2வது ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 தசரதபுரம் 3வது 
ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

தசரதபுரம் 4வது ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 5.  5.புதிய 
வார்டு எண்.129 தசரதபுரம் 5வது ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



22 94
ெஜன்ரல் கrயப்பா 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

ெஜனரல் ெகாrயாப்பா 
ேமல்நிைல பள்ளி  காமராஜர் 
ெதரு சாலி கிராமம் வடக்கு 
முகம் பிரதான கட்டிடம் 
ைசலூர்ரம் ெசன்ைன 93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 தசரதபுரம் 6வது ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 தசரதபுரம் 7வது ெதரு ெசன்ைன 
மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 தசரதபுரம் 8வது 
ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

தசரதபுரம் பிரதான சாைல ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 5.  5.புதிய 
வார்டு எண்.129 இந்திரா ெதரு ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 95

ேசவசைமயம் 
மழைலயர் மற்றும் 
ஆரம்ப பள்ளி

ேசவசைமயம் மழைலயர் 
மற்றும் ஆரம்ப

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 கைலஞர் கருணாநிதி 
ெநடுஞ்சாைல,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 

ஆகாய கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரீராமலு ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.129 பம்மல் நல்லதம்பி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 96

ேசவசைமயம் 
மழைலயர் மற்றும் 
ஆரம்ப பள்ளி

ேசவசைமயம் மழைலயர் 
மற்றும் ஆரம்ப

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 சண்முகம் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.129 சிங்காரேவலன் ெதரு மதியழகன் 
நகர்,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 அம்ேபத்கர் 
நகர் 1வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

அம்ேபத்கர் நகர் 2வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  5.புதிய வார்டு 
எண்.129 கங்காதரன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 6.  6.புதிய வார்டு 
எண்.129 குணம் மணம் காலனி 1வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.129 குணம் மணம் காலனி 2வது 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 8.  8.புதிய வார்டு எண்.129 

கருணாநிதி சாைல அம்ேபத்கார் நகர்,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 
9.  9.புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரீராமுலு குறுக்கு ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 10.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ெவங்கேடச நகர் முதல் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 11.  2.புதிய வார்டு எண்.129 

ெவங்கேடசநகர் முதல் ெதரு விrவு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 
12.  3.புதிய வார்டு எண்.129 ெவங்கேடசநகர் 2வது குறுக்கு 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 13.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

ெவங்கேடசநகர் 2வது குறுக்கு ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 97

ேசவசைமயம் 
மழைலயர் மற்றும் 
ஆரம்ப பள்ளி

ேசவசைமயம் மழைலயர் 
மற்றும் ஆரம்ப

1.  5.புதிய வார்டு எண்.129 ேகாவிந்தசாமி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 2.  6.புதிய வார்டு எண்.129 ெவங்கேடஸ்வராநகர் 
2வதுெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.129 

ேநதாஜி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 4.  2.புதிய வார்டு 
எண்.129 திருவள்ளுவர் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 5.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 வ ஊ சி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி 
, 6.  4.புதிய வார்டு எண்.129 வி பி அகிலன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 98

ேசவசைமயம் 
மழைலயர் மற்றும் 
ஆரம்ப பள்ளி

ேசவசைமயம் மழைலயர் 
மற்றும் ஆரம்ப

1.  2.புதிய வார்டு எண்.129 ெசந்தில் ஆண்டவர் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  3.புதிய வார்டு எண்.129 நடராஜன் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  4.புதிய வார்டு எண்.129 ேக 
ஜி நாயர் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 4.  5.புதிய வார்டு 
எண்.129 மீனாட்சி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 5.  6.புதிய 
வார்டு எண்.129 ெவங்கேடஸ்வரா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 99

ேசவசைமயம் 
மழைலயர் மற்றும் 
ஆரம்ப பள்ளி

ேசவசைமயம் மழைலயர் 
மற்றும் ஆரம்ப

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 அருணாசலம் ேராடு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 2.  1.புதிய வார்டு எண்.129 அருணாசலம் சாைல,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.129 தனலட்சுமி காலனி 
1வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 4.  3.புதிய வார்டு எண்.129 

தனலட்சுமி காலனி 2வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 100

ேசவசைமயம் 
மழைலயர் மற்றும் 
ஆரம்ப பள்ளி

ேசவசைமயம் மழைலயர் 
மற்றும் ஆரம்ப

1.  4.புதிய வார்டு எண்.129 எஸ் எஸ் ஆர் பங்கஜம் சாைல,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  5.புதிய வார்டு எண்.129எஸ் எஸ் ஆர் பங்கஜம் 
குறுக்குத்ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  6.புதிய வார்டு எண்.129 

எல்.வி.பிரசாத் ேராடு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 4.  7.புதிய 
வார்டு எண்.129 சாய்கிருஷ்ணா அபார்ட்ெமன்ட் ேக.ஜி நாயர் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 5.  8.புதிய வார்டு எண்.129 

மாருதி அப்பார்ட்ெமண்ட்,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 6.  9.புதிய 
வார்டு எண்.129 பாம்பா அப்பார்ட்ெமன்ட் ேக.ஜி நாயர் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 7.  10.புதிய வார்டு எண்.129அருணா குடியிருப்பு 
ெவங்கேடஸ்வரா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 8.  11.புதிய 
வார்டு எண்.129 புவேனஸ்வr குடியிருப்பு ெவங்கேடஸ்வரா 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 9.  12.புதிய வார்டு எண்.129 

அனுபவ் குடியிருப்பு அருணாசலம் சாைல,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 10.  13.புதிய வார்டு எண்.129 தரங்கினி குடியிருப்பு 
அருணாசலம் சாைல,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 11.  14.புதிய 
வார்டு எண்.129 ராகம் ராகமாலிகா தனலட்சுமி காலனி,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 12.  15.புதிய வார்டு எண்.129 பத்மா குடியிருப்பு 
தனலட்சுமி காலனி,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 13.  16.கிங்ஸ் 
பார்க் குடியிருப்பு எஸ் .எஸ் ஆர் பங்கஜம் சாைல சாலிகிராமம், 

ெசன்ைன (மா) ‐ புதிய வார்டு எண்.129 , 14.  17.குயின்ஸ் பார்க் குடியிருப்பு 
எஸ் எஸ் ஆர் பஙகஜம் சாைல சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) புதிய 

All voters



22 101
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 மா ெபா சி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.129 அரங்கநாதன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 ராஜாஜி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.129 அழகிr சாமி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.129 ேக வி ேக சாமி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
6.  6.புதிய வார்டு எண்.129 காமராஜ் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.129 காேவr ரங்கன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
8.  8.புதிய வார்டு எண்.129 நாகாத்தமன் ேகாயில் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 102
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 குமரன் காலனி 1வது ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மா , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 குமரன் காலனி 2வது 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 குமரன் 
காலனி 3வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

குமரன் காலனி  4வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  5.புதிய 
வார்டு எண்.129 குமரன் காலனி 5வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 6.  
6.புதிய வார்டு எண்.129 குமரன் காலனி  6வது ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 103
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 அண்ணா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.129 ஜவீா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  3.புதிய 
வார்டு எண்.129 சாஸ்திr ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய 
வார்டு எண்.129 தில்ைலயாடி வள்ளியம்ைம ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மா , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 காமராஜ் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 104
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 கன்ைனயா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.129 என் எஸ் ேக ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 சேராஜினி பாய் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 புருேஷாத்தமன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 105
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 நவநீதம்மாள் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 எம்.ஜி.ஆர் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 துைர அரசன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ேடட் பாங்க் காலணி 1வது ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ேடட் பாங்க் காலணி 2வது 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ேடட் 
பாங்க் காலணி 3வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 106
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 குசால் தாஸ் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 பாரதியார் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 ஹr கிருஷ்ணன் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 கைலஞர் 
கருணாநிதி சாைல,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.129 

இந்திராகாந்தி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 107
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 புஷ்பா காலனி,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.129 நல்லான் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 தம்பா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 108
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  4.புதிய வார்டு எண்.129 காேவr ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 109
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ேலாைகயா காலனி 1வது ெமயின் 
ேராடு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 

ேலாைகயா காலனி 2வது ெமயின் ேராடு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 ேலாைகயா காலனி 1வது 
குறுக்குெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 

ேலாைகயா காலனி 2வது குறுக்குெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.129 ேலாைகயா காலனி 3வது 
குறுக்குெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.129 

ேலாைகயா காலனி 4வது குறுக்குெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.129 ேலாைகயா காலனி 5வது 
குறுக்குெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 110
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 பாரதிதாசன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.129 விேவகானந்தா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 வி பி தசரதன் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா 
, 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 அபுசாலி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.129 எம் பி அவின்யூசாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 111
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  6.புதிய வார்டு எண்.129 ராேஜஷ் அவின்யூ,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
7.புதிய வார்டு எண்.129 ஏவி எம் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
8.புதிய வார்டு எண்.129 சாரதாம்பாள் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 112
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 பசும்ெபான்  முத்துராமலிங்கம் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 ேவதாசலம் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 ராேஜந்திரா 
காலனி,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 சீனுவாசன் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 திலகர் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.129 

தியாகிேலாைகயா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 7.  7.புதிய வார்டு 
எண்.129 திருேவங்கடசாமி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 8.  8.புதிய 
வார்டு எண்.129 ேவதவல்லி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 9.  
9.புதிய வார்டு எண்.129 கண்ணம்மாள் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 113
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ேவலாயுதம் காலனி 1வது ெமயின் 
ேராடு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 

ேவலாயுதம் காலனி 2வது ெமயின் ேராடு 1வது குறுக்கு ெதரு 2வது 
குறுக்கு ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  3.புதிய வார்டு 
எண்.129 முனுசாமி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.129 ேலாைகயா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  5.புதிய வார்டு 
எண்.129ஸ்ரீராமலு ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 6.  6.புதிய வார்டு 
எண்.129 ெசங்கராஜலீு ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 114
காேவr 
உயர்நிைலப்பள்ளி

காேவr உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேக.ேக. சாலிகிராமம் ெசன்ைன ‐
93

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 கங்கப்பா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.129 சீத்தம்மாள் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 ஹமீதியா மசூதி ேதாட்டம் 1வது 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 ஹமீதியா 
மசூதி ேதாட்டம் 2வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 115
கார்த்திேகயன் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

"கார்த்திேகயன் 
ெமட்rக்ேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ஆற்காடு 
சாலிகிராமம் ஈஸ்ட் முகம் 
பகுதி ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 பார்த்தசாரதி ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 2. 
 2.புதிய வார்டு எண்.129 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மா , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.129 ஜானகிராமன் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 எஸ் ேக பாபு ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மா , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 விட்டலாச்சாr 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 116
கார்த்திேகயன் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

கார்த்திேகயன் ெமட்rக்ேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ஆற்காடு 
சாலிகிராமம் ஈஸ்ட் முகம் 
பகுதி ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ேராடு கதவு எண் 1 முதல் 105 
வைர,சாலிகிராமம், ெசன்ைன மா , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு 
ேராடு புதிய எண் 112 முதல் 126 வைர,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.129 முத்துகுமாரப்ப ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 
4.  4.புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ேராடு புதிய கதவு எண் 2 முதல் 
110,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மா , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ேராடு 
ெகௗr சித்ரா கார்டன்,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 117
கார்த்திேகயன் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

கார்த்திேகயன் ெமட்rக்ேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ஆற்காடு 
சாலிகிராமம் ஈஸ்ட் முகம் 
பகுதி ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ேராடு சாந்திடவர்ஸ்,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.129  ஆற்காடு ேராடு 
சித்தார்த்ைஹட்ஸ்,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 118
கார்த்திேகயன் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

கார்த்திேகயன் ெமட்rக்ேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ஆற்காடு 
சாலிகிராமம் ஈஸ்ட் முகம் 
பகுதி ெசன்ைன 600093

1.  3.புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ேராடு பரேமஸ்வr 
விகார்,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  1.புதிய வார்டு எண்.129 

ஆற்காடு ேராடு சந்திரா பிளாசா (புளூம்ஸ்),சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ேராடு சல்மா ராயல் 
ெரஸிெடன்ஸி,சாலிகிராமம் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 4.  3.புதிய வார்டு 
எண்.129 ஆற்காடு ேராடு ெமஜஸ்டிக் பார்க்,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 119
கார்த்திேகயன் ெமட்rக் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

"கார்த்திேகயன் 
ெமட்rக்ேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  ஆற்காடு 
சாலிகிராமம் ஈஸ்ட் முகம் 
பகுதி ெசன்ைன 600093

1.  4.புதிய வார்டு எண்.131  ஆற்காடு ேராடு சி.சி.சி.பிளாட்ஸ்,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  5.புதிய வார்டு எண்.131அப்பாசாமி 
அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் ஆற்காடு ேராடு ெசன்ைன (மா)  , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 120
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி   
ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 ேநரு ெதரு (சத்தியா ேதாட்டம்),சாலிகிராமம் 
சாலிகிராமம் , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 காமராஜர் ெதரு (சத்தியா 
ேதாட்டம்),சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 ேகாபால் 
ெதரு (சத்தியா ேதாட்டம்),சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.131 லால்பகதூர்சாஸ்திrெதரு(சத்தியா ேதாட்டம்),சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி சாலிகிராமம் , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.131 கக்கன்ஜி 
ெதரு (சத்தியா ேதாட்டம்),சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 6.  6.புதிய வார்டு 
எண்.129 வி.வி.கிr ெதரு (சத்தியா ேதாட்டம்),சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.129 எம்.ஜி.சக்கரபாணிெதரு(சத்தியா 
ேதாட்டம்,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 8.  8.புதிய வார்டு எண்.131 பங்காரு 
ெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 9.  9.புதிய வார்டு எண்.131 ஏகாம்பரம் 
ெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 121
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 
600093ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஆற்காடு ேராடு 
சாலிகிராமம் வடக்கு முகம் 
ெசன்ைன 600093

1.  10.புதிய வார்டு எண்.131 காமராஜர் நகர் 1வது ெதரு,சாலிகிராமம் 
சாலிகிராமம் , 2.  11.புதிய வார்டு எண்.131 காமராஜர் நகர் 2வது 
ெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 3.  12.புதிய வார்டு எண்.131 காமராஜர் 
நகர் 3வது ெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 4.  13.புதிய வார்டு எண்.131 

காமராஜர் நகர் 4வது ெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 5.  14.புதிய வார்டு 
எண்.131 காமராஜர் நகர் 5வது ெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 6.  15.புதிய 
வார்டு எண்.131 80 அடி ேராடு மற்றும் குறுக்கு ெதரு,சாலிகிராமம் 
சாலிகிராமம் , 7.  1.புதிய வார்டு எண்.131 பானுமதி இராமகிருஷ்ணா 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 8.  2.புதிய வார்டு எண்.131 கண்ணம்மாள் 
ெதரு (பரணி காலனி),சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 9.  3.புதிய வார்டு 
எண்.131 கேஜந்திரா காலனி,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 10.  4.புதிய வார்டு 
எண்.131 மீரான் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 11.  5.புதிய வார்டு 
எண்.131 திவாகர் ெதரு (பரணி காலனி),சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 12.  
6.புதிய வார்டு எண்.131 சூர்யா ெதரு (பரணி காலனி),சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 13.  6.அண்ணாமைலக்காலனி விருகம்பாக்கம் வடக்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 122
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 
600093ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஆற்காடு ேராடு 
சாலிகிராமம் வடக்கு முகம் 
ெசன்ைன 600093

1.  7.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 2வது ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  8.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் எம் ஜி ஆர் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 3.  9.புதிய வார்டு எண்.131 

விஜயராகவபுரம் ெபrயார் ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 4.  10.புதிய 
வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் அண்ணா ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன 
(மா) , 5.  11.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 1வது குறுக்கு 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 6.  12.புதிய வார்டு எண்.131 

விஜயராகவபுரம் 2வது குறுக்கு ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 7.  
13.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 4வது குறுக்கு ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 123
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 
600093ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஆற்காடு ேராடு 
சாலிகிராமம் வடக்கு முகம் 
ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 5வது குறுக்கு 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 2.‐ 1.புதிய வார்டு எண்.131 

விஜயராகவபுரம் 5வது  ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 124
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி   
ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 600093

1.  2.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 5வது ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 125
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி   
ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 3வது ெதரு கதவு எண்‐1‐50 , 

2.சாலிகிராமம் 2.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 3வது ெதரு கதவு 
எண்‐51‐117 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 126
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி   
ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 3வது குறுக்கு 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 கந்தப்பர் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 காமராஜர் 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன (மா) , 4.  1.புதிய வார்டு எண்.131 

விஜயராகவபுரம் 4வது ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 127
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 
600093ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஆற்காடு ேராடு 
சாலிகிராமம் வடக்கு முகம் 
ெசன்ைன 600093

1.‐ ‐ , 2.‐ 1.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 4வது ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



22 128
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

ஆவிச்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி   
ஆற்காடு ேராடு சாலிகிராமம் 
வடக்கு முகம் ெசன்ைன 600093

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் முதல் ெதரு,சாலிகிராமம் 
ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 7வது குறுக்கு 
ெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 

விஜயராகவபுரம் 8வது குறுக்குெதரு,சாலிகிராமம் ெசன்ைன(மா) , 4.  1.புதிய 
வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 6வது குறுக்கு ெதரு,சாலிகிராமம் 
சாலிகிராமம் (மா) , 5.  2.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 5 வது 
ெதருவில் 1 வது சந்து,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் (மா) , 6.  3.புதிய வார்டு 
எண்.131 விஜயராகவபுரம் 5வதுெதரு 2வதுசந்து,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 
7.  4.புதிய வார்டு எண்.131 விஜயராகவபுரம் 5வதுெதரு 
3வதுசந்து,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 8.  5.புதிய வார்டு எண்.131 

விஜயராகவபுரம் ேநருெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 9.  6.புதிய வார்டு 
எண்.131 விஜயராகவபுரம் காந்தி ெதரு,சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 129
அம்பதுர் லயன்ஸ்  
கிளாப் பள்ளி

அம்பதுர் லயன்ஸ்  கிளாப் 
பள்ளி  ராஜாமன்னார்  சாைல

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
1.புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபுரம் 2வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபுரம் 3வது 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 130
அம்பதுர் லயன்ஸ்  
கிளாப் பள்ளி

அம்பதுர் லயன்ஸ்  கிளாப் 
பள்ளி  ராஜாமன்னார்  சாைல

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபுரம் 1வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 131
அம்பதுர் லயன்ஸ்  
கிளாப் பள்ளி

அம்பதுர் லயன்ஸ்  கிளாப் 
பள்ளி  ராஜாமன்னார்  சாைல

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 பார்க்வியூ அடுக்குமாடிகள் ராஜமன்னார் 
சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 பி.டி ராஜா 
சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  5.புதிய வார்டு எண்.131 

ராசமன்னார் சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  6.புதிய வார்டு எண்.131 

பி டி ராஜன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 132
அம்பதுர் லயன்ஸ்  
கிளாப் பள்ளி

அம்பதுர் லயன்ஸ்  கிளாப் 
பள்ளி  ராஜாமன்னார்  சாைல

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 பாலசுப்ரமணியசாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபுரம் 3வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபுரம் 
4வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 133 ஹr ஓம் வித்யாலயா
 5 வது பகுதி, 22 வது ெதருஹr 
ஓம் வித்யாலயா 5 வது பகுதி, 22 
வது ெதரு

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் வாrய 
குடியிருப்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 

டாக்டர் ராமசாமி சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  3.புதிய 
வார்டு எண்.131 மாடல் ஹவுஸ் காலனி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி 
, 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 ேவதவள்ளி குடியிருப்பு (ராமசாமி 
சாைல),ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 5.  5.புதிய வார்டு 
எண்.131காலனி மாடல் ஹவுஸ்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 6.  
6.புதிய வார்டு எண்.131 21வது ெதரு 5வது ெசக்டார்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.131 22வது ெதரு, 5வது 
ெசக்டார்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 134 ஹr ஓம் வித்யாலயா

 5 வது பகுதி, 22 வது ெதரு"ஹr 
ஓம் வித்யாலயா 5 வது பகுதி, 22 
வது ெதரு ேக.ேக நகர் 
ெசன்ைன 600078

1.  8.புதிய வார்டு எண்.131 23வது ெதரு, 5வது ெசக்டார்ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 2.  9.புதிய வார்டு எண்.131 24வது ெதரு, 5வது 
ெசக்டார்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  10.புதிய வார்டு எண்.131 

25வது ெதரு, 5வது ெசக்டார்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 4.  11.புதிய 
வார்டு எண்.131 26வது ெதரு, 5வது ெசக்டார்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 5.0 0 , 6.  13.புதிய வார்டு எண்.131 பாரத் காலனி,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 7.  14.புதிய வார்டு எண்.131 ேபங்க் ஆப் பேராடா 
காலனி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 8.  15.புதிய வார்டு எண்.131 

தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrய குடியிருப்ப,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 9.ேக ேக நகர் 5.ெசளபாக்கியா காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 135 ஹr ஓம் வித்யாலயா
 5 வது பகுதி, 22 வது ெதரு ஹr 
ஓம் வித்யாலயா 5 வது பகுதி, 22 
வது ெதரு ேக.ேக நகர் 
ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 ஜவீானந்தம் சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.131 ெபாப்பிலி ராஜா சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 
3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 கலிங்கா காலணி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.131 rசர்வ் வங்கி குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 136
ெசன்ைன கார்ப்பேரஷன் 
Asst.Engineer அலுவலகம்

ெபாப்லி ராஜா சாலாய், 

ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன ‐78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 அரசினர் அலுவலர் குடியிருப்பு ((இராமசாமி 
சாைல),ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 

பன்னரீ்ெசல்வம் சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு 
எண்.131 2வது ெசக்டர் 8வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய 
வார்டு எண்.131 2வது ெசக்டர் 9வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.131 2வது ெசக்டர்10வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 
6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 2வது ெசக்டர் 11வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.131 2வது ெசக்டர் 12வது 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 8.  8.புதிய வார்டு எண்.131 2வது ெசக்டர் 
13வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 9.  9.புதிய வார்டு எண்.131 அரசினர் 
அலுவலர் குடியிருப்பு இராமசாமி சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 10.  10.புதிய வார்டு எண்.131 அரசினர் அலுவலர் 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 137
ேநான் ெமல்ஸ் 
ெசன்டர்ஸ் பாப்லிலி 
ராஜா சாலாய்,

ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன ‐78ேநான் 
ெமல்ஸ் ெசன்டர்ஸ் பாப்லிலி 
ராஜா சாலாய், ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன ‐78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 புதிய குடியிருப்பு 13வது ெசக்டர்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 ஏ பிளாக் 
சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 பி 
பிளாக் சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 

82வது ெதரு 13வது ெசக்டர்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு 
எண்.131 சி பிளாக் சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய 
வார்டு எண்.131 டி பிளாக் சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 138
ேநான் ெமல்ஸ் 
ெசன்டர்ஸ் பாப்லிலி 
ராஜா சாலாய்,

ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன ‐78ேநான் 
ெமல்ஸ் ெசன்டர்ஸ் பாப்லிலி 
ராஜா சாலாய், ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன ‐78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 இ பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு 
சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மா , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 எப் 
பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.131 ஜி பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு 
சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மா , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 எச் 
பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மா , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.131 ஐ பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு 
சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மா , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 ெஜ 
பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மா , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.131 ேக பிளாக் சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன மா 
, 8.  8.புதிய வார்டு எண்.131 எல் பிளாக் சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
மா , 9.  9.புதிய வார்டு எண்.131 எம் பிளாக் சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 139
புனித அந்ேதானி நர்சr 
மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி

 புனித அந்ேதானி நர்சr 
மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி   
ெபாப்பிலி ராஜா சாைல 
ெசன்ைன 600 078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 84வதுெதரு,13வதுெசக்டர் 
சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 

85வதுெதரு,13வதுெசக்டர் சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.131 86வதுெதரு,13வதுெசக்டர்,சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 140
புனித அந்ேதானி நர்சr 
மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி

 புனித அந்ேதானி நர்சr 
மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி   
ெபாப்பிலி ராஜா சாைல 
ெசன்ைன 600 078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 83வதுெதரு,13வதுெசக்டர் 
சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 

87வதுெதரு,13வதுெசக்டர்,சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.131 89வதுெதரு,13வதுெசக்டர்,சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 

90வதுெதரு,13வதுெசக்டர்,சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.131 91வதுெதரு.13வதுெதரு,சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 

92வதுெதரு,13வதுெசக்டர்,சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.131 93வதுெதரு,13வதுெசக்டர்,சிவலிங்கபுரம்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 141
அசிசிசன்ட் .என்ஜினயீர் 
ஆபஸீ்

 ெமட்ேரா  வாட்டர்  ,சி ம் வ் 
ஸ் ஸ் பி  ேபாப்பிலி  ராஜா  
சாைல அசிசிசன்ட்  
.என்ஜினயீர்  ஆபஸீ்  ெமட்ேரா 
 வாட்டர்  ,சி ம் வ் ஸ் ஸ் பி  
ேபாப்பிலி  ராஜா  சாைல , ேக 
.ேக .நகர்  ெசன்ைன i‐78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 டபுள் டாங்க் காலனி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 எல்.ஐ.சி.குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.137 சி.பி.ஐ.குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.137 4வது ெசக்டர் 17வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.131 4வது ெசக்டர் 19வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 4வது ெசக்டர் 18வது 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 142
கிrக் கல்யாண் ேகந்திர 
சமூக கூடம்

No.122/8, சி பி டபிள்யூ டி 
குடியிருப்பு, ேக ேக நகர், 
ெசன்ைன ‐ 78கிrக் கல்யாண் 
ேகந்திர சமூக கூடம், No.122/8, சி 
பி டபிள்யூ டி குடியிருப்பு, ேக 
ேக நகர், ெசன்ைன ‐ 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 22 ,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 24 
,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி 
குடியிருப்புகள்    25,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 

சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள்    27 ,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  5.புதிய 
வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் ,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 
6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 
பிளாக்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ 
டி குடியிருப்புகள்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 8.  8.புதிய வார்டு எண்.131 சி பி 
டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 9.  9.புதிய வார்டு 
எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள்    31 ,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 
10.  10.புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் ,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 143
கிrக் கல்யாண் ேகந்திர 
சமூக கூடம்

No.122/8, சி பி டபிள்யூ டி 
குடியிருப்பு, ேக ேக நகர், 
ெசன்ைன ‐ 78கிrக் கல்யாண் 
ேகந்திர சமூக கூடம், No.122/8, சி 
பி டபிள்யூ டி குடியிருப்பு, ேக 
ேக நகர், ெசன்ைன ‐ 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 சி.பி.டபிள்யூடி.குடியிருப்புகள்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 144
கிrக் கல்யாண் ேகந்திர 
சமூக கூடம்

No.122/8, சி பி டபிள்யூ டி 
குடியிருப்பு, ேக ேக நகர், 
ெசன்ைன ‐ 78கிrக் கல்யாண் 
ேகந்திர சமூக கூடம், No.122/8, சி 
பி டபிள்யூ டி குடியிருப்பு, ேக 
ேக நகர், ெசன்ைன ‐ 78

 , 2.ேக.ேக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

சி.பி.டபிள்யூடி.குடியிருப்புகள்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 145
கிrக் கல்யாண் ேகந்திர 
சமூக கூடம்

No.122/8, சி பி டபிள்யூ டி 
குடியிருப்பு, ேக ேக நகர், 
ெசன்ைன ‐ 78கிrக் கல்யாண் 
ேகந்திர சமூக கூடம், No.122/8, சி 
பி டபிள்யூ டி குடியிருப்பு, ேக 
ேக நகர், ெசன்ைன ‐ 78

 , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.137 சிப்பி.டபிள்யூ.டி குடியிருப்புகள்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 146
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 ேநரு ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய 
வார்டு எண்.137 ேசக்கிழார் 1வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.137 தியாகி குப்பன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.137 ேசக்கிழார் 2வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 147
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 ஈ.வி.ேக. சம்பத் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 அன்ைன இந்திரா ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.137 ெபான்மனச்ெசம்மல் ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 148
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 திரு.வி.கா ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.137 சுேரந்திரன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.137 அன்ைன பத்மாவதி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 149
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 சீத்தக்காதி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.137 மயிைல சிவன் முத்து ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.137 சாஸ்திr ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.137 வ.உ.சி. ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 150
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 சங்கரலிங்கணார் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 ஜவீானந்தம் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 151
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  3.புதிய வார்டு எண்.137 காமராஜர் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
1.புதிய வார்டு எண்.137 ெதால்காப்பியர் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 152
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  2.புதிய வார்டு எண்.137 ெவங்கட்ராமன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  3.புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளூவர் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
3.  4.புதிய வார்டு எண்.137 புத்தர் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 153
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 அன்பானந்தம் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2. 
 2.புதிய வார்டு எண்.137 பாரதியார் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.137 வரீபாண்டி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.137 அகத்தியர் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.137 ராகுல்காந்தி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  
6.புதிய வார்டு எண்.137 அஞ்சுகம் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.137 பாரதியார் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 8.  
8.புதிய வார்டு எண்.137 கண்ணதாசன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 154 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
 "அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி  
அண்ணா முதன்ைம சாைல 
எம்.ஜி. ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 ஔைவயார் ெதரு (சூைளபள்ளம்),ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 ஔைவயார் ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.137 ேவலு நாச்சியார் 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.137 கண்ணகி 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.137 கைலஞர் 
கருணாநிதி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 155
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

 ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 சூைள ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.137 எம்.ஜி.ஆர். ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.137 விக்கிரமாதித்தன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
4.  4.புதிய வார்டு எண்.137 ஸ்டாலின் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.137 காமராஜர் ெதரு (நாவலர் காலனி),ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.137 காமராஜர் ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 156
லயன்ஸ் மாடல் 
அங்கன்வாடி கட்டிடம்

 ஐ சி டி எஸ் எம்.ஜி.ஆர் நகர், 
ெசன்ைன 78 ேமற்கு நிைல

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணா ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.137 சரஸ்வதி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.137 ெகன்னடி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.137 ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
5.  5.புதிய வார்டு எண்.137 ெபrயார் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  
6.புதிய வார்டு எண்.137 ெமாராய்ஜி ேதசாய் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.137 ெமாராய்ஜிேதசாய் குறுக்கு 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 157 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி    அண்ணா முதன்ைம சாைல 
எம்.ஜி. ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  8.புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணாவதீி முதல்ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 2.  9.புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணாவதீி 2வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  10.புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணாவதீி 
3வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  1.புதிய வார்டு எண்.137 

அண்ணாவதீி 4வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  2.புதிய வார்டு 
எண்.137 அண்ணாவதீி 5வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 158
லயன்ஸ் மாடல் 
அங்கன்வாடி கட்டிடம்

 ஐ சி டி எஸ் எம்.ஜி.ஆர் நகர், 
ெசன்ைன 78 ேமற்கு நிைல

1.  3.புதிய வார்டு எண்.137 ராஜவீ்காந்தி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
4.புதிய வார்டு எண்.137 முத்துராமலிங்கேதவர் ெமயின்ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  5.புதிய வார்டு எண்.137 முத்துராமலிங்கேதவர் 
குறுக்குெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  6.புதிய வார்டு 
எண்.137அண்ணாவதீிெமயின்ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 159
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 என் எஸ் சி ேபாஸ் ெதரு (எம் ஜி ஆர் 
நகர்),ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 நாகத்தம்மன் 
ெதரு (சூைளபள்ளம்),ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.137 

நாகத்தம்மன் குறுக்கு ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.137 ஆவுைடயம்மன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய 
வார்டு எண்.137 துர்க்ைகயம்மன் ேகாயில் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 160
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி  
காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 ேவல்முருகன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 ஆபிரகாம் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.137 ஆபிரகாம் குறுக்கு ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 161
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

  ெசன்ைன நடுநிைலப்பள்ளி   
 காமராஜர் ெதரு எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  4.புதிய வார்டு எண்.137 ஈ வி ேக சம்பத் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 2.  5.புதிய வார்டு எண்.137 புகேழந்தி ெதரு சஞ்சய்காந்தி 
காலனி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 162 ெசன்ைன மத்திய பள்ளி
 இைணப்பு "ெசன்ைன மத்திய 
பள்ளி  இைணப்பு 
சங்கர்லிங்கநாதன் ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 கங்ைகெகாண்ட ேசாழன் ெதரு(எம்.ஜி.ஆர் 
நகர்),ேக.ேக.நகர் ெசன்ைனமாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 கபிலர்  
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைனமாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 163
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

  இைணப்புெசன்ைன மத்திய 
பள்ளி  இைணப்பு 
சங்கர்லிங்கநாதன் ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 சீத்தைல சாத்தனார் ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைனமாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 சீத்தைல சாத்தனார் 
குறுக்குெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைனமாநகராட்சி , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.137 

தாேமாதரன் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  2.புதிய வார்டு எண்.137 

தாேமாதரவிநாயகர் ேகாயில் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 164
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

  இைணப்புெசன்ைன மத்திய 
பள்ளி  இைணப்பு 
சங்கர்லிங்கநாதன் ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  3.புதிய வார்டு எண்.137 ஊைமதுைர ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
4.புதிய வார்டு எண்.137 அங்காளபரேமஸ்வr ெமயின் ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  5.புதிய வார்டு எண்.137 அங்காளபரேமஸ்வr 1வது 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  6.புதிய வார்டு எண்.137 

அங்காளபரேமஸ்வr 2வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  7.புதிய 
வார்டு எண்.137 அங்காளபரேமஸ்வr 3வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 6.  8.புதிய வார்டு எண்.137 அங்காளபரேமஸ்வr 4வது 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 165
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

  இைணப்பு"ெசன்ைன மத்திய 
பள்ளி  இைணப்பு 
சங்கர்லிங்கநாதன் ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.137 ேசானியாகாந்தி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.137 பிrயங்காகாந்தி ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 3.  3.புதிய வார்டு எண்.137 கிருஷ்ணன் 1வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.137 கிருஷ்ணன் 2வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.137 கிருஷ்ணன் 2வது 
குறுக்குெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 166
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

  இைணப்பு"ெசன்ைன மத்திய 
பள்ளி  இைணப்பு 
சங்கர்லிங்கநாதன் ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  6.புதிய வார்டு எண்.137 காந்திெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  7.புதிய 
வார்டு எண்.137 தாமைர விஞாயகர் ேகாயில் ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 3.  8.புதிய வார்டு எண்.137 நாகத்தம்மன் ேகாயில் ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 4.  9.புதிய வார்டு எண்.131 ேவதநாயகம் ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 5.  10.புதிய வார்டு எண்.131 அண்ைண இந்திரா  
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 167
ெசன்ைன கார்ப்பேரஷன் 
உதவி ெபாறியாளர்

பாபிலி ராஜா சாைல, ேக.ேக. 
நகர், ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 ராணிஅண்ணாநகர் குடிைசமாற்றுவாrயம் 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி 
அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச 
மாற்று வாrயம் குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி 
அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச 
மாற்று வாrயம் குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 7.  7.புதிய வார்டு 
எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 168
ெசன்ைன கார்ப்பேரஷன் 
உதவி ெபாறியாளர்

பாபிலி ராஜா சாைல, ேக.ேக. 
நகர், ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி 
அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம்  குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச 
மாற்று வாrயம் குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி 
அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச 
மாற்று வாrயம் குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 7.  7.புதிய வார்டு 
எண்.131 ராணி அண்ணா நகர் குடிைச மாற்று வாrயம் 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 169
ெசன்ைன கார்ப்பேரஷன் 
உதவி ெபாறியாளர்

பாபிலி ராஜா சாைல, ேக.ேக. 
நகர், ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 16 ராணி அண்ணா நகர்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 17 ராணி அண்ணா நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 18 ராணி அண்ணா 
நகர்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 19 ராணி 
அண்ணா நகர்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 
20 ராணி அண்ணா நகர்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு 
எண்.131 பிளாக் 21 ராணி அண்ணா நகர்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 7.  
7.புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 22 ராணி அண்ணா நகர்,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 8.  8.புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 25 ராணி அண்ணா 
நகர்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 170 ெசன்ைன ெநான்ெமய்ல்ஸ்பில்லி ராஜ ேராடு ேக.ேக நகர் 
ெதற்கு கட்டம் 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணாநகர் குடிைச மாற்று வாrய 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி 
அண்ணாநகர் குடிைச மாற்று வாrய குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணாநகர் குடிைச மாற்று வாrய 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி 
அண்ணாநகர் குடிைச மாற்று வாrய குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி அண்ணாநகர் குடிைச மாற்று வாrய 
குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.131 ராணி 
அண்ணாநகர் குடிைச மாற்று வாrய குடியிருப்பு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 171
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி  
அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 1வது ெசக்டர் 1வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 1வது ெசக்டர் 2வது 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 1வது ெசக்டர் 
3வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 1வது 
ெசக்டர் 4வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.131 

1வது ெசக்டர் 5வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 172
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி  
அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  6.புதிய வார்டு எண்.131 1வது ெசக்டர் 6வது ெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 2.  7.புதிய வார்டு எண்.131 1வது ெசக்டர் 7வது 
ெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.131 அேசாக் 
காலனி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  2.புதிய வார்டு எண்.131 சங்கீதா 
காலனி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  3.புதிய வார்டு எண்.131 பி.டி ராஜன் 
சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 173
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி  
அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  4.புதிய வார்டு எண்.131 ெசௗபாக்கிய காலனி,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  1.புதிய வார்டு எண்.131 6வதுெசக்டார் 27வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.131 6வதுெசக்டார் 
28வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  3.புதிய வார்டு எண்.131 

6வதுெசக்டார் 29வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  4.புதிய வார்டு 
எண்.131 6வதுெசக்டார் 30வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 6.  5.புதிய 
வார்டு எண்.131 லட்சுமணசாமி சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 7.  6.புதிய 
வார்டு எண்.131 6வதுெசக்டார் 26வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன(மா) , 8.  
1.புதிய வார்டு எண்.131 6வதுெசக்டர்.31வதுெதரு,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
9.  2.புதிய வார்டு எண்.131 ஆர். ேக. சண்முகம்சாைல,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 10.  3.புதிய வார்டு எண்.128 ஆர்.ேக.சண்முகம் சாைல கலா 
பிளாட்ஸ்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 11.  4.புதிய வார்டு எண்.128 

ஆர்.ேக.சண்முகம் சாைல ஆஞ்சல் பிளாட்ஸ்,ேக.ேக.நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 174
மீனாட்சி ெபாறியியல் 
கல்லூr்

மீனாட்சி ெபாறியியல் கல்லூr 
 ேவம்புலியம்மன் 
ேகாயில்ெதரு ெசன்ைன‐78  

வட்டம் ‐128

1.  1.ேவம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

, 2.  2.ேவம்புலியம்மன் குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

, 3.  3.ேவம்புலியம்மன் முதல் குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 175
மீனாட்சி ெபாறியியல் 
கல்லூr்

மீனாட்சி ெபாறியியல் கல்லூr 
 ேவம்புலியம்மன் 
ேகாயில்ெதரு ெசன்ைன‐78  

வட்டம் ‐128

1.  4.ஆர்ச்சிட் சி பிராஸ் கார்டன் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

5.ெடக்ேளா பிளாட்  ,ேவம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  6.எம்.ஜி.எம். ேநத்திரம்பிைக விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 4.  1.ெஜயின் ஆசியானா, ேவம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  2.ேமஃபிளாவர் சி பிராஸ் 
கார்டன் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  3.தூlப் சி பிராஸ் 
கார்டன் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 176
மீனாட்சி ெபாறியியல் 
கல்லூr்

மீனாட்சி ெபாறியியல் கல்லூr 
 ேவம்புலியம்மன் 
ேகாயில்ெதரு ெசன்ைன‐78  

வட்டம் ‐128

1.  4.பிைரம் ேராஸ் சி பிராஸ் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

5.ேடஃப்டில்ஸ் சி பிராஸ் கார்டன் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 3. 

 6.சன்பிளாவர் சி பிராஸ் கார்டன் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  

7.சித்தார்த் தூlப் குடியிருப்பு புதிய வார்டு எண்.128 ‐ ேவம்புலியம்மன் 
ேகாயில் ெதரு,  , 5.  1.பக்கிr ேதாட்டம் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 6.  2.பக்கிr ேதாட்டம் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 7.  3.ஆற்காடு ேராடு முதல் குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  4.பூபதி ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 177
மீனாட்சி ெபாறியியல் 
கல்லூr்

மீனாட்சி ெபாறியியல் கல்லூr 
 ேவம்புலியம்மன் 
ேகாயில்ெதரு ெசன்ைன‐78  

வட்டம் ‐128

1.  5.லாம்பர்ட் நகர் 1வது பிரதான சாைல விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  6.லாம்பர்ட் நகர் 2வது பிரதான சாைல விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 3.  7.லாம்பர்ட் நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் 
புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  8.லாம்பர்ட் நகர் 2வது குறுக்குத் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  9.லாம்பர்ட் நகர் 3வது குறுக்கு 
ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  10.சங்கேரஸ்வr நகர் 
குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  11.சங்கேரஸ்வr 
நகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  

12.சங்கேரஸ்வr நகர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 

9.  13.விேவகானந்தா ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 10.  

14.ஜவீானந்தம் ெதரு ஆர்.ேக.பிளாட்ஸ் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 11.  15.ஜவீானந்தம் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 178
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.பவர் டவர் குடியிருப்பு ஆற்காடு ேராடு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.ேமாக்னா அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஆற்காடு ேராடு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.பாலாஜி ஆர்ேகடு ஆற்காடு 
ேராடு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.சுந்தரமூர்த்தி 
கிராமணியர் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.கிr 
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஆற்காடு ேராடு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.128 ‐ஆற்காடு ேராடு ஒய் எஸ் என்ேகலவ் 
அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு , 7.  7.எம்.ஜி.ஆர்.ெரட்டம்மா 
குடியிருப்பு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 179
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.128 ‐ஆற்காடு ேராடு  விருகம்பாக்கம் ெதற்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters



22 180
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.பைழய பங்காரு நாயுடு காலனி முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  2.பைழய பங்காரு நாயுடு காலனி 2வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.பைழய பங்காரு நாயுடு 
காலனி குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.புதிய 
பங்காரு நாயுடு காலனி விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  

5.சண்முக நாயக்கர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  

6.சண்முக நாயக்கர் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  

7.சண்முக நாயக்கர் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  

8.ேலாகநாதன் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 9.  9.ருக்மணி 
அம்மாள் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 10.  10.ெஜய கவிதா 
பிளாட் ருக்மணி அம்மாள் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 181
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ராஜி ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  2.ஜவஹர் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.முருேகசன் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.அன்னாஜி நகர் முதல் ெமயின் 
ேராடு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.அன்னாஜி நகர் 2வது 
ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.அன்னாஜி நகர் 
3வது ெமயின் ேராடு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  7.அன்னாஜி 
நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  

8.அன்னாஜி நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 182
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.கிழக்கு வன்னியர் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 183
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.விருகம்பாக்கம் 1.கிழக்கு வன்னியர் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  2.குறிஞ்சி குடியிருப்பு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 184
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.கைலமகள்அபார்ட்ெமன்ட் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 128 , 2.  2.ஜானகி 
அபாப்ட்ெமன்ட் கிழக்குவன்னியர் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 3.  3.வைளயாபதி அபார்ட்ெமன்ட் கிழக்கு வன்னியர் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.சாதர் அபார்ட்ெமன்ட் கிழக்கு 
வன்னியர் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.பார்க்கவி 
அபார்ட்ெமன்ட் ேபஸ்1 மாrயம்மன்ேகாயில் ெதர விருகம்பாக்கம் புதிய 
வார்டு எண்.128 , 6.  6.பார்கவி அபார்ட்ெமன்ட் ேபஸ் 2 மாrயம்மன் ேகாயில் 
ெதர விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  7.பார்கவிஅபார்ட்ெமன்ட் 
ேபஸ்3 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 

8.  8.பார்கவி அபார்ட்ெமன்ட் ேபஸ்4 விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 185
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

2.மாrயம்மன் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு 
எண்.128 , 3.  3.காசிடவர் விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.சீனிவாச 
ஆச்சாrெதரு விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.பார்கவி 
அப்பாட்ெமண்ட்ஸ் ேபஸ் 5 விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 186
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.பஜார் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

2.ேகால்டன் ஜூப்ளி அபாரட்ெமன்ட்(எ பிளாக் எச் ஐ ஜி பிளாட்) 

விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.ேகால்டன் ஜூப்ளி 
அப்பார்ட்ெமன்ட் பி பிளாக் எச் ஐ ஜி பிளாட் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.ேகால்டன் ஜூப்ளி அப்பார்ட்ெமன்ட் சி பிளாக் 
எச்.ஐ.ஜி பிளாட் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  

5.ேகால்டன் ஜூப்ளி அப்பார்ட்ெமன்ட் ட்டி பிளாக் எச்.ஐ.ஜி. பிளாட் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.ேகால்டன் ஜூப்ளி 
அப்பார்ட்ெமன்ட் ஈ.பிளாக் எச்.ஐ.ஜி. பிளாட் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 7.  7.ேகால்டன் ஜூப்ளி அப்பார்ட்ெமன்ட் எப் பிளாக் 
எச்.ஐ.ஜி. பிளாட் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  

8.ேகால்டன் ஜூப்ளி அப்பார்ட்ெமன்ட் ஜி பிளாக் எச்.ஐ.ஜி பிளாட 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 187
வாணி வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேவம்புலியம்மன் ேகாயில்ெதரு 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ெசந்தில் அபார்ட்ெமன்ட் ெதரு (ேமற்கு வன்னியர் ெதரு) 

விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  2.சபr அப்பார்ட்ெமன்ட் 
(ேமற்கு வன்னியர் ெதரு) விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  

3.ஹrஓம் காலனி (ேமற்கு வன்னியர் ெதரு) விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.ேமற்கு வன்னியர் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.ேமற்கு வன்னியர் 1வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.ேமற்கு வன்னியர் 2வது 
குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  7.லட்சுமி 
ேபலஸ் (ேமற்கு வன்னியர் ெதரு) விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 188 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  1.பிள்ைளயார் ேகாயில் விrவு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 2.  2.பிள்ைளயார் ேகாயில் 1வது குறுக்கு ெதரு) விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு2வது 
குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  

4.இராஜஇராஜேசாழன் அப்பார்ட்ெமன்ட்(கன்னியப்பன்) விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.விஸ்வாஸ் பிளாட்ஸ் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு) விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 

, 7.  1.பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 189 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  2.மஞ்சு கார்டன்அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ்(பிள்ைளயார் ேகாயில் த 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  3.பல்லவன் சாைல 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 190 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  4.ஒத்தவாைட ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 2.  

1.ெபrயார் ட்டி.ேக.பாணி ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 3.  2.ெபrயார் ட்டி பானி 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  3.ெபrயார் ட்டி.ேக பாணி 2வது குறுக்கு 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  4.ெபrயார் ட்டி.ேக 
பாணி 3வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 

6.  5.இராமன் ெதரு (ெபrயார் நகர்) விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 7.  6.சபr ெதரு (ெபrயார் நகர்) விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 8.  7.பாலாம்பாள் ெதரு(ெபrயார் நகர்) விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 9.  8.ஈ.ெவ.ரா.ெதரு (ெபrயார் நகர்) 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 191 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  1.திருவள்ளுவர் சாைல 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  2.திருவள்ளுவர்சாைல 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.திருவள்ளுவர் சாைல 3வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.வி.ப்பி.அருணாசலம் 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.காமராஜர் ெதரு 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 விருகம்பாக்கம் , 6.  6.ெஜகதாம்பாள் ெதரு 
ெபrயார் நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 192
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 ெசன்ைன ேமல்நிைலப் பள்ளி 
  ஏrக்கைர ெதரு ெநசப்பாக்கம் 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ராஜிவ் காந்தி நகர் கேணசன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.137 , 2.  2.ராஜிவ்காந்தி நகர் மூேவந்தர் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.ராஜிவ்காந்தி நகர் மூேவந்தர் குறுக்கு 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  4.ராஜிவ் காந்தி 
நகர் நாகப்பன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  

5.ராஜிவ்காந்தி நகர் அருணாச்சலம் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 193
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஏrக்கைர ெதரு 
ெநசப்பாக்கம் ெசன்ைன 600078

1.  1.ராஜிவ் காந்தி நகர் சக்தி வினாயகர் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.ராஜிவ்காந்தி நகர் மேகந்திரவர்மன் 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.ராஜிவ்காந்தி நகர் 
ேசக்கிழார் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  

4.ராஜிவ்காந்தி நகர் அர்ஜுனன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 5.  5.ராஜிவ்காந்தி நகர் ஜவஹர்லால் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  6.ெபrயார் நகர் 
கட்டெபாம்மன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  

7.கண்ணம்மாள் ெதரு ெபrயார் நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.128 , 8.  8.ெபrயார் நகர் அண்ணாேலன் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 194 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  1.அன்ைன சத்தியா நகர் 6வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  2.அன்ைன சத்தியா நகர் 4வதுெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.அன்ைன சத்தியா நகர் 8வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.அன்ைன சத்தியா நகர் 
9வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.அன்ைன 
சத்தியா நகர் 10வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 

6.  6.அன்ைன சத்தியா நகர் 11வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 7.  7.அன்ைன சத்தியா நகர் 12வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 195 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  1.அன்ைன சத்தியாநகர் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.128 , 2.  2.அன்ைன சத்தியாநகர் 2வதுெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 3.  3.அன்ைன சத்தியா நகர் 3வதுெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 4.  4.அன்ைன சத்தியா நகர் 
7வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  5.அன்னா 
சத்தியா நகர் 5வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 6.  

6.ேவலன் 1வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 7.  

7.ேவலன் 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 8.  

8.ேவலன் 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 9.  

9.ேவலன் 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 196 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  1.பாரதி நகர் காமராஜ் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  2.பாரதி நகர் ஜானகி ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.137 , 3.  3.பாரதி நகர் சுபாஷ்சந்திரேபாஸ் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  4.பாரதி நகர் எம்ஜிஆர்ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  5.பாரதிநகர் 
ேவல்முருகன் ேகாயில் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.137 , 6.  6.பாரதி நகர் அம்ேபத்கார் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.137 , 7.  7.பாரதி நகர் ெகாடிகாத்த குமரன் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 197 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  1.பாரதி நகர் ெபrயார் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  2.பாரதி நகர் கைலஞர் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.137 , 3.  3.பாரதி நகர் காயிேதமில்லத் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  4.பாரதி நகர் ராஜாஜி ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  5.பாரதி நகர் ெஜயலலிதா 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  6.பாரதிநகர் 
ெமயின்ேராடு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 198 ெசன்ைன ஆரம்பப் பள்ளி
 புது கட்டிடம்ெசன்ைன 
ஆரம்பப் பள்ளி  புது கட்டிடம் 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு, 

ெசன்ைன 600078

1.  1.மீனாட்சி நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.பாரதி 
நகர் கனகசைப ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  

3.பாரதி நகர் கனகசைப 2வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.137 , 4.  4.பாரதி நகர் கனகசைப 2வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  5.ெவங்கடராமன் சாைல விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  6.ராமதாஸ் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய வார்டு எண்.137 , 7.  7.அண்ணாெதரு  பாரதி நகர் விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 8.  8.வினாயகர் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 199
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஏrக்கைர ெதரு 
ெநசப்பாக்கம் ெசன்ைன 600078

1.  1.ெஜயலலிதா நகர் ேமயர் சா கேணசன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.ெஜயலலிதா நகர் ேகாவிந்தன் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.ெஜயலலிதா 
ஜினத்சர்புதின் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  

4.ெஜயலலிதா நகர் எம் வி கிருஷ்ணமுர்த்தி ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  5.ெஜயலலிதா நகர் திருமுருகன் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  6.ெஜயலலிதா நகர் எஸ் 
எம் கிருஷ்ணாெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 7.  

7.அன்ைன இந்திரா நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 8.  

8.ஏrக்கைர ெதரு ெநசப்பாக்கம் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 200
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 ெசன்ைன ேமல்நிைலப் பள்ளி 
  ஏrக்கைர ெதரு ெநசப்பாக்கம் 
ெசன்ைன 600078

1.  1.காணு நகர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.137 , 2.  2.காணு நகர் பக்தவச்சலம் ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.காணுநகர் இந்திரா ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  4.காணுநகர் ேநரு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 201
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 ெசன்ைன ேமல்நிைலப் பள்ளி 
  ஏrக்கைர ெதரு ெநசப்பாக்கம் 
ெசன்ைன 600078

1.  5.ேநருெதரு 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  6.ேநருெதரு 2வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
வார்டு எண்.137 , 3.  7.ராஜிவ்காந்தி ெதரு காணுநகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  8.துளசியம்மாள் நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 202
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 ெசன்ைன ேமல்நிைலப் பள்ளி 
  ஏrக்கைர ெதரு ெநசப்பாக்கம் 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ெஜய்பாலாஜி நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  

2.மூகாம்பிைக ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  

3.சிவஞானம்மாள் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  

4.ெபான்னம்மாள் நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 , 5.  

5.வள்ளி அவின்யு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 203
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஏrக்கைர ெதரு 
ெநசப்பாக்கம் ெசன்ைன 600078

1.  6.பச்ைசயப்பன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  7.ஏழுமைல ெதரு பாரதிநகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  8.மாrயப்பநாயக்கர் ெதரு சி ேக நகர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  9.அம்மன் ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  1.கானுநகர் சுபாஷ் 
சந்திரேபாஸ் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  

2.கானுநகர் காந்தி ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 204
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

  ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி   ஏrக்கைர ெதரு 
ெநசப்பாக்கம் ெசன்ைன 600078

1.  3.கானு நகர் அண்ணா ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  4.கானுநகர் அண்ணா ெதரு 1வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  5.கானு நகர் 
அண்ணா ெதரு 2வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 4.  6.கானு நகர் அண்ணா ெதரு 3வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  7.கானு நகர் 
ெபrயார் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  

8.கானு நகர் கனகசைப 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 7.  1.கானு நகர் கனகசைப 2வது குறுக்கு 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 8.  2.கானு நகர் 
கனகசைப 3வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 9.  3.கானு நகர் கனகசைப 4வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 10.  4.கானு நகர் 
கனகசைப 5வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 11.  8.கனகசைப ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 205
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 ெசன்ைன ேமல்நிைலப் பள்ளி 
  ஏrக்கைர ெதரு ெநசப்பாக்கம் 
ெசன்ைன 600078

1.  5.கானு நகர் கனகசைப 6வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  6.கானு நகர் கனகசைப 7வது குறுக்கு 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  7.கானு நகர் 
கனகசைப 8வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 4.  9.கானு நகர் பாரதியார் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  10.கானு நகர் சாஸ்திr ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  11.கானு நகர் 
சாஸ்திr ெதரு 1வது குறுக்கு ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 7.  12.கானு நகர் சாஸ்திr ெதரு 2வது குறுக்கு ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 8.  13.கானு நகர் 
கண்ணதாதன் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 

9.  14.கானு நகர் காமராஜர் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 206

தாய் சத்தியா 
ெமட்rக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ராஜமன்னார் சாைல 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ேக.ேக.நகர் 50வது ெதரு 9வது ெசக்டார் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.ேக.ேக.நகர் 51வது ெதரு 9வது ெசக்டார் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.ேக.ேக.நகர் 52வது 
ெதரு 9வது ெசக்டர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 4. 

 4.ேக.ேக.நகர் 53வது ெதரு 9வது ெசக்டர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 207

தாய் சத்தியா 
ெமட்rக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ராஜமன்னார் சாைல 
ெசன்ைன 600078

1.  1.கம்பர் நகர் 1வது ெதரு அய்யாவுபுரம் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.கம்பர் நகர் 2வது ெதரு அய்யாவுபுரம் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.கம்பர் நகர் 3வது 
ெதரு அய்யாவுபுரம் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 

4.  4.11வது ெசக்டர் 68வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 5.  5.11வது ெசக்டர் 69வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 208

தாய் சத்தியா 
ெமட்rக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ராஜமன்னார் சாைல 
ெசன்ைன 600078

1.  1.அய்யாவுபுரம் 56வது ெதரு 10வது ெசக்டர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.அய்யாவுபுரம் 57வது ெதரு 10வது ெசக்டர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.அய்யாவுபுரம் 
58வது ெதரு 10வது ெசக்டர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 209

தாய் சத்தியா 
ெமட்rக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ராஜமன்னார் சாைல 
ெசன்ைன 600078

1.  1.அய்யாவுபுரம் 54வது ெதரு 10வது ெசக்டர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.அய்யாவுபுரம் 59வது ெதரு 10வது ெசக்டர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.அய்யாவுபுரம் 
65வது ெதரு 10வது ெசக்டர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 210

தாய் சத்தியா 
ெமட்rக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ராஜமன்னார் சாைல 
ெசன்ைன 600078

1.  1.10வது ெசக்டர் 60வது ெதரு ேக.ேக.நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.10வது ெசக்டர் 61வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.10வது ெசக்டர் 62வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 211

தாய் சத்தியா 
ெமட்rக்குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 ராஜமன்னார் சாைல 
ெசன்ைன 600078

1.  1.10வது ெசக்டர் 63வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 2.  2.10வது ெசக்டர் 64வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.11வது ெசக்டர் 66வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 212
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ராஜமன்னார் ேராடு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  2.திருவள்ளுவர் காலனி முதல் ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.திருவள்ளுவர் காலனி 2வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  4.திருவள்ளுவர் 
காலனி 3வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5. 

 5.திருவள்ளுவர் காலனி 4வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 6.  6.திருவள்ளுவர் காலனி 5வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 7.  7.திருவள்ளுவர் காலனி 6வது 
ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 8.  

8.திருவள்ளுவர் காலனி 7வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 9.  9.திருவள்ளுவர் காலனி 8வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 10.  10.ஆர்.ேக.சண்முகம் ேராடு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 213
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  2.முனுசாமிசாைல விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 

2.  3.முனுசாமி சாைல சுபா காலணி விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 3.  1.பிவிஆர்காலனி ராஜமன்னார் சாைல விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 214
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ராமசாமி சாைல விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 

2.  2.நவரத்தினா காலணி விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 3.  3.எல்ஐஜி பிளாட்ஸ் எஸ் பிளாக் ெபான்னம்பலம் சாைல 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  

4.காமேதனுகாலணி ெபான்னம்பலம் சாைல விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 215
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.ெபான்னம்பலம் காலணி விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  2.எல் ஐ ஜி பிளாட்ஸ் ெரயின்ேபாகாலணி ெபான்னம்பலம் 
சாைல விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.ஐடிபிஐ 
காலணி ெபான்னம்பலம் சாைல விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 4.  4.ெபான்னம்பலம் சாைல விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  5.எல் ஐ ஜி காலணி ெபான்னம்பலம் சாைல 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 216
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.7வது ெசக்டார் 38வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 2.  2.8வது ெசக்டார் 39வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.8வது ெசக்டார் 40வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  4.8வது ெசக்டார் 
41வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  

5.8வது ெசக்டார் 42வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 6.  6.8வது ெசக்டார் 43வதுெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 7.  7.8வது ெசக்டார் 44வது ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 217
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.8வது ெசக்டார் 45வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 2.  2.9வது ெசக்டார் 46வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.9வது ெசக்டார் 47வது ெதரு 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 4.  4.9வது ெதரு 
48வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  

5.9வது ெசக்டார் 49 வது ெதரு விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 218
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.11வது ெசக்டார் 67வதுெதரு ேக ேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு 
புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.11வது ெசக்டார் 70வது ெதரு ேகேக நகர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.11வது ெசக்டார் 
71வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 4.  4.11வது ெசக்டார் 72வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  5.12வது ெசக்டார் 73வது ெதரு ேக 
ேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  6.12வது 
ெசக்டார் 74வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 219
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.12வது ெசக்டார் 75 வது ெதரு ேகேகநகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.12வது ெசக்டார் 76வது ெதரு ேகேக நகர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.12வது ெசக்டார் 
77வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 4.  4.12வது ெசக்டார் 78வது ெதரு ேகேகநகர் விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 220
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன்  சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.அழகிr சாைல ேகேகநகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 2.  2.7வது ெசக்டார் 35வது ெதரு ேகேக நக All voters



22 221
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன் சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.4வது ெசக்டார் 14வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.4வது ெசக்டார் 15வது ெதரு ேகேக நகர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 3.  3.4வது ெசக்டார் 
16வது ெதரு ேகேகநகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 4.  4.4வது ெசக்டார் 17வது ெதரு ேக ேக ெதரு விருகம்பாக்கம் 
ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 5.  5.4வது ெசக்டார் 18வது ெதரு 
ேகேகநகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 6.  6.4வது 
ெசக்டார் 19வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய 
வார்டு எண்.137 , 7.  7.4வது ெசக்டார் 20வது ெதரு ேகேக நகர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு எண்.137 , 8.  8.5வது ெசக்டார் 
21வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய புதிய வார்டு 
எண்.137 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 222
பத்மேஷஷாத்r 
பாலபவன் சீனியர் பள்ளி

அழகிrசாமிசாைல (ேகேகநகர்) 
ெசன்ைன 600078

1.  1.7வது ெசக்டார் 33வது ெதரு ேகேக நகர் விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய 
புதிய வார்டு எண்.137 , 2.  2.7வது ெசக்டார் 34வது ெதரு ேகேக நகர் 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.131 , 3.  3.லட்சுமணசாமி சாைல 
விருகம்பாக்கம் ெதற்கு புதிய வார்டு எண்.131 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 223
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 வள்ளல் பாr ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 கைலவாணர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 வி.பிஅகிலன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 224
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 கண்ணகி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.131 ஈ.எஸ்.ஐ குடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 225
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 அழகிrெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 226
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  2.புதிய வார்டு எண்.131 அன்பழகன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 
2.  3.புதிய வார்டு எண்.131 ஸ்டண்ட் ேசாமுெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 3.  4.புதிய வார்டு எண்.131 மருதுபாண்டியர்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  5.புதிய வார்டு எண்.131 மூேவந்தர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 227
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 228
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.131 வள்ளலார் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.131நக்கிரன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.138குறிஞ்சி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  
4.புதிய வார்டு எண்.138அண்ணா ெமயின் ேராடு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 229
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 அம்ேபத்கார் காலனி குடிைச பகுதி,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 230
அரசினர் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 அண்ணா ெமயின் ேராடு எம் 
ஜி ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 அம்ேபத்கார் காலனி (குடிைச பகுதி),எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 231 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 சிவவிஷ்ணு ேகாயில் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.131 பாரதியார் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.131 புத்தர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.131 பாரதிதாசன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 ெகாடிகாத்த குமரன் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 232 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  6.புதிய வார்டு எண்.138 டி.எஸ் லட்சுமணன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பாைள ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.138 ெநய்தல் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 4.  3.புதிய வார்டு எண்.138 மருதம் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 233 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  4.புதிய வார்டு எண்.138 முல்ைல ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 2.  
5.புதிய வார்டு எண்.138 சுபாஸ் சந்திர ேபாஸ்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  6.புதிய வார்டு எண்.138 மவுண்ட்ேபட்டன் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 234 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 ேக ேக சாைல,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.138 தங்கேவல் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மா , 3.  
3.புதிய வார்டு எண்.138 அஞ்சுகம் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மா , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 235 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 கம்பர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மா , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.138 அண்ணா குடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மா 
, 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 குருேதவ் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மா , 
4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன மா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



22 236 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 புலித்ேதவன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 வி.என். ஜானகி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 மா.ெபா.சி. 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 237 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் ெசன்ைன 78

1.  4.புதிய வார்டு எண்.138 ேதவராஜ் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி , 2.  5.புதிய வார்டு எண்.138 சக்தி விநாயகர் ேகாயில் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.138 

புகேழந்தி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (ம) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 238 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  3.புதிய வார்டு எண்.138 பாலகிருஷ்ணா ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(ம) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 இந்திரா காந்தி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (ம) , 3.  4.புதிய வார்டு எண்.138 ேகாவிந்தசாமி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (ம) , 4.  5.புதிய வார்டு எண்.138 மினிஸ்டர் ேகாவிந்தசாமி 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (ம) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 239 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 சப்தகிr காலணி,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 பாபு ராேஜந்திரபிரசாத் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 வி.வி.கிr ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 ெஜ.பி.நாராயணன் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 

டாக்டர்.ஜாகிர் உேசன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 240 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் ெசன்ைன 78

1.  6.புதிய வார்டு எண்.138 ஞானமணி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  7.புதிய வார்டு எண்.138 லால்பகதூர் சாஸ்திr ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  8.புதிய வார்டு எண்.138 சுந்தரமூர்த்தி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  9.புதிய வார்டு எண்.138 

காமராஜர்ெதருசத்தியமூர்த்திபிளாக்,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 241 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன சத்யாெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 242 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பம்மல் நல்லதம்பி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 243 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 தந்ைத ெபrயார் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 244 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  2.புதிய வார்டு எண்.138 கட்டெபாம்மன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 2.  1.புதிய வார்டு எண்.138 ஏசுநாதர் ஆைலயம் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 245 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  2.புதிய வார்டு எண்.138 அண்ணல் காந்தி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 246 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  3.புதிய வார்டு எண்.138 திருவள்ளுவர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 2.  4.புதிய வார்டு எண்.138 உைடயார்பாைளயம் ேவலாயுதம் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 247 ெசன்ைன  ஆரம்பப்பள்ளி ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 ேக.ஆர்.ராமசாமிெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 248
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  2.புதிய வார்டு எண்.138 விேவகானந்தர்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன  
(மா) , 2.  3.புதிய வார்டு எண்.138 ராணிஅண்ணாதுைரெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 249
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 ஜாகீர் உேசன் 1வது ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 ஜாகீர் உேசன் 2வது 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 250
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 குண்டலேகசிெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 திருஞானசம்பந்தர்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 கrகாலன்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 வைளயாபதிெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 திருநாவுக்கரசுெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன(மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.138 

மாணிக்கவாசகர்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 251
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 மணிேமகைல ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 சுந்தரர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 ஔைவயார் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 சிலப்பதிகாரம் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 ராஜ ராஜேசாழன் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.138 

முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 252
ெசன்ைன ெமட்ேரா 
வாட்டர் இளநிைல 
ெபாறியாளர் அலுவலகம்

பம்மல் நல்லதம்பி ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 காமராஜர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன சத்யாநகர் 1வது குறுக்கு 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன 
சத்யா நகர் 4வது ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு 
எண்.138 அன்ைன சத்யாநகர் அண்ணா ெநடுஞ்சாைல,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன சத்யா நகர் 2வது 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன 
சத்யா நகர் 7வது ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 253
ெசன்ைன ெமட்ேரா 
வாட்டர் இளநிைல 
ெபாறியாளர் அலுவலகம்

பம்மல் நல்லதம்பி ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் ெசன்ைன 600078

1.  7.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன சத்யா நகர் 5வது ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  8.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன சத்யா நகர் 6வது 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.138 

அன்ைனசத்யா நகர்  3வது ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  
2.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைனசத்யா நகர் 1வது ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 5.  3.புதிய வார்டு எண்.138 அன்ைன சத்யா நகர் 2வது 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  4.புதிய வார்டு எண்.138 

அன்ைனசத்யா நகர்,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 254
ெசன்ைன ெமட்ேரா 
வாட்டர் இளநிைல 
ெபாறியாளர் அலுவலகம்

பம்மல் நல்லதம்பி ெதரு 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 ஜான் ெகன்னடி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 சுப்பிரமணிய சிவா ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

22 255
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 ேநதாஜி நகர் முதல் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 ேநதாஜி நகர் 2வது 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 ேநதாஜி 
நகர் 3வது ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 

அய்யாவு ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 

ேநதாஜி நகர் 3வதுெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 256
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பிரம்மாவதி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 அம்மன் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம். ராமசாமி 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம். 

ராமசாமி ெதரு ேகால்டன் பிளாசா,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.138 பச்ைசயப்பன் 1வது குறுக்கு ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.138 பச்ைசயப்பன் 2வது குறுக்கு 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.138 

எம்.எம்.ராமசாமி ெதரு சரவணா குடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 8.  8.புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம். ராமசாமி ெதரு காமாட்சி 
குடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 9.  9.புதிய வார்டு எண்.138 

எம்.எம். ராமசாமி ெதரு குமரன் குடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 10.  10.புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம். ராமசாமி ெதரு சரவணப்பிrயா 
குடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 257
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 600078

1.எம்.ஜி.ஆர் நகர் 1.புதிய வார்டு எண்.138 பச்ைசயப்பன் ெதரு கதவு எண்‐1‐

100 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 258
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.எம்.ஜி.ஆர் நகர் 2.புதிய வார்டு எண்.138 பச்ைசயப்பன் ெதரு கதவு எண்‐

101‐224 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

22 259
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 260
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 ேகாவிந்தாசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 78

1.‐ 1.புதிய வார்டு எண்.138 பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 261
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 600079

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு டி.எஸ் 
அடுக்குமாடி,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மாநகராட்சி , 2.  2.புதிய வார்டு 
எண்.138 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு சுவாதி அடுக்குமாடி,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன மாநகராட்சி , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  2.புதிய வார்டு எண்.138 

நியுெடக்இந்திராகுடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 262
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 600081

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 சஞ்சய்காந்தி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) 
, 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 ேவலு ெதரு ஜாபர்கான்ேபட்ைட ெசன்ைன(மா) , 
3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 சுந்தரம் ெதரு ஜாபர்கான்ேபட்ைட ெசன்ைன(மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 263
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேகாவிந்தசாமி ெதரு எம் ஜி 
ஆர் நகர் ெசன்ைன 600079

1.  4.புதிய வார்டு எண்.138 மங்ைகெதரு,ஜாபர்கான்ேபட்ைட ெசன்ைன(மா) , 2.  
5.புதிய வார்டு எண்.138 நாகப்பன் ெதரு,ஜாபர்கான்ேபட்ைட ெசன்ைன(மா) , 3. 
 6.புதிய வார்டு எண்.138 கன்னிெதரு,ஜாபர்கான்ேபட்ைட ெசன்ைன(மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



22 264

எம்.எ.ேக. 
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி

எண் 125 எ.கபில்லர் ெதரு திரு 
நகர்அேசாக் நகர்  ெசன்ைன78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 அஞ்சுகம்நகர் 1வதுெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138அஞ்சுகம்நகர் 
2வதுெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு 
எண்.138அஞ்சுகம்நகர் 3வதுெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய 
வார்டு எண்.138அஞ்சுகம்நகர் 4வதுெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  
5.புதிய வார்டு எண்.138பாரதிெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  
6.புதிய வார்டு எண்.138கrகாலன் குடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.138ேசாழன்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 8.  8.புதிய வார்டு எண்.138காந்திெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 9.  
9.புதிய வார்டு எண்.138பல்லவன்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 10.  
10.புதிய வார்டு எண்.138கண்ணகிெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 11.  
11.புதிய வார்டு எண்.138கட்டெபாம்மன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன 
(மா) , 12.  12.புதிய வார்டு எண்.138 மாணிக்க வாசகம்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 13.  13.புதிய வார்டு எண்.138வள்ளலார்ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 14.  14.ேசரன்ெதரு பாrநகர்,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

22 265

எம்.எ.ேக. 
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி

எண் 125 எ.கபில்லர் ெதரு திரு 
நகர்அேசாக் நகர்  ெசன்ைன78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 திலகர் ெதரு (திருநகர்),எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 காசி எஸ்ேடட்,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 3.  1.புதிய வார்டு எண்.138 காஞ்சி நடராஜன் 
ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  2.புதிய வார்டு எண்.138 

ராமச்சந்திரன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  3.புதிய வார்டு 
எண்.138 ரத்தினம் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  4.புதிய வார்டு 
எண்.138 பாரதி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 7.  5.புதிய வார்டு 
எண்.138 ெஜயபாலன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 8.  6.புதிய 
வார்டு எண்.138 நித்யானந்தம் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 9.  
7.புதிய வார்டு எண்.138 ேவதாசலம் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
10.  8.புதிய வார்டு எண்.138 ேகாபாலன் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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எம்.எ.ேக. 
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி

எண் 125 எ.கபில்லர் ெதரு திரு 
நகர்அேசாக் நகர்  ெசன்ைன78

1.  9.புதிய வார்டு எண்.138 ஆற்றுப்படுக்ைகத் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  1.புதிய வார்டு எண்.138 கைலவாணர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  2.புதிய வார்டு எண்.138 இளங்ேகா ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  3.புதிய வார்டு எண்.138 வ உ சி ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  4.புதிய வார்டு எண்.138 நக்கீரர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  5.புதிய வார்டு எண்.138 வட்டவடிவஇல்லம் பிளாக் 
ஏ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 7.  6.புதிய வார்டு எண்.138 

வட்டவடிவஇல்லம் பிளாக் பி,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 8.  7.புதிய 
வார்டு எண்.138 வட்டவடிவ இல்லம் பிளாக் சி ெசன்ைன (மா) , 9.  8.புதிய 
வார்டு எண்.138 வட்டவடிவ இல்லம்  பிளாக்  டி,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 10.  9.புதிய வார்டு எண்.138 கங்காநகர்,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 11.  10.புதிய வார்டு எண்.138 அப்பர் ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 12.  11.புதிய வார்டு எண்.138 ஔைவ ெதரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters
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எம்.எ.ேக. 
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி

எண் 125 எ.கபில்லர் ெதரு திரு 
நகர்அேசாக் நகர்  ெசன்ைன78

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 கrகாலன் ெதரு (பாrநகர்),எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதி ெதரு (பாrநகர்),எம்.ஜி.ஆர் 
நகர் ெசன்ைன (மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 ெபrயார் ெதரு (திரு 
நகர்),எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன் 
ெதரு (திருநகர்),எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 

வள்ளுவர் ெதரு (திருநகர்),எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 6.  6.புதிய 
வார்டு எண்.138 ஞானஒளி ெதரு (திருநகர்),எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஆல் ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாரதிதாசன் காலனி ேக.ேக. 
நகர்  ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 ேநரு அெவன்யூ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 2.  
2.புதிய வார்டு எண்.138 எச்.ஐ.ஜ.ீ குடியிருப்புகள் 
(பாரதிதாசன்காலனி),எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு 
எண்.138 உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள் எச்5,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன ந , 4.  4.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன் காலனி ெமயின் 
ேராடு,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 உட் 
ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள்,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன மா , 6.  6.புதிய 
வார்டு எண்.138 உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள்,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன ந , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.138 உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் 
குடியிருப்புகள் எச்2,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன ந , 8.  8.புதிய வார்டு எண்.138 

உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள் எச்4,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன ந , 9.  1. 
பாரதிதாசன்காலனி ேக.ேக. நகர் ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.138 , 10.  

2.சி.பி.ஐ குடியிருப்புகள் ேக.ேக. நகர் ெசன்ைன(மா) புதிய வார்டு எண்.138  , 

11.  3.சி.பி.டபுள்யூ.டி. குடியிருப்புகள் ேக.ேக. நகர் ெசன்ைன(மா) புதிய வார்டு 
எண்.138 , 12.  4.பாரதிதாசன்காலனி எல் 37 ேக.ேக. நகர் ெசன்ைன(மா) புதிய 
வார்டு எண்.138 , 13.  5.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி  எல் 
38,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 14.  6.புதிய வார்டு எண்.138 

பாரதிதாசன்காலனி எல் 39,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 15.  7.புதிய 
வார்டு எண் 138பாரதிதாசன்காலனி எல் 40எம்ஜிஆர் நகர் ெசன்ைன (மா)

All voters

22 269

ஆல் ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாரதிதாசன் காலனி ேக.ேக. 
நகர் ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன் காலனி,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters
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ஆல் ஏஞ்சல்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

பாரதிதாசன் காலனி ேக.ேக. 
நகர்  ெசன்ைன 600078

1.  1.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி  எல் 45,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 2.  2.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி  எல் 
46,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 3.  3.புதிய வார்டு எண்.138 

பாரதிதாசன்காலனி எல்  47,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 4.  4.புதிய 
வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  48,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) 
, 5.  5.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  49,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 6.  6.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  
50,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 7.  7.புதிய வார்டு எண்.138 

பாரதிதாசன்காலனி எல்  51,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 8.  8.புதிய 
வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  52,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 
9.  9.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  53,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன (மா) , 10.  10.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  
54,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 11.  11.புதிய வார்டு எண்.138 

பாரதிதாசன்காலனி எல்  55, ெசன்ைன (மா) , 12.  12.புதிய வார்டு எண்.138 

பாரதிதாசன்காலனி எல்  56,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன (மா) , 13.  13.புதிய 
வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  57,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) , 
14.  14.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  58,எம்.ஜி.ஆர் நகர் 
ெசன்ைன(மா) , 15.  15.புதிய வார்டு எண்.138 பாரதிதாசன்காலனி எல்  
59எம்ஜிஆர் நகர் ெசன்ைன(மா) 16 16 புதிய வார்டு எண் 138

All voters


