
AC_NO PART_NO
வாக்குச் சாவடி வாக்குச் சாவடி முகவr ெதருவின் ெபயர்

PS_TYPE

26 1
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு ெசன்ைன‐42,

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 1வது ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ெபrயார் நகர் 2வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 3வது ெதரு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 2
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு ெசன்ைன‐42,

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 ெபrயார் நகர் 4வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ெபrயார் நகர் 5வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 6வது ெதரு 
, 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 7வது ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 8வது ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் 
நகர் 9வது ெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 10வது ெதரு , 9.  
9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் 11வது ெதரு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ெபrயார் நகர் ெமயின் குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 3
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு, ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயக் குடியிருப்பு வடீ்டு 
எண் 1 முதல் 300 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 4
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு, ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயக் குடியிருப்பு வடீ்டு 
எண் 301 முதல் 600 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 5
உதவி ெபாறியியல் 
அலுவலகம்

ெசன்ைன குடி நீர் மற்றும் 
வடிகால் துைற ேவளச்ேசr

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயக் குடியிருப்பு வடீ்டு 
எண் 601 முதல் 750 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 6
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநத்தாஜி சாைல 
ேவளச்ேசr ெசன்ைன‐42

1.‐ 1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயக் குடியிருப்பு வடீ்டு 
எண் 751 முதல் 900 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 7
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு, ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயம் 901‐1195 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 8
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு, ெசன்ைன‐42

1.‐ ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயம் 1196‐1231 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 9
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு, ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr வார்டு 150 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயம் 1232‐1426 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 10
புனித பிrட்ேடாஸ் 
அகாடமி

 ேநதாஜி சாைல, ேவளச்ேசr 
ேமற்கு, ெசன்ைன‐42

1.‐ ேவளச்ேசr வார்டு 150 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrயம் 1427‐முடிவு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 11
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 1 முதல் 250 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 12
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.‐ 1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 251 முதல் 500 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 13
ெசன்ைன டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr,  1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 501 முதல் 750 வைர , 

All t26 13
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 501 முதல் 750 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 14
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.‐ 1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 751 முதல் 1000 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 15
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 1001 முதல் 1250 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 16
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.ேவளச்ேசr ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 1251 முதல் 1500 
வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 17
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42,  ெதற்கு முகம்
1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் ெதரு க.எண் 1501 முதல் 1770 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 18
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42,  ெதற்கு முகம்
1.ேவளச்ேசr ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் ெதரு க.எண் 1771 முதல் 2000 
வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 19
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 2001 முதல் 2300 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 20
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

டி.என்.எச்.பி. ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.ேவளச்ேசr ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அம்ேபத்கார் நகர் க.எண் 2301 முதல் 2753 
வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 21
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி, 
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

ெதற்குமுகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 என் ஜி ஓ காலனி 1 வது ெமயின் ேராடு , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 என் ஜி ஓ காலனி 2 வது ெமயின் ேராடு , 3.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 என் ஜி ஓ காலனி 3வது குறுக்கு ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 என் ஜி ஓ காலனி 4வது குறுக்குத் ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 தலைமச் ெசயலகக்காலனி 1வது ெமயின் ேராடு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 தலைமச் ெசயலகக் காலனி 2வது பிரதானதாைல , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 தைலைமச் ெசயலகக் காலனி 1 வது குறுக்குெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 தைலைமச் ெசயலக காலனி மடுவங்கைர சாை◌ , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 தைலைமச் ெசயலககாலனி சிட்டிலிமிட் சாை◌ , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 22
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி, 
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

ெதற்குமுகம்

1.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இந்திராகாந்தி நகர் 2 வது ெதரு , 2.  11.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 இந்திராகாந்தி நகர் 3 வது ெதரு , 3.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 இந்திராகாந்தி நகர் 4 வது ெதரு , 4.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

இந்திராகாந்தி நகர் 5 வது ெதரு , 5.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இந்திராகாந்தி நகர் 6 
வது ெதரு , 6.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இந்திராநகர் 1வதுெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 23
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி, 
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

வடக்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr  புதிய வார்டு எண்.177திரு வி க ெதரு ேநரு நகர் , 2.  2.ேவளச்ேசr  புதிய 
வார்டு எண்.177திருவள்ளுவர் ெதரு ேநரு நகர் , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

இளங்ேகா ெதரு ேநரு நகர் , 4.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஔைவயார் ெதரு ேநரு 
நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 24
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி, 
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

வடக்கு முகம்

1.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பாரதியார் ெதரு ேநரு நகர் , 2.  3.ேவளச்ேசர புதிய 
வார்டு எண்.177 பாஷியம் ேல அவுட் பிரதான சாைல கேணஷ் நகர் , 3.  4.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 பாஷியம் ேல அவுட் 1வது குறுக்கு ெதரு , 4.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 பி எஸ் என் எல் குடியிருப்பு ேநதாஜி சாைல , 5.  1.ேவளச்ேசr  புதிய வார்டு 
எண்.177காந்தியார் ெதரு ேநரு நகர் , 6.  2.ேவளச்ேசr  புதிய வார்டு எண்.177சத்தியவாணி 
முத்து ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 25
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி  
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

ெதற்குமுகம்

1.  1.ெகாடுங்ைகயூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.177 வார்டு 1 கருணாநிதி ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 26
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி  
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

ெதற்குமுகம்

1.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கம்பர் ெதரு, ேநரு நகர் , 2.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 காமராஜ் ெதரு, ேநரு நகர் , 3.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 என்.எஸ்.ேக நகர் 1 
வது ெதரு , 4.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 என்.எஸ்.ேக நகர் 2வது ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 27
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி  
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

ெதற்கு முகம்

1.  1.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.177 மதியழகன் ெதரு, ேநரு நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters



26 28
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி   
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி சாைல,ேநரு நகர் , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ஏ.எல் முதலி ெதரு ேநரு நகர் , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ.எல் 
முதலி 1வது ெதரு ேநரு நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 29
லிட்டில் பிளவர் நர்சr 
(ம) துவக்க பள்ளி

என்.ஜீ.ஓ. காலனி  
ஆதம்பாக்கம், ெசன்ைன‐88, 

ெதற்குமுகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ.எல் முதலி 2வது ெதரு ேநரு நகர் , 2.  2.ேவளச்ேசr 
 புதிய வார்டு எண்.177 கண்ணகி ெதரு ேநரு நகர் , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

கண்ணகி ெதரு விrவு ேநரு நகர் , 4.  2.ேவளச்ேசr  புதிய வார்டு எண்.177அண்ணா ெதரு 
ேநரு நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 30

ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88, வடக்கு முகம்
1.  1.ேவளச்ேசr  புதிய வார்டு எண்.177 ஏrக்கைர காந்திநகர் குடிைசப்பகுதி , 2.  1.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 ஏrக்கைரேராடு விrவு ெதரு பிருந்தாவன் நக , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 31

ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88, வடக்கு முகம்

1.  2.ேவளச்ேசr  புதிய வார்டு எண்.177 பிருந்தாவன்நகர் விrவு விேவகானந்தா ெதரு , 2.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பிருந்தாவன் நகர் விrவு 2வது ெதரு , 3.  4.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 பிருந்தாவன் நகர் விrவு 2வது ெதரு , 4.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 பிருந்தாவன் நகர் விrவு 3வது ெதரு , 5.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

பிருந்தாவன் நகர் விrவு 4வது ெதரு , 6.  7.ேவளச்ேசr) புதிய வார்டு எண்.177 பிருந்தாவன் 
நகர் விrவு 5வது ெதரு , 7.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பிருந்தாவன் நகர் விrவு 
6வது ெதரு , 8.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 1வது குறுக்கு 
ெதரு , 9.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 2வது குறுக்குெதரு , 10.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 3வது குறுக்குெதரு , 11.  
9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 4வது குறுக்கு ெதரு , 12.  
10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 5வது குறுக்கு ெதரு , 13.  
11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 1வது ெமயின் ேராடு (ஏ , 14.  
12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 2வது ெமயின் ேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 32

ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 என் ஜி ஒ காலனி 3வது ெமயின் ேராடு , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 4வது ெமயின் ேராடு , 3.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நீயூ என் ஜி ஒ காலனி 5வது ேல அவுட் , 4.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இராமகிருஷ்ணன் நகர் 1வது ெதரு , 5.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 இராமகிருஷ்ண நகர் 2வது ெதரு , 6.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 இராமகிருஷ்ண நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 7.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

இராமகிருஷ்ண நகர் 4வது ெதரு , 8.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இராமகிருஷ்ண 
நகர் பவானி அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 33

ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேமாகனபுr 1வது ெதரு , 2.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 ேமாகனபுr 2வது ெதரு , 3.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேமாகனபுr 3வது 
ெதரு , 4.  7.Velachery New Ward No.177 mohanapuri 4th st , 5.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ேமாகனபுr 5வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
All voters

26 34

ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88, வடக்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஷாவாலஸ் காலனி 1வது ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 ஷாவாலஸ் காலனி 2வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 ஷாவாலஸ் காலனி 3வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 வி வி 
காலனி 1வது ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 வி வி காலனி 2வது ெதரு , 6.  
7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 வி வி காலனி 4வது ெதரு , 7.  வார்டு 153 வி வி காலனி 

All voters

ேமல்நிைலப்பள்ளி 7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 வி வி காலனி 4வது ெதரு , 7.  வார்டு 153 வி வி காலனி 
4வது ெதரு , 8.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 வி. வி. காலணி 4வது ெதரு லஷ்மி 
ேஹாம்ஸ் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88, வடக்கு முகம்

1.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 1பிரதான சாைல , 2.  9.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 2வது பிரதான சாைல , 3.  12.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 2வது பிரதானசாைல முதல்வன , 4.  1.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 3வது பிரதான சாைல , 5.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 4வது பிரதான சாைல , 6.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

மகாலட்சுமி நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 7.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி 
நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 8.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 3வது 
குறுக்கு ெதரு , 9.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு 
, 10.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 11.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88, வடக்கு முகம்

1.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 7வது குறுக்கு ெதரு , 2.  
10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 8வது குறுக்கு ெதரு , 3.  1.Velachery New 
Ward No.177 Magalaxmi Nagar 9th Cross Street , 4.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 
10வது குறுக்கு ெதரு , 5.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 11வது 
குறுக்கு ெதரு , 6.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 12வது குறுக்கு 
ெதரு , 7.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 13வது குறுக்கு ெதரு , 8.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 14வது குறுக்கு ெதரு , 9.  6.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 15வது குறுக்கு ெதரு , 10.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 மகாலட்சுமி நகர் 16வது குறுக்கு ெதரு , 11.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

மகாலட்சுமி நகர் கிழக்கு விrவு 1வது ெதரு , 12.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

மகாலட்சுமி நகர் கிழக்கு விrவு 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88, வடக்கு முகம்

1.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கேணஷ் நகர் ெமயின் ேராடு , 2.  12.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 கேணஷ் நகர் முதல் ெதரு , 3.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கேணஷ் 
நகர் 2வது ெதரு , 4.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கேணஷ் நகர் 3வது ெதரு , 5.  
15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கேணஷ் நகர் 4வது ெதரு , 6.  12.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ராஜாேசதுபதிபுரம் முதல் பிரதான சாைல , 7.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 ராஜாேசதுபதிபுரம் 1வது குறுக்கு ெதரு , 8.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ராஜாேசதுபதிபுரம் 2வது குறுக்கு ெதரு , 9.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேஜாசப் 
காலனி ெமயின் ேராடு , 10.  16.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேஜாசப் காலனி முதல் 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88, வடக்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் ஏrக்கைர ெதரு , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் பிரதாண சாைல , 3.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லஷ்மி ஐக்கிர்வர நகர் 2வது பிரதான சாைல , 4.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 3 வது பிரதான சாைல , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 1வது ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 1 வது குறுக்கு ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 2வது குறுக்குெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 லஷ்மி ஐயக்கிrவர் நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ஆரம்பபள்ளி

 ரூ நர்சr  பள்ளி 
மகாலட்சுமி நகர்,2வது 
ெமயின் ேராடு ஆதம்பாக்கம் 
ெசன்ைன ‐600088

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் முதல் பிரதான சாைல , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் முதல் பிரதான சாைல 1வது குறுக்கு 
ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆணடால் நகர் முதல் பிரதான சாைல 2வது 
குறுக்கு ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் முதல் பிரதான 
சாைல 7வதுகுறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் முதல் 
பிரதான சாைல 8வது குறுக்கு ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் 
நகர் 2வது பிரதான சாைல , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் 3வது 
பிரதான சாைல , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜி ேக ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி

 (ம) நர்சr பள்ளி 
மகாலட்சுமி நகர்,2வது 
ெமயின் ேராடு ஆதம்பாக்கம் 
ெசன்ைன ‐600088

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 2.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் 5வது குறுக்கு ெதரு , 3.  வார்டு 153 ஆண்டாள் 5வது 
குறுக்கு ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 
5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் விrவு , 6.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 ஆண்டாள் நகர் விrவு ெமயின்ேராடு , 7.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ஆண்டாள் நகர் விrவு 1வது ெதரு , 8.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் 
2வது ெதரு , 9.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆண்டாள் நகர் 3வது ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா நர்சr (ம) 

ஆரம்பபள்ளி

மகாலட்சுமி நகர்,2வது 
ெமயின் ேராடு ஆதம்பாக்கம் 
ெசன்ைன ‐600088

1.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 5வது ெமயின்ேராடு , 2.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 6வது ெமயின் ேராடு , 3.  
7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 நட்ெவஸ்ட் ேஹாம்ஸ் காலனி 6வதுெமயின்ேராடு , 4.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 1வது குறுக்குெதரு , 5.  9.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 3வது குறுக்குெதரு , 6.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 5வது குறுக்குதெதரு , 7.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ 
ஜி எஸ் காலனி விநாயகபுரம் , 8.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ ஜி எஸ் 8வது 
குறுக்குெதரு , 9.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 9வது குறுக்குெதரு 
, 10.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 10வது குறுக்குெதரு , 11.  
19.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 குருபாலாஜி அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் ஏஜிஎஸ் காலனி 6வது 
ெமயின , 12.  20.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 குருசரவணன் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் 
ஏஜிஎஸ் காலனி 6வது ெமயின , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா நர்சr (ம) 

ஆரம்பபள்ளி

மகாலட்சுமி நகர், 2வது 
ெமயின் ேராடு, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன ‐ 600088

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ ஜி எஸ் காலனி முதல் ெமயின்ேராடு , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ ஜி எஸ் காலனி 2வது ெமயின்ேராடு , 3.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 ஏ ஜி எஸ் காலனி 3வது ெமயின்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா 
ஆரம்பபள்ளி

 (ம)  நர்சr  பள்ளி 
மகாலட்சுமி நகர், 2வது 
ெமயின் ேராடு, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன ‐ 600088

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் 4ெமயின்ேராடு , 2.  1.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 ஏ ஜி எஸ் காலனி 4வது குறுக்குெதரு , 3.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 ஸ்ரீநகர் காலனி 1வது ெதரு , 4.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ெசாக்கலிங்கம் 
நகர் , 5.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஸ்ெடர்லிங் ஸ்ரீ ேவதஸ்ரீ அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 6.  
15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லஷ்மி ெரசிெடன்ஸி ஏஜிஎஸ் காலனி முதல் 
ெமயின்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

1.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 rதம் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் ஏஜிஎஸ்  காலனி முதல் 
ெமயின்  ர , 2.  16.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சி.டி.எஸ் ேலண்ட்மார்க் ஏஜிஎஸ் 
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா நர்சr (ம) 

ஆரம்பபள்ளி

மகாலட்சுமி நகர், 2வது 
ெமயின் ேராடு, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன ‐ 600088

காலனி 2வது ெமயின் ேரா , 3.  17.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெரட்ெவஸ்ட் ஆர்ேகட் 
ஏஜிஎஸ் காலனி 2வது ெமயின் ேராடு , 4.  18.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏஜிஎஸ் 
ேலண்ட்மார்க் ஏஜிஎஸ் 4வது ெமயின் ேராடு , 5.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சர்ச் 
ெதரு ேநதாஜி காலனி , 6.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 1வது 
ெமயின் ேராடு , 7.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 2வது ெமயின் 
ேராடு , 8.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 3வது ெமயின் ேராடு , 9.  
வார்டு 153 ேநதாஜி காலனி 1வது குறுக்கு ெதரு , 10.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ேநதாஜி காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 11.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி 
காலனி 3வது குறுக்கு ெதரு , 12.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 4வது 
குறுக்கு ெதரு , 13.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 5வது குறுக்கு ெதரு 
, 14.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 6வது குறுக்கு ெதரு , 15.  
11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 7வது குறுக்கு ெதரு , 16.  
12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 8வது குறுக்கு ெதரு , 17.  
13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேநதாஜி காலனி 9வது குறுக்கு ெதரு , 18.  

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா நர்சr (ம) 

ஆரம்பபள்ளி

மகாலட்சுமி நகர்,2வது 
ெமயின்ேராடு, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன ‐ 600088

1.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராஜிவ்காந்தி நகர் ெமயின் ேராடு , 2.  16.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 ராஜிவ்காந்தி நகர் அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.  17.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ராகேவந்திரா ெதரு ேநதாஜி காலனி , 4.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

பாரதி சாைல ெதரு ேநதாஜி காலனி , 5.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராஜிவ்காந்தி 
நகர் காந்தி ெதரு , 6.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராஜிவ்காந்தி நகர் பாண்டியன் 
ெதரு , 7.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராஜிவ்காந்தி நகர் இந்திரா காந்தி ெதரு , 8.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராஜிவ்காந்தி நகர் ேநரு ெதரு , 9.  6.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ராஜிவ்காந்தி நகர் விக்ேனஷ் சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஜீ.ேக.ெசட்டி இந்து 
வித்யாலயா நர்சr (ம) 

ஆரம்பபள்ளி

மகாலட்சுமி நகர்,2வது 
ெமயின்ேராடு, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன ‐ 600088

1.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கிருஷ்ணராஜா நகர் முதல் ெதரு , 2.  8.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 கிருஷ்ணராஜா நகர் 2வது ெதரு , 3.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 கிருஷ்ணராஜா நகர் 3வது ெதரு , 4.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

கிருஷ்ணராஜா நகர் 4வது ெதரு , 5.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கிருஷ்ணராஜா 
நகர் விrவு முதல் ெதரு , 6.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கிருஷ்ணராஜா நகர் 
விrவு 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 47
புனித மார்க்ஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி காலனி ெமயின் ேராடு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 இ பி காலனி முதல் ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி 
காலனி 2வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி காலனி 3வது ெதரு , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி காலனி 3வது ெதருவில் 1வது குறுக்கு ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 48
புனித மார்க்ஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி காலனி 3வது ெதரு 2 வது குறுக்கு ெதரு , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி காலனி 4வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 இ பி காலனி 4வது ெதரு 1வது குறுக்கு ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 இ பி காலனி 4வது ெதரு 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 இ பி காலனி 5வது ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி காலனி 
5வது ெதரு 1வது குறுக்கு ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 இ பி காலனி 6வது 
ெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேவல் நகர் ெமயின் ேராடு , 9.  9.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 ேவல் நகர் 2வது ெதரு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேவல் 
நகர் 3வது ெதரு , 11.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெடலிேபான் காலனி 1 வது ெதரு , 
12.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெடலிேபான் காலனி 2 வது ெதரு , 13.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 ெடலிேபான் காலனி  2வது ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 49
புனித மார்க்ஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கேணஷ்நகர் ெடலிேபான் காலனி ெமயின் ேராடு , 2.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கேணஷ்நகர் ெடலிேபான் காலனி 1வது குறுக்கு  , 3.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கேணஷ்நகர் ெடலிேபான் காலனி 2வது குறுக்கு  , 4.  
7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ.எஸ்.ேக நகர் 1வது ெதரு , 5.  1.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ஏ.எஸ்.ேக நகர் 2வது ெதரு , 6.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ஏ.எஸ்.ேக.நகர் 3 வது ெதரு , 7.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ.எஸ்.ேக.நகர் 4வது 
ெதரு , 8.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஏ.எஸ்.ேக நகர் ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 50
புனித மார்க்ஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராதாநகர் விrவு முதல் ெதரு , 2.  6.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 ராதா நகர் விrவு 2வது ெதரு , 3.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ராதாநகர் விrவு 3 வது ெதரு , 4.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராதாநகர் பள்ளி 
சாைல , 5.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராதா நகர் விrவு ெமயின் ெதரு , 6.  
10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ராதா நகர் முதல் ெமயின் ேராடு , 7.  9.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 முன்னாள் இராணுவத்தினர் காலனி முதல் ெமயின் ேராடு , 8.  
10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 முன்னாள் இராணுவத்தினர் காலனி முதல் ெதரு , 9.  
11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 முன்னாள் இராணுவத்தினர் காலனி 2வது ெதரு , 10.  
12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 முன்னாள் இராணுவத்தினர் காலனி 2வது ெமயின் 
ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 51
புனித மார்க்ஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சாஸ்திr நகர் ெமயின் ேராடு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 சாஸ்திr நகர் 7வது குறுக்கு ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

சாஸ்திr நகர் 4வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சாஸ்திr நகர் 4வது 
குறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சாஸ்திr நகர் 3வது ெதரு , 6.  
7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கக்கன்நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 7.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 கக்கன் நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 8.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

கக்கன் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 9.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கக்கன் நகர் 4வது 
ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 52
புனித மார்க்ஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

ேமாகனபுr, ஆதம்பாக்கம், 

ெசன்ைன‐88

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கக்கன் நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 2.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 கக்கன் நகர் 3வது ெமயின் ேராடு , 3.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 கக்கன் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு விrவு , 4.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

கக்கன் நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 5.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கக்கன் நகர் 4வது 
குறுக்கு ெதரு பிrவு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கக்கன் நகர் ெமயின் ேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 53
லட்சுமி வித்யாலயா 
நர்சr (ம) ஆரம்ப பள்ளி

ேதவிக் கருமாr அம்மன் 
நகர், 9வது குறுக்கு ெதரு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன ‐ 600042

1.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஆபிஸர் காலனி ேவளச்ேசr , 2.  4.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 ெபல் சக்தி நகர் முதல் ெமயின் ேராடு , 3.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 ெபல் சக்தி நகர் 1வது ெமயின் ேராடு , 4.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 வ உ 
சி நகர் , 5.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 வள்ளலார் ெதரு , 6.  8.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 நர்மதா ெதரு ேதவி கருமாrயம்மன் நகர் விrவு , 7.  9.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 யமுனா ெதரு , 8.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ைவைக ெதரு , 9.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பவானி ெதரு , 10.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

காேவr ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பாரதி ெதரு , 2.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

26 54
லட்சுமி வித்யாலயா 
நர்சr (ம) ஆரம்ப பள்ளி

ேதவிக் கருமாr அம்மன் 
நகர், 9வது குறுக்கு ெதரு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன ‐ 600042

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பாரதி ெதரு , 2.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

காந்தி நகர் முதல் ெதரு , 3.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 சக்தி ெபௗனாம்பாள் ெதரு , 
4.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 அழகப்பா நகர் , 5.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

பழனியப்பா ெதரு , 6.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேகால்டன் அெவன்யூ பிரதான 
சாைல , 7.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேகால்டன் அெவன்யூ 2வது குறுக்குத் ெதரு , 
8.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேகால்டன் அெவன்யூ விrவு 1வது ெதரு , 9.  
12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேகால்டன் அெவன்யூ விrவு 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 55
லட்சுமி வித்யாலயா 
நர்சr (ம) ஆரம்ப பள்ளி

ேதவிக் கருமாr அம்மன் 
நகர், 9வது குறுக்கு ெதரு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன ‐ 600042

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி கருமாrயம்மன் நகர் பிரதான சாைல , 2.  
வார்டு எண்153 ேதவி கருமாrயம்மன் நகர் 3வது ெதரு , 3.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 ேதவி கருமாrயம்மன் 1வது ெதரு , 4.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி 
கருமாrயம்மன் 2வது ெதரு , 5.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி கருமாrயம்மன் 
4வது ெதரு , 6.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி கருமாrயம்மன் 5வது ெதரு , 7.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி கருமாrயம்மன் 6வது ெதரு , 8.  6.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி கருமாrயம்மன் 7வது ெதரு , 9.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 ேதவி கருமாrயம்மன் 8வது ெதரு , 10.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி 
கருமாrயம்மன் 9வது ெதரு , 11.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதவி 
கருமாrஅம்மன் 9 வது குறுக்கு ெதரு , 12.  14.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.178 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 56

ெஜயேகாபால் 
கேராடியா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

ஏ.ஜீ.எஸ்.காலனி ேவளச்ேசr 
ெசன்ைன‐ 42, ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் முதல் பிரதான சாைல , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 2வது பிரதான சாைல , 3.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 3வது ெமயின்ேராடு 1வது 
குறுக்கு  ெதரு , 4.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 3வது  
ெமயின்ேராடு 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 6வது ெமயின்ேராடு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

வடுவாம்பாள் நகர் , 8.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வரா 2வது குறுக்கு 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 57

ெஜயேகாபால் 
கேராடியா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

ஏ.ஜீ.எஸ்.காலனி ேவளச்ேசr 
ெசன்ைன‐ 42, ெதற்கு முகம்

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 3வது ெமயின் ேராடு , 2.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 4வது ெமயின்ேராடு , 3.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ெவங்கேடஸ்வராநகர் 5வது ெமயின்ேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 58

ெஜயேகாபால் 
கேராடியா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

ஏ.ஜீ.எஸ்.காலனி ேவளச்ேசr 
ெசன்ைன‐ 42, ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 எம் ஜி ஆர் நகர் 1வது பிரதான சாைல , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 எம் ஜி ஆர் நகர் 2வது பிரதான சாைல , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 59

ெஜயேகாபால் 
கேராடியா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

ஏ.ஜீ.எஸ்.காலனி ேவளச்ேசr 
ெசன்ைன‐ 42 ெதற்கு முகம்

1.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சங்கத் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 எம் ஜி ஆர் நகர் 3வது ெதரு முதல்குறுக்கு , 3.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 எம் ஜி ஆர் நகர் 3வது ெமயின்ேராடு , 4.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 எம் ஜி ஆர் நகர் 4வது பிரதானசாைல , 5.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 எம்.ஜி.ஆர். நகர் 7வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 60

ெஜயேகாபால் 
கேராடியா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

ஏ.ஜீ.எஸ்.காலனி ேவளச்ேசr 
ெசன்ைன‐ 42 ெதற்கு முகம்

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 எம் ஜி ஆர் நகர் 4வது பிரதானசாைல 2வது குறுக்கு 
ெதரு , 2.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 எம் ஜி ஆர் நகர் 5வது பிரதான சாைல , 3.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 எம்.ஜி.ஆர். நகர் 6வது ெதரு , 4.  3.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 எம்.ஜி.ஆர். நகர் 8வது ெதரு , 5.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

எம்.ஜி.ஆர். நகர் 9வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 61

ெஜயேகாபால் 
கேராடியா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

ஏ.ஜீ.எஸ்.காலனி, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐ 42, ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 எம்.ஜி.ஆர். நகர் 10வது ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 எம்.ஜி.ஆர், நகர் 11வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

எம்.ஜி.ஆர், நகர் 12வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 எம்.ஜி.ஆர். நகர் 13வது 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 62
மாநகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி

எண் 10 2வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ஆனந்தா கார்டன் (கங்ைக நகர்) , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 பாலாஜி காலனி 1வது பிரதான சாைல , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 பாலாஜி காலனி 1வது குறுக்கு ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

பாலாஜி காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பாலாஜி 
காலனி 3வது குறுக்கு ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பாலாஜி காலனி 4வது 
குறுக்கு ெதரு , 7.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 2வது ெதரு , 8.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 2வது ெதரு , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 3வது ெதரு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

அஷ்டலஷ்மி நகர் 4வது ெதரு , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 
5வது ெதரு , 12.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 6வது ெதரு , 13.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 7வது ெதரு , 14.  3.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 8வது ெதரு , 15.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

அஷ்டலஷ்மி நகர் 9வது ெதரு , 16.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 
10வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 63
மாநகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி

ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம

1.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 11வது ெதரு , 2.  7.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 அஷ்டலஷ்மி நகர் 12வது ெதரு , 3.  8.Velachery New Ward No.177 Nethaji Street 

Astalakshmi Nagar , 4.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சக்தி விஜயலஷ்மி நகர் 1வது ெதரு , 5. 
 10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சக்தி விஜயலஷ்மி நகர் 2வது ெதரு , 6.  11.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 சக்தி விஜயலஷ்மி நகர் 3வது ெதரு , 7.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 நேடசன் நகர் ெமயின் ேராடு , 8.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நேடசன் நகர் 
1வது ெதரு , 9.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நேடசன் நகர் 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 64
மாநகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி

எண் 10 2வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 நாடார் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  

2வது பிரதான சாைல , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  2வது ெமயின்ேராடு 
ெஜகநாதபுரம் , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  3வது பிரதான  சாைல , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  1வது குறுக்கு ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178  2வது குறுக்கு ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  3வது ெதரு , 8.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  4வது குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 65
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

எண் 10 2வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம
1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 முதல் பிரதான சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 66
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

எண் 10 2வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய புதிய வார்டு எண்.177கங்ைகநகர் முதல் பிரதான சாைல , 2.  
3.ேவளச்ேசr புதிய புதிய வார்டு எண்.177கங்ைக நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 3.  4.ேவளச்ேசr 
புதிய புதிய வார்டு எண்.177கங்ைக நகர் 3வது ெமயின் ேராடு , 4.  5.ேவளச்ேசr புதிய புதிய 
வார்டு எண்.177கங்ைக நகர்4வது ெமயின் ேராடு , 5.  6.ேவளச்ேசr புதிய புதிய வார்டு 
எண்.177கங்ைக நகர் 5வது ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 67
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

எண் 10 2வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெ ன் ேமற் மு ம்

1.  2.ேவளச்ேசr புதிய புதிய வார்டு எண்.177கங்ைகநகர் 100அடி ேராடு எஸ்.ஐ.எஸ் ெமrடிய 
, 2.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கங்ைக நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 கங்ைக நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 4.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 கங்ைக நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 5.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கங்ைக All votersஆரம்பப்பள்ளி ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம் எண்.177 கங்ைக நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 5.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 கங்ைக 
நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 6.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சசி நகர் பிரதான சாைல , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

26 68
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

எண் 10 2வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்

1.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 சசி நகர் ஏrக்கைர குடிைசப்பகுதி , 2.  7.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 நியூ ெசகரட்டrேயட் காலனி 4வது ெதரு , 3.  8.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 நியூ ெசகரட்டrேயட் காலனி 5வது ெதரு , 4.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 நியூ ெசகரட்டrேயட் காலனி 6வது ெதரு , 5.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

நியூ ெசகெரட்டr காலனி முதல் ெதரு , 6.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நியூ 
ெசகரட்டrேயட் காலனி 2வது ெதரு , 7.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 நியூ 
ெசகரட்டrேயட் காலனி 3வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 69
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

எண் 10 2வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஓராண்டியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 ஓராண்டியம்மன் ேகாயில் குறுக்கு ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 ஓராண்டியம்மன் ேகாயில் அவன்யூ , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 70

ராஜலட்சுமி (கிைள 
)ெமட்rக்குேலஷன்பள்
ளி

 4வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் ெமயின்ேராடு , 2.  2.ேவளச்ேசர புதிய 
வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் முதல் ெமயின்ேராடு 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் முதல் ெமயின்ேராடு 2வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் முதல் ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 71

ராஜலட்சுமி (கிைள 
)ெமட்rக்குேலஷன்பள்
ளி

 ராஜலட்சுமி நகர், 
ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

ேமற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் 3வது ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

லக்ஷ்மி நகர் 4வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் 4வது 
குறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் 5வது ெதரு , 6.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 லக்ஷ்மி நகர் 6வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 72

ராஜலட்சுமி (கிைள 
)ெமட்rக்குேலஷன்பள்
ளி

4வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 பிள்ைளயார் ேகாயில் சந்து , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 1வது பிரதான சாைல , 4.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 2வது பிரதான சாைல , 5.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 3வது பிரதான சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 73

ராஜலட்சுமி (கிைள 
)ெமட்rக்குேலஷன்பள்
ளி

4வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்

1.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 இராஜலட்சுமி நகர் 4வது பிரதான சாைல , 2.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 இராஜலட்சுமி நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 3.  5.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 இராஜலட்சுமி நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 4.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 இராஜலட்சுமி நகர் 7வது குறுக்கு ெதரு , 5.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 8வது குறுக்கு ெதரு , 6.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 9வது குறுக்கு ெதரு , 7.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 2வது பிரதானசாைல அன்பகம , 8.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 2வது பிரதான சாைல விஸ்வ , 9.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 2வது பிரதான சாைல சீதால , 10.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 3வது பிரதான சாைல சீனு  , 11.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 4வது பிரதான சாைல கஸ்தூ , 12.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 4வது பிரதான சாைல சுந்தரம் , 13.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

இராஜலட்சுமி நகர் 4வது பிரதான சாைல அண்ணப , 14.  16.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 இராஜலட்சுமி நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு சாய , 15.  17.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 இராஜலட்சுமி நகர் 7வது குறுக்கு ெதரு ஷ்ர , 16.  18.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 

All voters

26 74

ராஜலட்சுமி (கிைள 
)ெமட்rக்குேலஷன்பள்
ளி

4வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்
1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பிராமின் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

ேமட்டு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters



26 75

ராஜலட்சுமி (கிைள 
)ெமட்rக்குேலஷன்பள்
ளி

4வது ெமயின் ேராடு 
ராஜலட்சுமி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ேமற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ெதலுங்கு பிராமின் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 முத்து ராஜா 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 76
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் 1வது ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 77
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் 1வது குறுக்குத் ெதரு , 
2.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178  தண்டீஸ்வரம் காலணி , 3.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 திெரௗபதிஅம்மன் ேகாயில் 2வதுெதரு , 4.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் 3வது ெதரு , 5.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 திெரௗபதி 
அம்மன் ேகாயில் 4வது ெதரு , 6.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 திெரௗபதி அம்மன் 
ேகாயில் 5வதுகுறுக்குெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 78
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு காஷிய்ப் ேகார்ட் , 2.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின்ேராடு சிபிராஸ் ெஹrேடஜ்  , 3.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 விஜய் பாக்கியம் ேகார்ட் , 4.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 சக்தி எலிகன்ஸ் , 5.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பரசுராமன் ெதரு , 6.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பசுபதி ெலன் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 79
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 திெரௗபதி அம்மன் ேகாயில் 5வது ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 80
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 81
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன ‐42

1.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ெசல்லியம்மன் ெதரு , 2.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின்ேராடு ைரட் சாய்ஸ் கேணசா  , 3.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு ரத்னா அபார்ட்ெமன்ட் , 4.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு கிருஷ்ணா பார்க் அ , 5.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு சிபிராஜ் ெஹrேடஜ் , 6.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு கார்த்திக் அபார்ட , 7.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு மஹானியா அபார்ட்ெம , 8.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு பாலாஜி காம்ப்ளக்ஸ , 9.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு பாரமவுண்ட் பார்க் , 10.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 ேசானி நகர் , 11.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ேதரடித் ெதரு , 12.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 கிழக்கு மாட வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 82
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன ‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 காந்தி சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 83
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன ‐42

1.‐ ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 காந்தி சாைல , 2.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

கர்ணம் ெதரு , 3.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஆண்டாள் அெவன்யூ , 4.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 கருணாம்பிைக காலணி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 84
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திெராளபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதரு, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன ‐42

1.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 லட்சுமிபுரம் ெமயின் ேராடு , 2.  4.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 லட்சுமிபுரம் 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

லட்சுமிபுரம் 2வது குறுக்கு ெதரு , 4.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 லட்சுமிபுரம் 3வது 
குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 85
அக்ஷ்யா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 7வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 8வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 9வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 9வது குறுக்கு ெதரு அவன்யு , 7.  
7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 10வது குறுக்கு ெதரு அவின்யு , 8.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 11வது குறுக்கு ெதரு , 9.  
9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 12வது குறுக்கு ெதரு , 10.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 6வது ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 86
அக்ஷ்யா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179  தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு , 2.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179  தண்டீஸ்வரம் 8வது ெமயின் ேராடு , 3.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179  தண்டீஸ்வரம் நகர் 9வது ெமயின் ேராடு , 4.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் நகர் 10வது ெமயின் ேராடு , 5.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179  

தண்டீஸ்வரம் நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 6.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179  

தண்டீஸ்வரம் நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 7.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம்நகர் 3வது குறுக்குெதரு , 8.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 
நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 9.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 மாதவமணி அவின்யூ , 10.  
15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 மேகஸ்வr நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 87
அக்ஷ்யா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 1வது ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 2வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 
3வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 4வது ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 5வது ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

டான்சி நகர் 6வது ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 7வது ெதரு , 8.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 100 அடி சாைல , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 எல் ஐ சி காலனி பிரதான சாைல , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

எல் ஐ சி காலனி பிரதான சாைல ேமபர் அடுக்கம் , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

எல் ஐ சி காலனி பிரதான சாைல கிrன் பார்க , 12.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

எல் ஐ சி காலனி 1வது ெதரு , 13.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179  எல் ஐ சி காலனி 
3வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 88
அக்ஷ்யா 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் பிரதான ேவளச்ேசr , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 முதல் பிரதானசாைல தண்டீஸ்வரம் நகர் , 3.  
3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 1வது பிரதான சாைல அவின்யூ , 4.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 2வது பிரதான சாைல , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 3வது பிரதான சாைல , 6.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் 4வது பிரதான சாைல , 7.  
7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 4வது பிரதான சாைல அவின்யூ , 8.  
8.Velachery New Ward No.179 Thandeswaram Nagar 5th Main Salai , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் 5வது பிரதான சாைல அவின்யூ , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

சாண்ட்ஸ்ேடான் அபார்ட்ெமண்ட் தண்டீஸ்வரம்  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 89
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு , 
ெசன்ைன‐42, (கிழக்கு)

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 விஜய நகர் முதல் பிரதான சாைல , 2.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 விஜயநகர் முதல் பிரதான சாைல நார்த்ேஹாம்ைல , 3.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.177 விஜய நகர் வடக்கு பிrவு 1வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 விஜயநகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 விஜயநகர் 
3வது ெமயின் ேராடு , 6.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 விஜயநகர் 3வது ேராடு , 7.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 விஜயநகர் 4வது ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 90
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு , 
ெசன்ைன‐42, (கிழக்கு)

1.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ெசல்வா நகர் , 2.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

ெசல்வா நகர் விrவு , 3.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 புவேனஸ்வr நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 91
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு , 
ெசன்ைன‐42, (கிழக்கு)

1.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சீதாராம் நகர் , 2.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

சீதாராம் நகர் ஸ்கந்தகுடில் அப்பார்ட்ெமண , 3.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சீதாராம் 
நகர் பாராமவுண்ட் பியர்ல்ஸ் அப் , 4.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சீதாராம் நகர் 
முதல் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 92
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு , 
ெசன்ைன‐42, (கிழக்கு)

1.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சீதாராம் நகர் சி டி எஸ் பிளாட்ஸ் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 93
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

(கிழக்கு)

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் முதல் குறுக்கு ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

விஜயநகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 4வது 
குறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 5வது ெமயின் ேராடு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

விஜயநகர் 6வது ெமயின் ேராடு , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 7வது 
ெமயின் ேராடு , 10.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 8வது ெமயின் ேராடு , 11.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 9வது ெமயின் ேராடு , 12.  3.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 10வது ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 94
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

(கிழக்கு)

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 11வது ெமயின் ேராடு , 2.  5.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 12வது ெமயின் ேராடு , 3.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 விஜயநகர் 13வது ெமயின் ேராடு , 4.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஸிபிக் 
நகர் , 5.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 விஜயநகர் 6வது பிரதானசாைல , 6.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 7.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 இரட்ைட பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

ராம் நகர் முதல் ெதரு , 9.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ெஜகஸ்ரீ அபார்ெமன்ட்ஸ் 
இரட்ைடபிள்ைளயார்  , 10.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 சுபஸ்ரீ அபார்ெமன்ட் 
இரட்ைடபிள்ைளயார் ேகா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 95
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு, 

ேவளச்ேசr ெசன்ைன 42

1.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம் நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 2.  5.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 ராமநகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 3.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

ராம்நகர் 2வது ெதரு (வடக்கு விrவு) , 4.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம் நகர் 3வது 
ெமயின் ேராடு , 5.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 3வது ெதரு , 6.  9.ேவளச்ேசr 

All26 95
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

(கிழக்கு)

ெமயின் ேராடு , 5.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 3வது ெதரு , 6.  9.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 4வது ெதரு , 7.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 
5வது ெதரு , 8.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 6வது ெமயின் ெதரு , 9.  
12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 6வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 96
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

(கிழக்கு)

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 7வது ெமயின் ேராடு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 ராம்நகர் 8வது ெமயின் ேராடு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ைடப் 
4 வசந்த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 100 அடி ைபபாஸ்சாைல , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.177 100 அடி புவழிச்சாைல , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 அலாகிrட்டி 100 
அடிபுறவழிச்சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 97
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr ெமயின் ேராடு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

(கிழக்கு)

1.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 அன்ைன வில்லா குடியிருப்பு ராம்நகர் வடக் , 2.  
9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பிளாக் எப் ராம் நகர் 2வது ெதரு , 3.  10.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.178 பிளாக் 1 ராம் நகர் 2வது ெதரு , 4.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.178 பிளாக் 2 ராம் நகர் 2வது ெதரு , 5.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பிளாக் ஏ 
ராம் நகர் 2வது ெதரு , 6.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பிளாக் 3 ராம் நகர் 2வது 
ெதரு , 7.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 ஆேராவில் குடியிருப்பு ராம் நகர் 2வது 
ெதரூ , 8.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 சிவாஸ் அர்ச்சனா குடியிருப்பு ராம் நகர்  , 9.  
16.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 1ஏ பிளாக் வசந்த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 100 அடி 
ைபப்பாஸ் சாைல , 10.  17.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பிளாக் 1பி வசந்த் 
அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 100 அடி ைபப்பாஸ் சாைல , 11.  18.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 

பிளாக் 2பி வசந்த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 100 அடி ைபபாஸ் சாைல , 12.  19.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.177 பிளாக் ஈ வசந்த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 100 அடி ைபபாஸ் சாைல , 13.  
20.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பிளாக் 1சி வசந்த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 100 அடி 
ைபபாஸ் சாைல , 14.  21.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 ேக.ஜி டவர்ஸ் 100 அடி 
ைபபாஸ் சாைல , 15.  22.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.177 பிளாக் எப் வசந்த் 

All voters

26 98
ஸ்ரீ ஏ கேனசன் ேமல் 
நிைலபள்ளி

ேவளச்ேசr, ெமயின் ேராடு, 

ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

(கிழக்கு)

1.  7.Velachery New Ward No.178 Sankar Nagar , 2.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 சீனிவாசா நகர் 
விஜய நகர் , 3.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பத்மாவதி நகர் ெமயின் ேராடு , 4.  
10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 பத்மாவதி நகர் 1வது ெதரு , 5.  11.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.178 பத்மாவதி நகர் 2வது ெதரு , 6.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.178 

பத்மாவதி நகர் 3வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 99
புனித அந்ேதாணிஸ் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சாரதி நகர் ெமயின் ேராடு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 சாரதி நகர் முதல் ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சாரதி நகர் 
2வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சாரதி நகர் 2வது ெதரு விrவு , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சாரதி நகர் 3வது ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 சாரதி நகர் 4வது ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சாரதி நகர் 5வது 
ெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சாரதி நகர் 5வது ெதரு விrவு , 9.  
9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 திருமுருகன் ெதரு பாலமுருகன் நகர் 3வது ெதரு , 10.  
10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பாலமுருகன் நகர் முதல் ெதரு , 11.  11.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 பாலமுருகன் நகர் 2வது ெதரு , 12.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 வரதராஜபுரம் , 13.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 வரதராஜபுரம் ஆபிஸர் 
காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 100
புனித அந்ேதாணிஸ் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 8வது ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 9வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 
10வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 11வது ெதரு , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் விrவு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 வனீஸ் காலனி முதல் ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 வனீஸ் 
காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர்  முதல் 
ெமயின் ேராடு , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர் முதல் ெதரு , 10.  
10.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர் முதல் குறுக்கு ெதரு , 11.  
11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர் விrவு முதல் குறுக்கு ெதரு , 12.  
12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர் விrவு 2வது ெமயின் ேராடு , 13.  
13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர் 2வது ெதரு , 14.  14.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 15.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

அண்ணா நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 16.  16.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அண்ணா நகர் 
4வது ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 101
புனித அந்ேதாணிஸ் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, வடக்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 12வது ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 13வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 
14வது ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 15வது ெதரு , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 16வது ெதரு , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 டான்சி நகர் 17வது ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 18வது 
ெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 19வது ெதரு , 9.  9.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 20வது ெதரு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

டான்சி நகர் 21வது ெதரு , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 டான்சி நகர் 21வது ெதரு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 102
புனித அந்ேதாணிஸ் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

டான்சி நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, வடக்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சர்ச்ேகட் அவின்யூ அன்ைன இந்திராநகர் , 2.  
2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ெதரசா ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 3.  3.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 ேகாபால் ெதரு அன்ைன இந்திராநகர் , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 பாலாஜி நகர் அன்ைன இந்திராநகர் , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

விேவகானந்தா ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பிலிம் 
ெதரு அன்ைன இந்திராநகர் , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 திருவள்ளுவர் ெதரு 
அன்ைன இந்திரா நகர் , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 வள்ளலார் ெதரு அன்ைன 
இந்திரா நகர் , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பாரதி ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 10.  
10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சப்தகிr ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 11.  
11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 கrகாலன் ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 12.  
12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 கம்பர் ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 13.  13.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 வாஞ்சிநாதன் ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 14.  14.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 குமரன் ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 15.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 மகாத்மாகாந்தி ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 16.  16.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 காமராசர் ெதரு அன்ைன இந்திரா நகர் , 17.  17.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு அன்ைன இந்திரா நக , 18.  18.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

All voters

தண்டீஸ்வரம் நகர்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் கம்பர் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் இளங்ேகா ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 தண்டீஸ்வரம் நகர் பாரதி ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் நகர் திருவள்ளுவர் ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் 6வது ெமயின் ேராடு அெவன்யூ , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

26 103
புனித ேசவியர் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

தண்டீஸ்வரம் நகர், 
ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

ெதற்கு முகம்

தண்டீஸ்வரம் 6வது ெமயின் ேராடு அெவன்யூ , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 1வது அவின்யு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 2வது அவின்யு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 3வது அவின்யு , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 4வது அவின்யு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 4வது அவின்யு , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 5வது அவின்யு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 104
புனித ேசவியர் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

தண்டீஸ்வரம் நகர், 
ேவளச்ேசr, ெசன்ைன‐42, 

ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 6வது அவின்யு , 
2.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 7வது அவின்யு , 
3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டீஸ்வரம் 7வது ெமயின் ேராடு 8வது அவின்யு , 
4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேபபி நகர் முதல் பிரதான சாைல , 5.  5.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 ேபபி நகர் 2வது பிரதான சாைல , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேபபி நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேபபி நகர் 
2வது குறுக்கு ெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேபபி நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 
9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேபபி நகர் 100 அடி ேராடு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 வ ஊ சி ெதரு ேபபி நகர் விrவு , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

பட்டு ேகாட்ைட முத்துகுமாரசாமி சாைல ேபபி நகர் , 12.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 பிரபு அெவன்யூ டாக்டர் சீதாபதி நகர் , 13.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

தாஸ் அெவன்யூ அன்ைன இந்திரா நகர் , 14.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

7வதுபிரதானசாைலதண்டிஸ்வரம் ேவளச்ேசr , 15.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

ெவங்கேடசன் ெதரு ேபபி நகர் விrவு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 105

அட்வன்ட் 
கிருஸ்த்துவ 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

காந்தி சாைல, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, கிழக்கு முகம்
1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 திருவள்ளுவர் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 கபாலி ெதரு , 3.  வார்டு எண் 153 புத்ேதrக்கைர , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 அம்பிகா ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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அட்வன்ட் 
கிருஸ்த்துவ 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

காந்தி சாைல, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, கிழக்கு முகம்

1.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேசவா நகர் 1வது ெதரு , 2.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ேசவா நகர் 2வது ெதரு , 3.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179ேசவா நகர் 3வது 
ெதரு , 4.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேசவா நகர் 4வது ெதரு , 5.  10.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 இனியா பிளாட்ஸ் திருவள்ளுவர் ெதரு , 6.  11.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179பிrயங்கா ேஹாம் திருவள்ளுவர் ெதரு , 7.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 உதயா பிளாட்ஸ் கபாலி ெதரு , 8.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ஹட்சன் 
அெவன்யூ சீதாபதி நகர் , 9.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ெசல்வி ெதரு சீதாபதி நகர் , 
10.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அமுதா ெதரு சீதாபதி நகர் , 11.  4.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 ெஜயந்தி ெதரு சீதாபதி நகர் , 12.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 வி ஜி 
பி அெவன்யூ சீதாபதி நகர் , 13.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ராஜா ெதரு சீதாபதி 
நகர் , 14.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சாந்தி ெதரு சீதாபதி நகர் , 15.  8.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 சாந்தி முதல் குறுக்கு ெதரு சீதாபதி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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அட்வன்ட் 
கிருஸ்த்துவ 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

காந்தி சாைல, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, கிழக்கு முகம்

1.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 வினாயகர் ெதரு , 2.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 சாந்தி 2வது குறுக்கு ெதரு சீதாபதி நகர் , 3.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

உஷா ெதரு சீதாபதி நகர் , 4.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 லதா ெதரு சீதாபதி நகர் , 
5.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ராணி ெதரு சீதாபதி நகர் , 6.  5.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 பிரசாத் ராஜா ெதரு சீதாபதி நகர் , 7.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

மர்பிதாஸ் ெதரு சீதாபதி நகர் , 8.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ரவி ெதரு சீதாபதி 
நகர் , 9.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சீனிவாசன் ெதரு சீதாபதி நகர் , 10.  9.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 சீதாபதி நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 11.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 சீதாபதி நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 12.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சீதாபதி 
நகர் 4வது ெதரு , 13.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சீதாபதி நகர் விrவு , 14.  
13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தரமணி 100 அடி ேராடு அய்யா டவர்ஸ் , 15.  
14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தரமணி லிங்க்ஸ் சாைல வசந்த் அப்பார்ெமண்ட்ஸ் , 16. 
 15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ராஜம்மாள் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 108

அட்வன்ட் 
கிருஸ்த்துவ 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

காந்தி சாைல, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42இ வடகு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 கண்ணபிரான் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ராஜா ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179ேகாகிலம் ெதரு , 4.  4.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179ேகாகிலம் முதல் குறுக்கு ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

ேகாகிலம் 2வது குறுக்கு ெதரு , 6.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பாரதியார் ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 109

அட்வன்ட் 
கிருஸ்த்துவ 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

காந்தி சாைல, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42இ வடகு முகம்

1.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 நியூகாலனி டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.  
1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேகாகிலம் 3வது குறுக்கு ெதரு , 3.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 புதுகாலனி 100 அடி ேராடு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

சுப்பிரமணியர் ேகாயில் ெதரு , 5.  5.ேவலச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 நடராஜன் ெதரு , 6.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 அேயாத்தியா காலனி , 7.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 மகாலட்சுமி ெதரு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ராமகிr 100 அடிேராடு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 110

அட்வன்ட் 
கிருஸ்த்துவ 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

காந்தி சாைல, ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42இ வடகு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ெவள்ளாளர் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 ெசல்லப்பா ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 காமராஜர் ெதரு , 4.  
4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பால்கார நேடசன் ெதரு , 5.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 பரேமஸ்வரர் ெதரு , 6.  7.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 தண்டபாணி ெதரு , 7.  
8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 திருவதீியம்மன் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 111
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

உதயம் நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ராமகிr நகர் முதல் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 ராமகிr நகர் 2வது ெதரு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

ேசஷாத்rபுரம் ெமயின் ேராடு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேசஷாத்rபுரம் முதல் 
குறுக்குத் ெதரு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேசஷாத்rபுரம் 2வது குறுக்குத் ெதரு 
, 6.  6.ேவலச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ேசஷாத்rபுரம் 3வது குறுக்குத் ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 உதயம் நகர் முதல் ெமயின் ேராடு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 உதயம் நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 உதயம் 
நகர் முதல் குறுக்குத் ெதரு , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 உதயம் நகர் 2வது 
குறுக்குத் ெதரு , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 உதயம் நகர் 3வது குறுக்குத் ெதரு 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 112
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

உதயம் நகர், ேவளச்ேசr, 

ெசன்ைன‐42, ெதற்கு முகம்

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 உதயம் நகர் 4வது குறுக்குத் ெதரு , 2.  2.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 உதயம் நகர் விrவு , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பரணி 
ெதரு அமிர்தம் அவின்யு , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ஆறுமுகம் நகர் உதயம் 
நகர் விrவு , 5.  5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பார்க் அவின்யூ முதல் ெதரு , 6.  
6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 பார்க் அவின்யூ மூன்றாவது ெதரு , 7.  7.ேவளச்ேசr 
புதிய வார்டு எண்.179 சச்சிதானந்தா நகர் ெமயின் ேராடு , 8.  8.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.179 சச்சிதானந்தா நகர் ேசஷாத்rபுரம் 3வது குறுக்கு ெதரு , 9.  9.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.179 தாத்தா ெதரு சச்சிதானந்தா நகர் , 10.  10.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

அனகா ெதரு சச்சிதானந்தா நகர் , 11.  11.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 முருகன் 
சிண்டிேகட் பார்க் அெவன்யூ முதல் , 12.  12.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 ஸ்ரீராம் 
பிளாட் ராமகிர் நகர் முதல் ெதரு , 13.  13.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 சிவகலா 
அபார்ட்ெமண்ட் ேசஷாத்rபுரம் ெமயின் சாைல , 14.  14.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

காமேதனு பிளாட் ேசஷாத்rபுரம் ெமயின் ேராட , 15.  15.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

சுபாஷ்யா பிளாட் ேசஷாத்rபுரம் ெமயின் ேராடு , 16.  16.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

ி ி ட் ே த்r ம் ெ ின் ே டு ே ச்ே r ி ர்டு ண்

All voters

நிஷாலயா பிளாட் ேசஷாத்rபுரம் ெமயின் ேராடு , 17.  17.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.179 

26 113
அரவிந் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

அண்ணா ெதரு, தரமணி, 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன ‐ 
600113

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.180தபதி ெதரு பாரதி நகர் , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.180 யமுனா ெதரு பாரதி நகர் , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.180 சரஸ்வதி ெதரு 
பாரதி நகர் , 4.  4.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.180ெபான்னி ெதரு பாரதி நகர் , 5.  
5.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.180 காேவr ெதரு பாரதி நகர் , 6.  6.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு 
எண்.180 பவானி ெதரு பாரதி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 114
அரவிந் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

அண்ணா ெதரு, தரமணி, 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன ‐ 
600113

1.  1.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.180 ேகாதாவr ெதரு பாரதி நகர் , 2.  2.ேவளச்ேசr புதிய 
வார்டு எண்.180 கங்ைக ெதரு பாரதி நகர் , 3.  3.ேவளச்ேசr புதிய வார்டு எண்.180 பரணி 
ெதரு பாரதி நகர் , 4.  6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 திருவள்ளுவர் 2வது 
குறுக்கு ெதரு , 5.  7.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.180 கக்கன்ஜி ெதரு தந்ைத ெபrயார் 
நகர் தரமணி , 6.  15.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் ெதரு அண்ணா 
நகர் , 7.  16.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.180 ேநதாஜி ெதரு தரமணி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 115
அரவிந் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

அண்ணா ெதரு, தரமணி, 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன ‐ 
600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 புத்தர் ெதரு தந்ைத ெபrயார் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ராமசாமி ெதரு தந்ைத ெபrயார் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு தந்ைத 
ெபrயார் நகர் , 4.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ஒத்தவாைட ெதரு 
தந்ைத ெபrயார் நகர் , 5.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180ேநத்தாஜி ெதரு 
தந்ைத ெபrயார் நகர் , 6.  11.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கருணாநிதி ெதரு 
தரமணி , 7.  12.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 விநாயகர் ெதரு அண்ணா நகர் , 
8.  13.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அம்ேபத்கார் ெதரு அண்ணா நகர் , 9.  
14.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கிருஷ்ணா ெதரு அண்ணா நகர் , 10.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 எம் ஜி ஆர் ெதரு அண்ணா நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 116
அரவிந் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

அண்ணா ெதரு, தரமணி, 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன ‐ 
600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 திருவள்ளுவர் ெதரு தந்ைத ெபrயார் 
நகர் , 2.  3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180கருணாநிதி ெதரு தந்ைத ெபrயார் 
நகர் , 3.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கருணாநிதி 2வது குறுக்கு ெதரு 
தந்ைத ெபrயார் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 117
அரவிந் 
ெமட்rக்குேலஷன்பள்ளி

அண்ணா ெதரு, தரமணி, 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன ‐ 
600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180ைவைக ெதரு அண்ணா நகர் , 2.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 தாமிரபரணி ெதரு அண்ணா நகர் , 3.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ேகாதாவr ெதரு அண்ணா நகர் , 4.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கைலஞர் கருணாநிதி 1வது ெதரு தரமணி , 5. 
 6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கைலஞர் கருணாநிதி 2வது ெதரு தரமணி , 
6.  7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கைலஞர் கருணாநிதி 3வது ெதரு தரமணி 
, 7.  8.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கைலஞர் கருணாநிதி 4வது ெதரு 
தரமணி , 8.  9.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கைலஞர் கருணாநிதி 5வது 
ெதரு தரமணி , 9.  10.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கைலஞர் கருணாநிதி 
6வது ெதரு தரமணி , 10.  2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 திருவள்ளுவர் 
குறுக்கு ெதரு தந்ைத ெபrயார் நகர் , 11.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 

சஞ்சய் காந்தி ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 118
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, கிழக்கு முகம், 

ெசன்ைன ‐ 600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)   புதிய வார்டு எண்.180 அண்ணா ெதரு எம் ஜி ஆர் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180அம்ேபத்கார் ெதரு எம் ஜி ஆர் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜர் ெதரு எம் ஜி ஆர் நகர் , 4.  4. 
திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கைலஞர் ெதரு எம் ஜி ஆர் நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 119
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, கிழக்கு முகம், 

ெசன்ைன ‐ 600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  வார்டுஎண் 154 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு எம் ஜி ஆர் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 ெபrயார் ெதரு எம் ஜி ஆர் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 சி எஸ் ஐ ஆர் ேகம்பஸ் அன்பழகன் நகர் , 
4.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)   புதிய வார்டு எண்.180 புற்று ேகாயில் ெதரு அன்பழகன் நகர் , 5.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 கண்ணகி ெதரு அன்பழகன் நகர் , 6.  
6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 சத்யா நகர் ெதரு அன்பழகன் நகர் , 7.  
7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 கருமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு அன்பழகன் 
நகர் , 8.  8.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கருமாrயம்மன் ேகாயில் 1வது 
குறுக்கு ெதரு அன்பழகன் நகர் , 9.  9.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 தபால் 
நிைலய அலுவலர் குடியிருப்பு , 10.  10.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 

கருமாrயம்மன் ேகாயில் 2வது குறுக்கு ெதரு அன்பழகன் ந , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 120
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, கிழக்கு முகம், 

ெசன்ைன ‐ 600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180ேகாவிந்தன் ெதரு தரமணி , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பாரதியார் ெதரு தரமணி , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு தரமணி , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பலீியம்மன் ேகாயில் ெதரு தரமணி , 5.  
1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அகஸ்தியர் ெதரு தரமணி , 6.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 மா ெபா சி ெதரு தரமணி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 121
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, கிழக்கு முகம், 

ெசன்ைன ‐ 600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு தரமணி , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180காந்தி ெதரு தரமணி , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காந்தி குறுக்கு ெதரு தரமணி , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு தரமணி , 5.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பாண்டியன் ெதரு தரமணி , 6.  
6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180அரங்கண்ணல் ெதரு தரமணி , 7.  
7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அவ்ைவயார் ெதரு தரமணி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 122
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, ேமற்கு முகம், 

ம்ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ெகன்னடி ெதரு ெபrயார் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180கட்டெபாம்மன் ெதரு ெபrயார் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கம்பர் ெதரு ெபrயார் நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு, ெபrயார் நகர் , 5. 
 5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 இம்மானுேவல்ெதரு ெபrயார் நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 123
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பட்வாr ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ெபrயார் ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அம்ேபத்கார் ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 புனித அந்ேதாணியர் ெதரு மகாத்மா காந்தி 
நகர் , 5.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ஔைவயார் ெதரு மகாத்மாகாந்தி 
நகர் , 6.  6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 இந்திராகாந்தி ெதரு மகாத்மாகாந்தி 
நகர் , 7.  7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காயிேதமில்லத் ெதரு 
மகாத்மாகாந்தி நகர் , 8.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180ஜன்டா ெதரு 
மகாத்மாகாந்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

1.  2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அக்பர் ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 2.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கண்ணகி ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 3.  

26 124
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கண்ணகி ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 3.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ராமர் ேகாயில் ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 4.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 மசூதி ெதரு மகாத்மாகாந்தி ெதரு , 5.  
6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 மசூதி ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 6.  
7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு மகாத்மாகாந்தி 
நகர் , 7.  8.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கருணாநிதி ெதரு மகாத்மாகாந்தி 
நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 125
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

தரமணி, வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கம்பர் ெதரு தரமணி , 2.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 வ ஊ சி ெதரு தரமணி , 3.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 இந்திராகாந்தி ெதரு தரமணி , 4.  
6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அண்ணா ெதரு தரமணி , 5.  
7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ராஜாஜி ெதரு தரமணி , 6.  
8.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ெதரு தரமணி , 7.  
9.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜர் ெதரு தரமணி , 8.  
10.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 திரு வி கா ெதரு தரமணி , 9.  
11.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ேநரு ெதரு தரமணி , 10.  
12.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 இளங்ேகா ெதரு தரமணி , 11.  
13.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 திருவள்ளுவர் ெதரு தரமணி , 12.  
14.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 எம் ஜி ஆர் ெதரு தரமணி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 126
ஈவான்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

தரமணி, வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பம்மல் நல்லதம்பி ெதரு , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ேசாழமன்னர் ெதரு , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பட்டுக் ேகாட்ைட அழகிr ெதரு , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.154 அஞ்சுகம் அம்மாள் ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 127
ஈவான்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

தரமணி, வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ராணியம்மாள் ெதரு , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அண்ணா ெதரு , 3.  3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.180 பாரதியார் ெதரு , 4.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 

இம்மானுேவல் ெதரு , 5.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 வரீபாண்டி ெதரு , 6.  
6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் ெதரு , 7.  7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.180 எம் ஜி ஆர் ெதரு தந்ைத ெபrயார் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 128
ஈவான்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

தரமணி, வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  சன்னதி ெதரு தரமணி , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  ஏர்க்கைர ெதரு தரமணி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 129
ஈவான்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

தரமணி, வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  கட்டெபாம்மன் ெதரு , 2.  
1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  கருமாr அம்மன் ேகாயில் ெதரு  
மகாத்மாகாந்திநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 130
ஈவான்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

தரமணி, ெதற்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  ெகன்னடிெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 2.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி.ேக.கபாலி ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 131
ஈவான்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

தரமணி, ெதற்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அண்ணா ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  வாஞ்சிநாதன் ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  எம் ஜி ஆர் ெதரு மகாத்மாகாந்தி நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  ராஜிவ் காந்தி ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 5.  
1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ராஜாஜி ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 132
ஈவான்ஸ் 
ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

தரமணி, ெதற்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  கிருபானி ெதரு மகாத்மா காந்தி நகர் , 2.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  விைளயாட்டு வினாயகர் ேகாயில் ெதரு 
மகாத்மா காந்தி நகர , 3.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பாரதியார் ெதரு 
மகாத்மா காந்தி நகர் , 4.  6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜர் ெதரு 
மகாத்மாகாந்தி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 133
ெசன்ட் ஜான் 
ெமட்rகுேலசன் பள்ளி

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு, 

கானகம், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அண்ணா ெதரு கானகம் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  காந்தி ெதரு கானகம் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180  ேநரு ெதரு கானகம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 134
ெசயின்ட் ஜான் 
ெமட்rகுேலசன் பள்ளி

 அைற எண் 2பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு, கானகம், 

வடக்கு முகம், ெசன்ைன‐

600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  ேநரு ெதரு டி என் எஸ் சி பி கானகம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 135
அடவன்ட் கிறிஸ்தவ 
ெமட்rக் பள்ளி

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு, 

கானகம், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பஜைன ேகாயில் 1வது ெதரு கானகம் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  பஜைன ேகாயில் 2வது ெதரு கானகம் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு கானகம் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  ெபrயார் ெதரு கானகம் , 5.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  பாரதியார் ெதரு கானகம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 136
அட்வன்ட் கிறிஸ்தவ 
ெமட்rக் பள்ளி

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு, 

கானகம், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600113

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) வார்டு எண் 154  அம்ேபத்கார் ெதரு கானகம் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  ேநத்தாஜி ெதரு கானகம் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 கட்டெபாம்மன் ெதரு கானகம் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  வ உ சி ெதரு கானகம் , 5.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  திருவள்ளுவர் ெதரு கானகம் , 6.  
6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  லால் பகதூர் சாஸ்திr ெதரு கானகம் , 7.  
7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180  சுபாஷ் ெதரு ெபrயார் நகர் கானகம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 137
குமாராஜாமுத்ைதயா
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 சாந்தாநிைனவுகூடம்4 

கிரசண்ட்அவின்யூசாைல, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்தி நகர் 2வது பிரதான சாைல , 2.  
2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் காந்திநகர்2 பிரதான சாைல , 
3.  3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் காந்திநகர்  2வது பிரதான 
சாைல , 4.  4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ரமணியம் விஷால் காந்திநகர்2வது 
பிரதான சாைல , 5.  5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பஞ்சவாடி பிளாட்ஸ் 
காந்திநகர்2வது பிரதான சாைல) , 6.  6.அைடயாறு(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.175 ஸ்ரீ 
பத்மநாபா வியூ பிளாட்ஸ் காந்தி நகர் 2வது பிரதான சாைல , 7.  7.அைடயாறு(ேமற்கு) 

வார்டுஎண் 15 ரமணியம் லாவண்யா பிளாட்ஸ் காந்தி நகர் 2வது பிரதானசாைல , 8.  
8.Adyar(West)New Ward No.175 Brownnest Flats Ghandhi Nagar 2nd Main Road , 9.  9.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 ஆனந்த் பிளாட்ஸ் காந்திநகர் 2வது பிரதானசாைல , 10.  
10.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சி டி எஸ் பார்க் உட்ஸ் பிளாட்ஸ் காந்திநகர் 
2வது பிரதானசாைல , 11.  11.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் 
காந்திநகர் 2வது பிரதானசாைல , 12.  12.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பத்மம் 
பிளாட்ஸ் காந்திநகர் 2வது பிரதானசாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

1.  1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்தி நகர் முதல்பிரதான சாைல , 2.  
2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 மகாலட்சுமி பிளாட்ஸ் காந்திநகர்முதல்பிரதான 
சாைல , 3.  3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ெசௗத்ேப அபார்ட்ெமன்ட்  
ந் ி ர் மு ல் ி ல ட (ேமற் ) ி வ ர்டு ண் ி க்

26 138
குமாராஜாமுத்ைதயா
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 சாந்தாநிைனவுகூடம்4 

கிரசண்ட்அவின்யூசாைல, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

காந்திநகர் முதல் பிரதான சாைல , 4.  4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பிரயாக் 
அபார்ட்ெமன்ட்  காந்திநகர் முதல் பிரதான சாைல , 5.  5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.175 சீப்ராஸ் என்கிேளவ்  காந்திநகர் முதல் பிரதான சாைல , 6.  6.அைடயாறு(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 ஆதித்யா பிளாட்ஸ்  காந்தி நகர்முதல் பிரதான சாைல , 7.  
7.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பிரக்ருதி சீப்ராஸ்  காந்திநகர் முதல் 
பிரதானசாைல , 8.  8.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ப்ேளாரண்டினா பிளாட்ஸ்  
காந்திநகர் முதல் பிரதானசாைல , 9.  9.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேதவ் 
அபார்ட்ெமன்ட்  காந்திநகர் முதல் பிரதான சாைல , 10.  10.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.175 சுேலாச்சனா ெடரஸ் அபார்ட்ெமன்ட் காந்திநகர்முதல்  பிரதான சாைல , 11.  
11.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராம்ஸ்பாம்ஸ் ஸ்கீrன்ஸ்பிrஸ்  காந்திநகர் 
முதல் பிரதானசாைல , 12.  12.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேதவ் 
அைடயார்கார்னர்  காந்திநகர் முதல் பிரதான சாைல , 13.  13.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 கிருஷ்ணாஸ் மானசி காந்திநகர் முதல் பிரதானசாைல , 14.  

All voters

26 139
குமாராஜாமுத்ைதயா
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 சாந்தாநிைனவுகூடம்4 

கிரசண்ட்அவின்யூசாைல, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  13.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 அமராவதி பிளாட்ஸ் காந்திநகர் 2வது 
பிரதான சாைல , 2.  14.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 வித்யா பிளாட்ஸ் காந்தி 
நகர் 2வது பிரதானசாைல , 3.  15.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சீனிவாசா 
ெடரஸ் காந்தி நகர் 2வது பிரதானசாைல , 4.  16.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

நித்யா பிளாட்ஸ் காந்தி நகர் 2வது பிரதானசாைல , 5.  17.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.175 சரவணா பிளாட்ஸ் காந்தி நகர் 2வது பிரதானசாைல , 6.  18.அைடயாறு(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 அஷ்டலஷ்மி அபார்ட்ெமண்ட் காந்தி நகர் 2வது பிரதானசாைல , 7.  
1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 மல்லிைகப்பூ நகர் குடிைசகள் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 140
குமாரராஜாமுத்ைதயா, 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

, சாந்தாநிைனவுகூடம்4 

கிரசண்ட் அவின்யூ சாைல, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.‐ அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 மல்லிைகப்பூ நகர் குடிைசகள் , 2.  
2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராயல் என்கிேளவ் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 141

புனித ைமக்ேகல் 
அகடமிக் 
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைல பள்ளி

 வடக்குபார்த்த ேலங்க்ேவஜ் 
அைற14. 3வது 
கால்வாய்கைர சாைல, 

காந்திநகர், அைடயார்,  
ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயார் (ேமற்கு) வார்டு151 கால்வாய்கைரகுடிைசபகுதி (பு.(பைழய புற்றுேநாய் 
மருத்துவமைன அருகில்) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 142

புனித ைமக்ேகல் 
அகடமிக் 
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி

 ேமற்கு பக்க வடக்கு 
பார்த்த 2ஆம் வகுப்பைற 14. 
3வது கால்வாய்கைர சாைல, 

காந்திநகர், அைடயார் 
ெசன்ைன‐ 600020

1.  1.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்தி நகர்3வது கிரசன்ட் பார்க் ெதரு 
காந்திநகர் , 2.  2.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கிரசன்ட் அவின்யூ ெதரு , 3.  
3.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175ெஜயின்அனபுள் அபார்ட்ெமன்ட்(கிரசண்ட் 
அவின்யூ ெதரு) , 4.  4.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 3 வது ஆற்றுப்பக்க குறுக்கு 
சாைல , 5.  5.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்திநகர் 4வது பிரதான சாைல , 6.  
6.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 வி ெஜ அபார்ட்ெமன்ட் காந்திநகர்4வது 
பிரதானசாைல , 7.  7.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 எஸ் எஸ் அபார்ட்ெமன்ட்   
காந்திநகர் 4வது பிரதானசாைல , 8.  8.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

ேகன்சர்இன்ஸ்டிடியூட்தர்மசாலா , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 143

புனித ைமக்ேகல் 
அகடமிக்ெமட்rக்குேல
ஷன் ேமல்நிைலபள்ளி

,14, 3வது கால்வாய்கைர 
சாைல, காந்திநகர், அைடயார், 
ெசன்ைன‐600 020

1.  1.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்தி நகர் 3வது பிரதான சாைல , 2.  
2.அைடயாறு புதிய வார்டு எண்.175 ராம் அபார்ட்ெமன்ட் காந்திநகர் 3வது பிரதானசாைல , 3.  
3.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பாலாஜிேதவ் அபார்ட்ெமன்ட்   காந்திநகர் 
3வதுபிரதானசாைல , 4.  4.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ்   
காந்திநகர் 3வது   பிரதானசாைல , 5.  5.அைடயாறு புதிய வார்டு எண்.175 சுவர்ணமுகி 
அபார்ட்ெமன்ட்  காந்திநகர்3வது பிரதானசாைல , 6.  6.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.175 ேலாடஸ் அபார்ட்ெமன்ட்  காந்திநகர் 3வது பிரதானசாைல , 7.  7.அைடயாறு புதிய 
வார்டு எண்.175 குமரன் அபார்ட்ெமன்ட்   காந்திநகர்3வது பிரதானசாைல , 8.  8.அைடயாறு 
புதிய வார்டு எண்.175 ேதவ் அபார்ட்ெமன்ட்  காந்திநகர்3வது பிரதானசாைல , 9.  
9.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 விகாஸ்பவன்  காந்திநகர்3வதுபிரதானசாைல , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 144

புனிதைமக்ேகல் 
அகடமிக் 
ெமட்rக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலபள்ளி

 (கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
பக்க அைற)14, 3வது 
கால்வாய்கைர சாைல, 

காந்திநகர், அைடயார், 
ெசன்ைன‐600 020

1.  1.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்தி நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 2.  
2.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்தி நகர் 2வது கிரசண்ட் பார்க் ெதரு , 3.  
3.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சியாம் நிவாஸ் அபார்ட்ெமண்ட் காந்திநகர் 
2வது கிரசண்ட்பார்க் ெதரு , 4.  4.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.175rேவராஅபார்ட்ெமண்ட் காந்தி நகர்2வது கிரசன்ட் பார்க் ெதரு , 5.  5.அைடயாறு 
(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சில்வர்ஸ்டார் அபார்ட்ெமண்ட்  காந்தி நகர் 2வது கிரசண்ட் 
பார்க்ெதரு , 6.  6.அைடயாறு புதிய வார்டு எண்.175 கால்வாய்கைர 1வது குறுக்கு ெதரு , 7.  
7.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கால்வாய்கைர 2வது குறுக்கு ெதரு , 8.  
8.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காந்தி நகர் 1வது கிரசண்ட் பார்க் சாைல , 9.  
9.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 வி.ெஜ. அபார்ட்ெமண்ட் காந்தி நகர் 1வது 
கிரசண்ட் பார்க் சாைல , 10.  10.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ரமணாலயா 
அபார்ட்ெமண்ட் காந்தி நகர் 1வது கிரசண்ட் பார்க் சாைல , 11.  11.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 rேவரா அபார்ட்ெமண்ட் காந்தி நகர் 1வது கிரசண்ட்  பார்க் சாைல , 12.  
12.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 அருந்ததி அபார்ட்ெமன்ட் 1வது கிரசன்பார்க் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 145

இராணிெமய்யம்ைம 
ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 (ெதற்குபக்ககிழக்கு பார்த்த 6 
ஏ1 வகுப்பு அைற73, 4வது 
பிரதானசாைல, காந்திநகர், 
அைடயார், ெசன்ைன‐600 020

1.  1.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் முதல் லிங்க் ெதரு , 2.  
2.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 2வது லிங்க் ெதரு , 3.  
3.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் முதல் குறுக்கு ெதரு , 4.  
4.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 2 வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
5.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 3வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
6.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 4வது குறுக்கு ெதரு , 7.  
7.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 5வது குறுக்கு ெதரு , 8.  
8.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 6வது குறுக்கு ெதரு , 9.  
9.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 7 வது குறுக்கு ெதரு , 10.  
10.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 8 வது குறுக்கு ெதரு , 11.  
11.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 9 வது குறுக்கு ெதரு , 12.  
12.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 1வது பிரதான சாைல , 13.  
13.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கற்பகம் ேதாட்டம் 2வது பிரதான சாைல , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 146

இராணிெமய்யம்ைம 
ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

, (ெதற்கு முகம் 6 
ஏ1பிrவுஅைற)73, 4வது 
பிரதானசாைல, 

காந்திநகர்,அைடயார், 
ெசன்ைன‐600 020

1.  1.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176  பத்மநாப நகர் 1 வது ெதரு , 2.  2.அைடயார் 
புதிய வார்டு எண்.176 பத்மநாப நகர் 2 வது ெதரு , 3.  3.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.176 பத்மநாப நகர் 3 வது ெதரு , 4.  4.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176ப1மநாப 
நகர் 4 வது ெதரு , 5.  5.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176  பத்மநாப நகர் 5வது ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 147
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலபள்ளி

, (வடக்குேநாக்கிய, 

பிரதானகட்டி அைறஎண்18)9, 

வசந்தா பிரஸ்ேராடு, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600 020

1.  1.Adyar (East)New Ward No.176 Vasantha Press Salai , 2.  2.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.  3.அைடயாறு புதிய வார்டு எண்.176 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெதரு , 4.  4.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ஆர் எஸ் 
காம்ெபௗண்ட்(ஆற்றுப்பக்க சுற்றுபுற குடிைசகள்) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 148
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலபள்ளி

, (ெவங்கட்ராமன் ஐயர் 
கூடம்  
வடக்குபார்த்தஅைற)9, 

வசந்தா பிரஸ்சாைல, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600 020

1.  1.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் அவின்யூ குடிைச பகுதி , 2.  
2.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.176 இராமசாமி ேதாட்டம் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

ட ர் ( ிழக் ) ி வ ர்டு ண் ண ல ம் வ ெ ட ர்

26 149

அவ்ைவ இல்லம் 
பி.வி.ராமமூர்த்தி 
மகளிர்ேமல்நிைலப்பள்
ளி

41, 42, ெபசன்ட் 
அவின்யூேராடு, ெசன்ைன‐600 

020

1.  1.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 அருணாசலபுரம் 2வது ெதரு , 2.  2.அைடயார் 
புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் அவின்யூ சாைல , 3.  3.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.176 திேயாேசாபிகல் ெசாைசட்டி , 4.  4.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

அைடயார் பாலம் சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 150

அவ்ைவ இல்லம் 
பி.வி.ராமமூர்த்தி 
மகளிர்ேமல்நிைலப்பள்
ளி

41, 42, ெபசன்ட் 
அவின்யூேராடு, ெசன்ைன‐

600020

1.  1.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 (வசந்தா பிரஸ் சாைல) முத்துலட்சுமிெதரு 
(வசந்தா , 2.  2.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.176 அருணாசலபுரம்பிரதானசாைல , 3.  
3.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.176 அருணாசலபுரம் 1வதுெதரு , 4.  4.அைடயார் (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்அவின்யூசாைல (அன்பகம்) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 151
ெசன்ைன துவக்கப் 
பள்ளி

  (கிழக்குபக்கெதற்கு 
பார்த்தஅைற)116, 

எல்.பி.சாைல, அைடயார், 
ெசன்ைன‐600 020

1.  1.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 டாக்டர் முத்துலட்சுமி சாைல (எல் பி ேராடு) , 

2.  2.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.175 பிருந்தாவன் அபார்ட்ெமண்ட்  (டாக்டர் முத்துலட்சுமி 
சாைல) , 3.  4.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 திருேவங்கடம் ெதரு , 4.  5.அைடயார் 
(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சாவாலன் அபார்ட்ெமண்ட்  (திருேவங்கடம்  ெதரு) , 5.  

6.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.175 கன்னிமா கைட சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 152
ெசன்ைன துவக்கப் 
பள்ளி

  (கிழக்குபக்கெதற்கு 
பார்த்தஅைற)116, 

எல்.பி.சாைல, அைடயார், 
ெசன்ைன‐600 020

1.  7.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 அண்ணா அவின்யூ , 2.  8.அைடயார் புதிய 
வார்டு எண்.175 ேகசவன் என்கிேளவ்  (அண்ணா அவின்யூ) , 3.  3.அைடயார் புதிய வார்டு 
எண்.175 கிருஷ்ணமாச்சாr அவின்யூ , 4.  7.அைடயார் (ேமற்கு) வார்டு எண் சீனிவாசமூர்த்தி 
அவின்யூ , 5.  8.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேலாகநாதன் ேதாட்டம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 153
ெசன்ைன துவக்கப் 
பள்ளி

  (கிழக்குபக்கெதற்கு 
பார்த்தஅைற)116, 

எல்.பி.சாைல, அைடயார், 
ெசன்ைன‐600 020

1.  1.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பரேமஸ்வr நகர் 1வதுெதரு , 2.  2.அைடயார் 
புதிய வார்டு எண்.175 பரேமஸ்வr நகர் விஸ்தrப்பு , 3.  3.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.175 பரேமஸ்வr நகர் 4வது ெதரு இஸ்கான் ேஹாம் (பிளாக்1) , 4.  4.அைடயார் புதிய 
வார்டு எண்.175 பரேமஸ்வrநகர் 4வது ெதரு , 5.  5.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

யமுனா அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் எ பிளாக் , 6.  6.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

யமுனா அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் பி பிளாக்6.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 யமுனா 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் பி பிளாக் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 154
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

 (தாேமாதரபுரம், 

வடக்குபக்கம்பார்த்தஅைற)தா
ேமாதரபுரம், அைடயார், 
ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கக்கன் காலனி ஏ பிளாக் , 2.  2.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 பி பிளாக் கக்கன் காலனி , 3.  3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.176 கக்கன் காலனி சி பிளாக் , 4.  4.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

கக்கன் காலனி டி பிளாக் , 5.  5.ெபசன்ட் நகர் புதிய வார்டு எண்.176 கக்கன் காலனி ஈ 
பிளாக் , 6.  6.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கக்கன் காலனி எப் பிளாக் , 7.  
7.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கக்கன் காலனி ஜி பிளாக் , 8.  8.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கக்கன் காலணி குடிைசப்பகுதி ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 155
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

 

(தாேமாதரபுரம்)தாேமாதரபுரம்,

 அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 பரேமஸ்வr நகர் 2வது ெதரு , 2.  
2.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 பரேமஸ்வr நகர் 3வது ெதரு , 3.  3.அைடயாறு 
(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 1வது ெதரு , 4.  4.அைடயாறு (ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.176 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 2வது ெதரு , 5.  5.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.176 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 3வது ெதரு , 6.  6.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.176 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 4வது ெதரு , 7.  7.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 5வது ெதரு , 8.  8.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 அன்வர் 
மியான் கார்டன் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 156
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

 (தாேமாதரபுரம்,  

கிழக்குபக்கபுதியகட்டிடம்ேமற்
குபார்த்தது)தாேமாதரபுரம், 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ராகமாலிகா அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் எ பிளாக் , 2.  
2.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.176 ராகமாலிகா அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் ப ீபிளாக் , 3.  3.அைடயார் 
(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ராகமாலிகா அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் சி பிளாக் , 4.  4.அைடயார் 
புதிய வார்டு எண்.176 சாந்தி காலனி டாக்கா பிளாட்ஸ் , 5.  5.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.176 சாந்தி காலனி அஜாப் பிளாட்ஸ் , 6.  6.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.176 சாந்தி காலனி பாராஸ் பிளாட்ஸ் , 7.  7.அைடயார் புதிய வார்டு எண்.176 சாந்தி 
காலனி கமலா பிளாட்ஸ் , 8.  8.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாந்தி காலனி 
ேமனக் பிளாட்ஸ் , 9.  9.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ஜீவரத்தினம் நகர் 1வது 
ெதரு , 10.  10.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ஜீவரத்தினம் நகர் 2வது ெதரு , 11.  
11.அைடயார் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ஆனந்தேகாபால் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 157
ெசன்ைன 
நடுநிைலப்பள்ளி

 உணவு கூடம் 
(தாேமாதரபுரம்,  

கிழக்குபக்கவடக்குபார்த்தஎச்.
எம்அைற)தாேமாதரபுரம், 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 தாேமாதரபுரம் பிரதான சாைல , 2.  
2.அைடயாறு புதிய வார்டு எண்.176 தாேமாதரபுரம் 2 வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 158 ஐசிடிஎஸ் கட்டிடம்

(தாேமாதரபுரம்,  

கிழக்குபக்கவடக்குபார்த்தஎச்.
எம்அைற)தாேமாதரபுரம், 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 தாேமாதரபுரம் 3 வது ெதரு , 2.  2.அைடயாறு 
(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.151 இசிதா பிளாட்ஸ் (தாேமாதரபுரம் 3 வது ெதரு) , 3.  

3.அைடயாறு (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.176 தாேமாதரபுரம் 4வது ெதரு , 4.  4.அைடயாறு 
புதிய வார்டு எண்.176 தாேமாதரபுரம் 5வது ெதரு , 5.  5.அைடயாறு (ேமற்கு)  புதிய வார்டு 
எண்.176 தாேமாதரபுரம் 1வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 159
ஆல்காட்ெமேமாrயல் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

 (வடக்குபார்த்த அைற)2 

ெபசன்ட் அவின்யூசாைல, 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 3வது அவின்யூ , 2.  2.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 கஸ்டம்ஸ் காலணி 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.  3.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 திருவள்ளுவர் நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 4.  4.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 திருவள்ளுவர் நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.  5.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 திருவள்ளுவர் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 6.  6.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 திருவள்ளுவர் நகர் 5வது அவின்யூ , 7.  7.அைடயாறு (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.176 திருவள்ளுவர் நகர் த.கு.மா.வா.குடியிருப்பு , 8.  8.அைடயாறு (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 25வது குறுக்கு ெதரு , 9.  9.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 26வது குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 160
ஆல்காட்ெமேமாrயல் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

 (வடக்கு பார்த்த 9பி 
வகுப்புஅைற)ெபசன்ட் 
அவின்யூசாைல, ெசன்ைன‐

600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ஆல்காட் குப்பம் குடிைசப் பகுதி , 2.  
3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 35வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
4.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 6வது அவின்யூ , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 161
ஆல்காட்ெமேமாrயல் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

 (வடக்கு பார்த்த 9பி 
வகுப்புஅைற)ெபசன்ட் 
அவின்யூசாைல, ெசன்ைன‐

600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176ஊரூர் குப்பம் குடிைச பகுதி , 2.  2.Adyar (East)New 
Ward No.152 Chancellors Court Apartments , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 5வது அெவன்யூ , 2.  
2.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 மதுரம் பிளாட்ஸ் ெபசன்ட்நகர் 5வது 
அெவன்யூ , 3.  3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 விநாயகா அப்பார்ட்ெமண்ட் 
ெபசன்ட்நகர் 5வது அெவன்யூ , 4.  4.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 வாண்ேடஜ் 

ர் ெ ன்ட் ர் ெ ன் ி க் ி ர்டு ண்

26 162
ஆல்காட்ெமேமாrயல் 
உயர்நிைலப்பள்ளி

 

(வடக்குபார்த்தஅைற)2ெபசன்
ட் அவின்யூசாைல, ெசன்ைன‐

600020

டவர்  ெபசன்ட்நகர் 5வது அெவன்யூ , 5.  5.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.152 

கஸ்டம்ஸ்காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 6.  6.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

4வது பிரதான சாைல ெபசன்ட்நகர் , 7.  7.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 27வது 
குறுக்குத் ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 8.  8.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 28வது 
குறுக்குத் ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 9.  9.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 32வது 
குறுக்குத் ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 10.  10.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 33வது 
குறுக்கு ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 11.  11.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 
2வது குறுக்கு ெதரு கஸ்டம் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 163

அறிஞர் அண்ணா 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 (வடக்குபக்க12சி வகுப்பைற 
அைறஎண்1)ெபசன்ட் 
அவின்யூசாைல, ெசன்ைன‐

600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 4வது அெவன்யூ ைமக்ேகா 
காலனி , 2.  2.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு 
ைமக்ேகா காலனி. , 3.  3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

ெபசன்ட்நகர்2வதுகுறுக்குெதருசிபிடபல்யூடி , 4.  4.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

ெபசன்ட்நகர்1வதுஅெவன்யூ சிபிடபல்யூடி , 5.  5.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

ெபசன்ட்நகர்2வதுஅெவன்யூ சிபிடபல்யூடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 164

அறிஞர் அண்ணா 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 (ெதற்குபக்க 11டி 
வகுப்பைறஅைறஎண் 
2)ெபசன்ட் அவின்யூசாைல, 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ஸ்ேடட் பாங்க் காலனி   சாஸ்திr நகர் , 2.  
2.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெஜயராம் அவின்யூ  சாஸ்திr நகர் , 3.  
3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 1வது அெவன்யூ ெபசன்ட்நகர் , 4.  4.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 4வது குறுக்கு ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 5.  5.அைடயாறு (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.176 6வது குறுக்கு ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 6.  6.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.176 7வது குறுக்கு ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 7.  7.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.176 9வது குறுக்கு ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 8.  8.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

2வது பிரதான சாைல ெபசன்ட்நகர் , 9.  9.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 1வது 
பிரதான சாைல ெபசன்ட்நகர் , 10.  10.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 17வது 
குறுக்கு ெதரு ெபசன்ட்நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 165

அறிஞர் அண்ணா 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 (ெதற்குபக்க அைற எண் 
3)ெபசன்ட் அவின்யூசாைல, 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.  2.அைடயார் 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176காசா கிளாண்டல் பிளாட்ஸ் (எல்ைலயம்மன் ேகாயில் 
ெதரு) , 3.  3.அைடயார் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 அல்ரசா பிrம்ேராஸ் பிளாட்ஸ்   
(எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 166

அறிஞர் அண்ணா 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 (வடக்குபார்த்த அைற எண் 
6)ெபசன்ட் அவின்யூேராடு, 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.  
2.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176அபரஞ்சிஅெவன்யூஎல்ைலயம்மன்ேகாயில்ெதரு 
, 3.  3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

ராமசாமிஅெவன்யூஎல்ைலயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 167

அறிஞர் அண்ணா 
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

 (வடக்கு பார்த்த அைற எண் 
5) ெபசன்ட் அவின்யூேராடு, 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.  
2.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.176ேநசம்ேகார்ட்பிளாட்ஸ்எல்ைலயம்மாள்ேகாயில்ெதரு , 3.  3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.176 அல்ரசா பிளாட்ஸ் (எல்ைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு) , 4.  4.அைடயாறு 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176  ெபசன்ட்ேகார்ட்பிளாட்ஸ்எல்ைலயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 168
மங்ைகயர்கரசி மகளிர் 
மன்றம் (சாஸ்திr நகர்)

(வடக்குபக்க 
பிரதானகட்டிடேமற்குபார்த்த
அைற)ப.எ.13 பு.எ.3 ேலடிஸ் 
கிளப் ெதரு, 11ம் குறுக்கு 
சாைல, ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் கார் டிராக் சாைல , 2.  
2.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 1வது அெவன்யூ , 3.  
3.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
4.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
5.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 11வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
6.அைடயாறு (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 1வது ெமயின் சாைல , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 169
மங்ைகயர்கரசி மகளிர் 
மன்றம் (சாஸ்திr நகர்)

(வடக்குபக்க 
பிரதானகட்டிடேமற்குபார்த்த
அைற)ப.எ.13 பு.எ.3 ேலடிஸ் 
கிளப் ெதரு, 11ம் குறுக்கு 
சாைல, ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 14வது குறுக்குத் ெதரு , 2.  
2.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 13வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
3.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 2வது சந்து , 4.  
4.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 3வது சந்து , 5.  
5.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 4வது சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 170 ெசன்ைன ஆரம்ப பள்ளி
 (ேமற்கு பக்கம் பார்த்த 
கட்டிடம்)11வது குறுக்குத் 
ெதரு, சாஸ்திr நகர், 
அைடயாறு,  ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 2.  
2.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திrநகர் 6வது குறுக்குத் ெதரு , 3.  
3.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 7வது குறுக்குத் ெதரு , 4.  
4.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 8வது குறுக்குத் ெதரு , 5.  
5.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 9வது குறுக்குத் ெதரு , 6.  
6.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 10வது குறுக்குத் ெதரு , 7.  
7.Adyar(East)New Ward No.176 sasthri nagar 12th cross street , 8.  8.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 

சாஸ்திr நகர் 2வது அவின்யூ , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 171
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 (வடக்கு பக்க ேமற்கு 
பார்த்த 6ஆம் 
வகுப்பைற)ப.எ.92 பு.எ.76 

பாப்பன்சாவடி, காமராஐர் 
அவின்யூ 2வது ெதரு,  

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.175 தனலட்சுமி அெவன்யூ  , 2.  2.அைடயார்(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 ேகாவிந்தராஜபுரம் 1வது ெதரு , 3.  3.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு 
எண்.175 ேகாவிந்தராஜபுரம் 2வது ெதரு , 4.  4.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

கஸ்தூrபாய் நகர் 1வது பிரதான சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 172
ெசன்ைனேமல்நிைலப் 
பள்ளி

 (வடக்கு பக்க ேமற்கு 
பார்த்த அைற)ப.எ 92 பு.எ76 

பாப்பன்சாவடி, காமராஐர் 
அவின்யூ 2வது ெதரு, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.Adyar(west)New Ward No.175 arangannalsalai canal bank road , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 173
ெசன்ைன ேமல் 
நிைலப் பள்ளி

 (வடக்கு பக்க ேமற்கு 
பார்த்த அைற)ப.எ 92 பு.எ76 

பாப்பன்சாவடி, காமராஐர் 
அவின்யூ 2வது ெதரு, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.‐ அைடயார்(ேமற்கு) வார்டு151 அரங்கண்ணல்சாைல ெகனால்ேபங்க் ேராடு‐ , 2.  

2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 13வது குறுக்குத் ெதரு , 3.  
2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சர்தார் பட்ேடல் சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 174
ெசன்ைன ேமல் 
நிைலப் பள்ளி

 (ேமற்கு பார்த்த 3ஆம் எண் 
அைற)ப.எ 92 பு.எ 76 
பாப்பன்சாவடி, காமராஐர் 
அவின்யூ 2வது ெதரு, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 2வது பிரதான சாைல , 2.  
3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கமலா பிளாட்ஸ்  கஸ்தூrபாய் நகர் 1வது 
குறுக்குத் ெதரு , 4.  5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 2வது 
குறுக்கு ெதரு , 5.  6.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 
3வதுகுறுக்குத் ெதரு , 6.  7.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 1வது 
குறுக்கு ெதரு வான்ேடஜ் பிrஸ் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 175
பாரத் முதுநிைலப் 
பள்ளி

 (ெதற்கு ேநாக்கிய அைற 
எண் 10)ப.எ 121 பு.எ 10 
காமராஜர் அவின்யூ, 

அைடயார்,  ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ருக்மணி நகர்  கஸ்தூrபாய் நகர் , 2.  
2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 5வது பிரதான சாைல , 3.  
3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 6வது பிரதான சாைல , 4.  
4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 7வது பிரதான சாைல , 5.  
5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 8வது பிரதான சாைல , 6.  
6.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ஸ்ரீ மயூrயா அபார்ட்ெமண்ட்   கஸ்தூrபாய் 
நகர்   8வது   பிரதானசாைல , 7. 1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பக்தவச்சலம் 

All voters

நகர்   8வது   பிரதானசாைல , 7.  1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பக்தவச்சலம் 
நகர் 3வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

26 176
பாரத் முதுநிைலப் 
பள்ளி

 (ெதற்கு ேநாக்கிய அைற 
எண் 10)ப.எ 121 பு.எ 10 
காமராஜர் அவின்யூ, 

அைடயார்,  ெசன்ைன‐600020

1.  2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பக்தவச்சலம் நகர் 4வது ெதரு , 2.  
1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேநருநகர் முதல் ெதரு , 3.  2.அைடயாறு(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 சந்திரா பிளாட்ஸ்  ேநரு  நகர்   முதல்   ெதரு , 4.  
3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 யுனிக் பிளாட்ஸ் ேநரு நகர் முதல் ெதரு , 5.  
4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 அக்ஷயா குமார்  ேநரு நகர் முதல் ெதரு , 6.  
5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராம்ஸ்  ேநருநகர் முதல் ெதரு , 7.  
6.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேநரு நகர் 2வது ெதரு , 8.  7.அைடயாறு(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 ேநரு நகர் 3வது ெதரு , 9.  8.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

ேநரு நகர் 4வது ெதரு , 10.  9.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காஸ்யப் 
அபார்ட்ெமண்ட்  ேநரு நகர் 4வது ெதரு , 11.  10.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

சாய் ைகலாஷ் அபார்ட்ெமண்ட்   ேநருநகர்   4வது   ெதரு , 12.  11.அைடயாறு(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 குமார் ஆர்ேகட் அபார்ட்ெமண்ட் ேநரு நகர் 4வது ெதரு , 13.  
12.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேதவ் அபார்ட்ெமண்ட் ேநரு நகர் 4வது ெதரு , 
14.  13.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பக்தவச்சலம் நகர் முதல் ெதரு , 15.  
14.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சின்டிேகட் வங்கி காலனி  பக்தவச்சலம் நகர் 
முதல்ெதரு , 16.  15.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேதஜஸ்வி அபார்ட்ெமண்ட்  

All voters

26 177
பாரத் முதுநிைலப் 
பள்ளி

 (ேமற்கு பார்த்த 15 ஆம் எண் 
அைற) (புதிய கட்டிடம்)  ப 
எண் 121, பு எண் 10.  
காமராஜர் அவின்யூ, 

அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பக்தவச்சலம் நகர் 5வது ெதரு , 2.  
4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 3வது பிரதான சாைல , 3.  
5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 வசந்த் அபார்ட்ெமண்ட் கஸ்தூrபாய்நகர் 
3வதுபிரதானசாைல , 4.  6.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 லட்சுமி 
அபார்ட்ெமண்ட் கஸ்தூrபாய்நகர் 3வதுபிரதானசாைல , 5.  7.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 குமார்ஸ் மதுரம் அபார்ட்ெமண்ட் கஸ்தூrபாய்நகர்3வதுபிரதானசாைல , 6.  
8.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சிட்டிஸ்டார் சில்வர்ஸ்பிrங்கஸ்தூrபாய்நகர் 
3வதுபிரதானசாைல , 7.  9.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 மகாலட்சுமி 
அபார்ட்ெமண்ட்கஸ்தூrபாய்நகர் 3வதுபிரதானசாைல , 8.  10.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ்கஸ்தூrபாய்நகர் 3வதுபிரதானசாைல , 9.  
11.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கஸ்தூrபாய் நகர் 4வது பிரதான சாைல , 10.  
12.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேக ஜி எஸ் 
ெசௗபாக்யாபிளாட்கஸ்தூrபாய்நகர் 4வதுபிரதானசாைல , 11.  13.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 சிேனகா பிளாட்ஸ் கஸ்தூrபாய்நகர் 4வது பிரதானசாைல , 12.  
14.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 அல்ரசா பர்னில் அபார்ட்ெமண்ட் 
கஸ்தூrபாய்நகர் 4வது பிரதானசாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 

All voters

26 178
பாரத் முதுநிைலப் 
பள்ளி

 (புதிய கட்டிடம்) (அைற எண் 
17 ேமற்கு பார்த்தது) ப எண் 
121, பு எண் 10. காமராஜர் 
அவின்யூ, அைடயார்,  
ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காமராஜ் அவின்யூ 2வது ெதரு , 2.  
2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ஏ பி அபார்ட்ெமண்ட் (காமராஜ் அவின்யூ 2வது 
ெதரு) , 3.  3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காமராஜ் அெவன்யூ 1வது ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 179
தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி 
வாrய சமுதாயக் 
கூடம்

இந்திரா நகர்,கிழக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600 020

1.  1.திருவான்மீயூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ரங்கநாதபுரம் 1 முதல் 87 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 180
தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி 
வாrய சமுதாயக் 
கூடம்

இந்திரா நகர்,கிழக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600 020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 ரங்கநாதபுரம் 88 முதல் 200 வைர , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 181

தமிழ்நாடு வடீ்டுவசதி 
வாrய சமுதாய 
கூடம்  சிட்காலபள்ளி

 4 வது ெமயின் ேராடு, 

இந்திரா நகர், கிழக்கு முகம்,  

ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு)  புதிய வார்டு எண்.180 ரங்கநாதபுரம் திருவான்மியூர் (கதவு எண் 
201 முதல்  முடிவு வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



26 182

ஸ்ரீ மயிைல 
கற்பகவல்லி 
ேமல்நிைல பள்ளி

,   (ெதற்கு பக்கம் பார்த்த 
யுேகஜி பிrவு 
அைற)ப.எ.13,பு.எ.22 4 வது 
குறுக்கு சாைல, 

சாஸ்திrநகர், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர்14வது குறுக்கு ெதரு , 2.  
2.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 3வது பிரதான சாைல , 3.  
3.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 23வது குறுக்குத் ெதரு , 4.  
4.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 22 வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
5.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 16 வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
6.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 21வது குறுக்கு 
ெதரு6.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 21வது குறுக்கு ெதரு , 7.  
7.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 15வது குறுக்கு ெதரு , 8.  
8.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 18வது குறுக்கு ெதரு , 9.  
9.அைடயார்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 20வது குறுக்கு ெதரு , 10.  10.ெபசன்ட் 
நகர்   புதிய வார்டு எண்.176 19வது குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 183

ஸ்ரீ மயிைல 
கற்பகவல்லி 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

 (வடக்கு பார்த்த 11ஆம் 
வகுப்பைற)ப.எ.13,பு.எ.22 4 வது 
குறுக்கு சாைல, 

சாஸ்திrநகர், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திrநகர் 7வது சந்து , 2.  
2.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 10வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
3.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 11வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
4.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 12வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
5.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட்நகர் 13வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
6.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 2வது அவின்யூ , 7.  
7.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 34வது குறுக்குத் ெதரு , 8.  
8.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 எம்ஜிஆர் காலனி 31வது குறுக்கு ெதரு , 9.  
9.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 31வது குறுக்குத் ெதரு , 10.  
10.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் 7வது அவின்யூ , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 184

ஸ்ரீ மயிைல 
கற்பகவல்லி 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

 (ெதற்கு பார்த்த 5வது 
வகுப்பைற)ப.எ.13, பு.எ.22.  

4வது குறுக்கு சாைல,  

சாஸ்த்திrநகர், ெசன்ைன‐

600020

1.  1.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 2.  
2.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
3.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 15வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
4.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திr நகர் 9வது சந்து , 5.  
5.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 ெபசன்ட் நகர் பசீ் ேஹாம் அவின்யு , 6.  
6.அைடயாறு(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 சாஸ்திrநகர் 6வது சந்து , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 185  (ம) ஜூனியர் கல்லூr்
பிளாட் 11. 2வது பிரதான 
சாைல, இந்திராநகர், 
அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ெவங்கடரத்தினம் நகர் , 2.  2.அைடயாறு(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் (ெவங்கடரத்தினம் நகர் ) , 3.  3.அைடயாறு(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 விஜயலட்சுமி பிளாட்ஸ் (ெவங்கடரத்தினம் நகர்) , 4.  
4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 பலராமன் ெதரு , 5.  5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 சுமத்ரா அபார்ட்ெமண்ட் (பலராமன் ெதரு ) , 6.  6.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 ஆர்த்தி அபார்ட்ெமண்ட் (பலராமன் ெதரு) , 7.  7.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.175 ெவங்கடரத்தினம் நகர் விrவு 2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 186  (ம) ஜூனியர் கல்லூr்
பிளாட் 11. 2வது பிரதான 
சாைல, இந்திராநகர், 
அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  8.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 1வது சந்து , 2.  
9.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 2வது சந்து , 3.  
10.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 3வது சந்து , 4.  
1.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ெவங்கடரத்தினம் நகர் 1வது ெதரு , 5.  
2.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
3.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 த.கு.மா.வா.குடியிருப்புகள் ஏ.சி.டி பிளாக்குகள். , 7.  

4.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175  ஐஸ்வர்யா காலனி இந்திரா நகர் , 99.அயல்நாடு 
ழ் க் ர் ள் ல் டு ழ் க் ர் ள்

All voters

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

26 187  (ம) ஜூனியர் கல்லூr்
பிளாட்11 .2வது பிரதான 
சாைல, 

இந்திராநகர்,அைடயார், 
ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 1வது அவின்யூ , 2.  
2.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சுபிக்ஷா சுதர்சன் (இந்திராநகர் 1வது அவன்யூ)   , 3.  

3.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ராயல் ஸ்பிrங் ((இந்திராநகர் 1வது அவன்யூ) , 4.  

6.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 7வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
7.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 8வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
8.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 9வது குறுக்கு ெதரு , 7.  
9.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 10வது குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 188  (ம) ஜூனியர் கல்லூr்
பிளாட்11 .2வது பிரதான 
சாைல, இந்திராநகர், 
அைடயார், ெசன்ைன‐600020

1.  5.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 14வது குறுக்குத் ெதரு , 2.  
6.அைடயாறு(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 15வது குறுக்குத் ெதரு , 3.  
10.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 11வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
11.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 12வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
4.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 3வது குறுக்கு சாைல , 6.  
5.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 4வது குறுக்கு சாைல , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 189  (ம) ஜூனியர் கல்லூr்
பிளாட்11 .2வது பிரதான 
சாைல, 

இந்திராநகர்,அைடயார், 
ெசன்ைன‐600020

1.  1.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 1வது பிரதான சாைல , 2.  
2.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 2வது பிரதான சாைல , 3.  
3.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் முதல் குறுக்கு சாைல , 4.  
4.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
5.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
6.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 6வது சந்து , 7.  7.அைடயார்(ேமற்கு) 

புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 5வது சந்து , 8.  8.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 

இந்திராநகர் 8வது சந்து , 9.  9.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 9வது 
சந்து , 10.  10.அைடயார்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 2வது அெவன்யூ , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 190 சிட்கலா பள்ளி ,4வது ெமயின் ேராடு, 

இந்திரா நகர், ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 13வது சந்து , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 14வது சந்து , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 15வது சந்து , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 18வது குறுக்கு சந்து , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 191 சிட்கலா பள்ளி ,4வது ெமயின் ேராடு, 

இந்திரா நகர், ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 10வது சந்து , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 11வது சந்து , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 192 சிட்கலா பள்ளி ,4வது ெமயின் ேராடு, 

இந்திரா நகர், ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 12வது சந்து , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 16வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 16வது குறுக்கு ெதரு ஆப்பிள , 
4.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 16வது குறுக்கு ெதரு ஸான் 
க , 5.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 16வது குறுக்கு ெதரு 
ெடக்கா , 6.  6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 16வது குறுக்கு 
ெதரு கிருஷ்ணன் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 193
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,காந்திகிராமம், 

திருவான்மியூர், வடக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மாளவியா அெவன்யூ , 2.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மாளவியா அவின்யு , 3.  
3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மாளவியா அவின்யு 1வது ெதரு , 4.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மாளவியா அவின்யு 3வது ெதரு , 5.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ஜஸ்டிஸ் ராமானுஜம் ெதரு , 6.  
6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 சுப்பிரமணியம் காலனி குறுக்கு ெதரு , 7.  
7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 சுப்பிரமணியம் காலனி , 8.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 சுப்பு ெதரு , 9.  9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 சிவகாமிபுரம் 1வது ெதரு , 10.  10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181 ெக ஜி ஒ எ ெக 1&2 சிவகாமிபுரம் 1வது ெதரு , 11.  11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 பி பி சி என்கிேளவ் சிவகாமிபுரம் 1வது ெதரு , 12.  12.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 சிவகாமிபுரம் 1வது ெதரு , 13.  13.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181 சிவகாமிபுரம் 2வது ெதரு , 14.  14.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

சிவகாமிபுரம் 4வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 194
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,காந்திகிராமம், 

திருவான்மியூர், வடக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  15.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 சிவகாமிபுரம் முதல் குறுக்கு ெதரு , 2.  
16.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 சிவகாமிபுரம் 1வதுெதரு ெஜம்ேரா 
அப்பார்ட்ெமண்ட் , 3.  17.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 சிவகாமிபுரம் 
1வதுெதரு சிவகாமி பிளாட்ஸ் , 4.  18.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

சிவகாமிபுரம் 4வதுெதரு குமரகுரு பிளாட்ஸ் , 5.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181 கங்ைக அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 195
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

காந்திகிராமம், 

திருவான்மியூர், வடக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ெசல்ல ெபருமாள் ெதரு , 2.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மண்டபம் ெதரு , 3.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 குமரகுரு 1வது ெதரு , 4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181 ஆர் பி ஐ காலனி 1வது ெதரு , 5.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

ஆர் பி ஐ காலனி 2வது ெதரு , 6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 எம் ஜி 
சாைல , 7.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 பிஏ அஷ்டலஷ்மி 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் எம் ஜி சாைல , 8.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.181 திடீர் 
நகர் 1‐26 ெபசன்ட் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 196
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

காந்திகிராமம், 

திருவான்மியூர், வடக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.‐ 1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.181 திடீர் நகர் 27‐ முடிவு ெபசன்ட் நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 197
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

ஓைடக்குப்பம், ெபசன்ட் நகர், 
கிழக்கு முகம்,ெசன்ைன‐

600090

1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ைபண்டியம்மன் ேகாயில் ெதரு ெபசன்ட் 
நகர் (கதவு எண் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 198
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
,பள்ளி

ஓைடக்குப்பம், ெபசன்ட் நகர், 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன‐

600090

1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ைபண்டியம்மன் ேகாயில் ெதரு ெபசன்ட் 
நகர் (கதவு எண் 60 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 199
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
,பள்ளி

ஓைடக்குப்பம், ெபசன்ட் நகர், 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன‐

600090

1.‐ திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ைபண்டியம்மன் ேகாயில் ெதரு ெபசன்ட் 
நகர் (கதவு எண் 60 , 2.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அஷ்டலஷ்மி 
கார்டன் ெபசன்ட் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

ஓைடக்குப்பம் ெபசன்ட் நகர்
1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 7வது அெவன்யூ ெபசன்ட் நகர் , 2.  
3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மகாலஷ்மி அெவன்யூ ெபசன்ட் நகர் , 3.  

26 200
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

ஓைடக்குப்பம், ெபசன்ட் நகர், 
கிழக்கு முகம், ெசன்ைன‐

600090

3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மகாலஷ்மி அெவன்யூ ெபசன்ட் நகர் , 3.  
1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.176 முத்துலஷ்மி ெதரு திருவான்மியூர் , 4.  
2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181rசர்வ் வங்கி அலுவலர் குடியிருப்பு , 5.  
3.ெசன்ைன (மா) (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181அஷ்டலஷ்மி ேகாயில் ெதரு ெபசன்ட் நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 201
ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
உயர்நிைலப் பள்ளி

,எஸ்.எஸ்.எ.கட்டிடம், 

அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெதற்கு முகம், ெசன்ைன‐

600090

1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 டி எம் ேமஸ்த்திr ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 202
ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
உயர்நிைலப் பள்ளி

,எஸ்.எஸ்.எ.கட்டிடம், 

அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெதற்கு முகம், ெசன்ைன‐

600090

1.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 சுண்ணாம்பு கால்வாய் , 2.  
1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மருதீஸ்வரர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 203
ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
உயர்நிைலப் பள்ளி

,எஸ்.எஸ்.எ.கட்டிடம், 

அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெதற்கு முகம், ெசன்ைன‐

600090

1.‐ 1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 மருதீஸ்வரர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 204
ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

,ருக்மணி ேதவி 
பிளாக்.கட்டிடம், அருண்ேடல் 
பசீ் ேராடு, ெதற்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600090

1.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ராஜீ ெதரு , 2.  3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 துைரசாமி ெதரு , 3.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

ெபசன்ட் நகர் 29வது குறுக்கு ெதரு , 4.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

ெபசன்ட் நகர் 30வது குறுக்கு ெதரு , 5.  3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

நவரத்ன அெவன்யூ அண்ணா காலனி திருவான்மியூர் , 6.  4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 அண்ணா காலனி 1வது ெதரு திருவான்மியூர் , 7.  5.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 அண்ணா காலனி 2வது ெதரு திருவான்மியூர் , 8.  6.திருவான்மியூர் 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ஈஸ்ட் ைசட் என்கிளவு  அப்பார்ட்ெமண்ட் அண்ணா 
காலனி 1ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 205

ெபசன்ட் 
திேயாசபிகல்ேமல்நி
ைலப் பள்ளி

,ருக்மணி ேதவி பிளாக், 
அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெதற்கு முகம், ெசன்ைன‐

600090

1.  4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் பிரதான 
சாைல , 2.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 பார்வதி ெதரு கலாேஷத்ரா 
காலனி ெபசன்ட் நகர் , 3.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ைடகர் 
வரதாச்சாr ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 4.  3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181எம் ஜி ராமச்சந்திரன் சாைல கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட்  , 5.  
4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ேநதாஜி ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 
6.  5.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ஈ ேவ ரா ெபrயார் ெதரு லஷ்மிபுரம் 
திருவான்மியூர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 206
ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி

ருக்குமணி ேதவி பிளாக், 
அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெபசன்ட் நகர், ெசன்ைன‐600090

1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அம்ேபத்கார் ெதரு லஷ்மிபுரம் 
திருவான்மியூர் , 2.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 நேடசன் ெதரு 
லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 3.  3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 லால் 
பகதூர் சாஸ்திr ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர , 4.  4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 ைவபவ் அப்பார்ெமண்ட் பார்வதி ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி , 5.  
5.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ேபவியூ அப்பார்ட்ெமண்ட் பார்வதி ெதரு 
கலாேஷத்ரா காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 207
ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

,ருக்குமணி ேதவி பிளாக், 
அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெபசன்ட் நகர், ெசன்ைன‐600090

1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அருண்ேடல் பசீ் சாைல ெபசன்ட் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அருண்ேடல்பசீ்சாைலெபசன்ட்நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அஷ்டலஷ்மி அபார்ட்ெமன்ட் அருண்ேடல் 
பசீ் சாைல 3வது த , 4.  4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 என் எஸ் ேக  
ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 5.  5.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

பாரதியார் ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 6.  6.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181 ஜீவானந்தம் ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 7.  7.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 சாந்தி ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன் நகர் , 8.  8.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 ரமணியம் ஸ்வர்ணமுகி அப்பார்ெமண்ட் அருண்ேடல் பசீ் சாைல , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 208

ெபசன்ட் 
திேயாசபிகல்ேமல்நி
ைலப் பள்ளி

ருக்குமணி ேதவி பிளாக், 
அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெபசன்ட் நகர், ெசன்ைன‐600090

1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ேகாஸ்டல்சாைல ெபசன்ட் நகர் 
ெசன்ைன 600090 , 2.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 கிழக்கு ேகாஸ்டல் 
குறுக்குச் சாைல ெபசன்ட் நகர் ெசன்ன , 3.  3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

எட்டி ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் ெசன்ைன 600041 , 4.  4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 இருசப்பன் ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 5.  5.திருவான்மியூர் 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அருண்ேடல் பசீ் 1வது ெதரு ெபசன்ட் நகர் ெசன்ைன 60009 , 
6.  6.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அருண்ேடல் பசீ் 2வது ெதரு ெபசன்ட் 
நகர்  , 7.  7.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ஸ்ரீ ராம் நகர் திருவான்மியூர் , 8.  
8.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ஸ்ரீ ராம் நகர் முதல் ெதரு திருவான்மியூர்  
, 9.  9.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ஸ்ரீ ராம் நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு 
திருவான்மியூர்   , 10.  10.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 s பிராஸ் 
அப்பார்ட்ெமண்ட் ேகாஸ்டல் சாைல ெபசன்ட் நகர , 11.  11.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 சிந்தூர் s பிrன்ஸ் ேகாஸ்டல் சாைல ெபசன்ட் நகர் , 12.  
12.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அஷ்டலஷ்மி அப்பார்ட்ெமன்ட் ேகாஸ்டல் 

All voters
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ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி

,ருக்குமணி ேதவி பிளாக், 
அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெபசன்ட் நகர், ெசன்ைன‐600090

1.  1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 வார்டு எண் குமரகுரு 2வது ெதரு 
லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 2.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  குமரகுரு 
3வது ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 3.  3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

 குமரகுரு 4வது ெதரு லஷ்மிபுரம் திருவான்மியூர் , 4.  4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181  பசீ் சாைல ெபசன்ட் நகர் , 5.  6.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181  ஸி மாயின்ட்அப்பார்ட்ெமன்ட் அெனக்ஸ்பசீ்சாைல ெபசன்ட் , 6.  7.திருவான்மியூர் 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  விஸ்வநாத்அப்பார்ட்ெமன்ட் பசீ்சாைல ெபசன்ட்நகர் , 7.  
8.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  ேரானாலி அப்பார்ெமன்ட்பசீ்சாைல 
ெபசன்ட்நகர் , 8.  9.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  ேபரலண்ட் அப்பார்ெமன்ட் 
பசீ்சாைல ெபசன்ட்நகர் , 9.  10.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  ெடம்பிள் 
கிளாட் பசீ்சாைல ெபசன்ட்நகர் , 10.  11.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  

rஜன்ஸி அப்பார்ட்ெமன்ட் பசீ்சாைலெபசன்ட்நகர் , 11.  12.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181  நலரத்தனா அப்பார்ட்ெமன்ட் ருக்மணிேராடு , 12.  13.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181  மதுரம் அப்பார்ட்ெமன்ட் ருக்மணிேராடு , 13.  14.திருவான்மியூர் 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  நீலாம்பr அப்பார்ெமன்ட் ருக்மணிேராடு , 14.  

All voters
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ெபசன்ட் திேயாசபிகல் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி

,ருக்குமணி ேதவி பிளாக், 
அருண்ேடல் பசீ் ேராடு, 

ெபசன்ட் நகர், ெசன்ைன‐600090

1.  5.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  ருக்மணி சாைல ெபசன்ட் நகர் , 2.  
1.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  மருதுபாண்டியன் ெதரு கலாேஷத்ரா 
காலனி ெபசன்ட் நகர் , 3.  2.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  கங்ைக ெதரு 
கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 4.  3.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  

ைவைக ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 5.  4.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181  காேவr ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 6.  5.திருவான்மியூர் 
(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  யமுனா ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 7.  
6.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  திருமுருகன் ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி 
ெபசன்ட் நகர் , 8.  7.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  சீவகன் ெதரு 
கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 9.  8.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  

பாr ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 10.  9.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181  கம்பர் ெதரு  கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 11.  10.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181  கrகாலன் ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி ெபசன்ட் நகர் , 12.  
11.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  ராஜராஜன் ெதரு கலாேஷத்ரா காலனி 
ெபசன்ட் நகர் , 13.  12.திருவான்மியூர் (கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு 

All voters

1.  1.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 1வது ேமற்கு ெதரு காமராஜர் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 2 வது ேமற்கு ெதரு காமராஜர் நகர் , 3.  

26 211 ஐ சி டி எஸ் கட்டிடம் 28வது குறுக்குத் ெதரு, 

இந்திரா நகர், ெசன்ைன‐600020

2.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 2 வது ேமற்கு ெதரு காமராஜர் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 3வது ேமற்கு ெதரு காமராஜர் நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 4வது ேமற்கு ெதரு காமராஜர் நகர் , 5.  
5.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ேமற்கு அவன்யூ , 6.  6.திருவான்மியூர் 
(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180அப்பு காலனி ேமற்கு அவன்யூ காமராஜர் நகர் 444 , 7.  
7.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180காஸ்மாபாலிடன் ேமற்கு அவன்யூ 
காமராஜர் நகர் , 8.  8.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180யுைனடட் காலனி 
ேமற்கு அவன்யூ காமராஜர் நகர் , 9.  9.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180ெகனால் 
சாைல , 10.  10.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180காமராஜர் நகர் 5வது ேமற்கு 
ெதரு , 11.  11.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180காமராஜர் நகர் 2வது 
பிரதானசாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 212 ஐ சி டி எஸ் கட்டிடம் 28வது குறுக்குத் ெதரு, 

இந்திரா நகர், ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 6வது ேமற்கு ெதரு , 2.  
2.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 7வது ேமற்கு ெதரு , 3.  
3.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 8வது ேமற்கு ெதரு , 4.  
4.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 9வது ேமற்கு ெதரு , 5.  
5.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 10வது ேமற்கு ெதரு , 6.  
6.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 11வது ேமற்கு ெதரு , 7.  
7.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 12வது ேமற்கு ெதரு , 8.  
8.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 13வது ேமற்கு ெதரு , 9.  
9.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 14வது ேமற்கு ெதரு , 10.  
10.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் 15வது ேமற்கு ெதரு , 11.  
11.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) வார்டு எண் 154 ஐயர் பத்மநாபன் ஐ ஏ எஸ் சாைல காமராஜர் 
நகர் , 12.  12.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 எம் வி கிருஷ்ணன் சாைல 
காமராஜர் நகர் , 13.  13.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 தங்கராஜ் ஐ ஏ எஸ் 
ெதரு காமராஜ் நகர் , 14.  14.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அப்பு காலனி 
ேமற்கு அெவன்யூ காமராஜ் நகர் , 15.  15.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அப்பு 

All voters

26 213
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 எல் பி சாைல திருவான்மியூர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 214
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600020

1.  2.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 சூராஜ் டவர் எல் பி சாைல , 2.  
4.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 எல் பி சாைல 1வது ெதரு இந்திரா நகர் , 3.  
5.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 எல் பி சாைல 3வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
6.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 21வது குறுக்கு ெதரு , 5.  
7.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 22வது குறுக்கு ெதரு , 6.  
8.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 22வது லங்க் ெதரு , 7.  
9.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 23வது குறுக்கு ெதரு , 8.  
10.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 24வது குறுக்கு ெதரு , 9.  
11.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 25வது குறுக்கு ெதரு , 10.  
1.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 28வது குறுக்கு ெதரு , 11.  
2.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 29வது குறுக்கு ெதரு , 12.  
3.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 3வது பிரதான சாைல , 13.  
4.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 4வது பிரதான சாைல , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 215
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600020

1.  5.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 கீதாஞ்சலி காலனி , 2.  6.திருவான்மியூர் 
(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ஆனந்த் அப்பார்ட் ெமண்ட் எல் பி சாைல , 3.  
7.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 சாந்தி எம் பிரஸ் பிளாட்ஸ் எல் பி சாைல , 
4.  8.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 அேசாக் கீர்த்தி அப்பார்ட் ெமண்ட் எல் பி 
சாைல , 5.  9.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ஸ்த்யாஸ்ரயா அப்பார்ட் ெமண்ட் 
எல் பி சாைல , 6.  10.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 ேலண்ட் மார்வல்ஸ் எல் 
பி சாைல , 7.  11.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.154 சம்பூர்ணா அப்பார்ட் ெமண்ட் 
எல் பி சாைல , 8.  12.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 தீபா ராஜ் ேபrஸ் எல் 
பி சாைல , 9.  13.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 காேவr அப்பார்ட் ெமண்ட் 
எல் பி சாைல , 10.  14.திருவான்மியூர் (ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 எம் ஐ ஜி பிளாட்ஸ் 
எல் பி சாைல , 11.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் சி பி 
டபல்யூடி குவார்ட்டர்ஸ் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 216
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600020

1.  2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திராநகர் 2 வது அவன்யூ எல் ஐ ஜி 
பிளாக் , 2.  3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 2வது அவன்யூ இந்திரா நகர் எம் 
ஐ ஜி பிளாக் , 3.  3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 3வது 
அெவன்யூ , 4.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.175 இந்திரா நகர் 4வது அெவன்யூ , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 217
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 வள்ளுவர் நகர் முதல் ெதரு 
திருவான்மியூர் , 2.  2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 வள்ளுவர் நகர் 
அஷ்டலஷ்மி ெதரு திருவான்மியூர் , 3.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 

காமராஜ் நகர் 5வது பிரதானசாைல , 4.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 

ெபருந்தைலவர் காமராஜர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 218
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பாரதியார் ெதரு ெபrயார் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180ேநரு ெதரு ெபrயார் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 நrகுறவர் காலனி ெதரு ெபrயார் நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 வ ஊ சி ெதரு ெபrயார் நகர் , 5.  
15.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.175 ரமணியம் சஞ்சீவினி அப்பார்ட் ெமண்ட் எல் பி 
சாைல திருவான்மியூர் , 6.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) வார்டு எண் 154 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
ெதரு ெபrயார் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 219
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர், வடக்கு முகம், 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காந்தி  ெதரு ெபrயார் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் ெதரு ெபrயார் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 அண்ணா ெதரு ெபrயார் நகர் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 220
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர்,(வடக்கு முகம்) 

ெசன்ைன‐600020

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் 
பிளாக் 1 , 2.  2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு 
ெபrயார் நகர் பிளாக்  2 , 3.  3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி 
பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  3 , 4.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி 
என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  4 , 5.  5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  5 , 6.  

6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் 
பிளாக்  6 , 7.  7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு 
ெபrயார் நகர் பிளாக் 7 , 8. 8.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி 

All voters

ெபrயார் நகர் பிளாக் 7 , 8.  8.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி 
பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  8 , 9.  9.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி 
என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  9 , 10.  10.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) வார்டு 
எண் 154 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  10 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

26 221
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,29வது குறுக்கு ெதரு, 

இந்திரா நகர்,(வடக்கு முகம்) 

ெசன்ைன‐600020

1.  11.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி குடியிருப்பு ெபrயார் 
நகர் பிளாக் 11 , 2.  12.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி 
குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  12 , 3.  13.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி 
என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  13 , 4.  14.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  14 , 5.  

15.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் 
நகர் பிளாக்  15 , 6.  16.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி 
குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக , 7.  17.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி 
என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  17 , 8.  18.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் நகர் பிளாக்  18 , 9.  

19.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 டி என் எஸ் சி பி குடியிருப்பு ெபrயார் 
நகர் பிளாக்  19 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 222
ெசன்ைன மாநகராட்சி 
வார்டு அலுவலகம் - 
155

எண் 28வது கிழக்கு ெதரு, 

ெதற்கு அவின்யூ, 

திருவான்மியூர், ெசன்ைன‐

600041

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 ெதற்கு அெவன்யூ காமராஜ் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 காமராஜ் நகர் எல் பி சாைல கட்டிங் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.180 பாலு ெதரு , 4.  4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய 
வார்டு எண்.180 ஸ்ரீ அப்பார்ட்ெமண்ட் , 5.  5.ெசன்ைன (மா) கிழக்கு புதிய வார்டு எண்.180 

அெவன்யு காமராஜ் நகர் திருவான்மியுர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 223
ெசன்ைன மாநகராட்சி 
வார்டு அலுவலகம் - 
155

எண் 28வது கிழக்கு ெதரு, 

ெதற்கு அவின்யூ, 

திருவான்மியூர், ெசன்ைன‐

600041

1.  1.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 டாக்டர் வாசுேதவன் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 3வது பிரதான சாைல , 3.  
3..திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 4வது ெமயின்ேராடு , 4.  
4.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 6வது கிழக்கு ெதரு , 5.  
5.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் 7வது கிழக்குெதரு , 6.  
6.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 8வது கிழக்கு ெதரு , 7.  
7.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 14வது கிழக்கு ெதரு , 8.  
8.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 15வது கிழக்கு ெதரு , 9.  
9.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 16வது கிழக்கு ெதரு , 10.  
10.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 19வது கிழக்கு ெதரு , 11.  
11.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 20வது கிழக்கு ெதரு , 12.  
12.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 21வது கிழக்கு , 13.  
13.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 22வது கிழக்கு ெதரு , 14.  
14.திருவான்மியூர்(ேமற்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் நகர் 23வது கிழக்கு ெதரு , 15.  

All voters

26 224

ேமனுவல்மணி 
ெமட்rகுேலசன் உயர் 
நிைல ப்பள்ளி

நார்த் மாட வதீி 
திருவான்மியூர், ேமற்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 225

ேமனுவல்மணி 
ெமட்rகுேலசன் உயர் 
நிைல ப்பள்ளி

நார்த் மாட வதீி 
திருவான்மியூர், ேமற்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அண்ணா ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 226

ேமனுவல்மணி 
ெமட்rகுேலசன் உயர் 
நிைல ப்பள்ளி

நார்த் மாட வதீி 
திருவான்மியூர், ேமற்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.‐ 1.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2.  
2.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 அண்ணா ெதரு , 3.  3.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 அண்ணாெதரு சுபம் அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 4.  4.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.181 அண்ணாெதரு ேகாத்தாrக்கருணா , 5.  5.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 ேசாழபுரம் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters

26 227
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ேவம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.  
2.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181  மயான வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 228
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.‐ 1.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ேவம்புலியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.  
1.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ராஜா சீனிவாசா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 229
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182  பாலகிருஷ்ணா சாைல , 2.  
2.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182  ராஜேகாபாலன் ெதரு , 3.  
3.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182  ராஜேகாபாலன் 2வது ெதரு , 4.  
4.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ராஜேகாபாலன் 1வது ெதரு , 5.  
5.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ெஜயராம் ெதரு , 6.  6.திருவன்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 ெதன்றல் பிளாட் பாலகிருஷ்ணா ேராடு , 7.  
49.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 ப்rஸ் பிளாட்ஸ் ெஜயராம் ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 230
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)  புதிய வார்டு எண்.181 1வது சி வார்டு ேராடு , 2.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 1வது சி வார்டு சாைல , 3.  
3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 2 வது சி வார்டு ேராடு , 4.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) வார்டு எண் 155 4வது சி வார்டு ேராடு , 5.  10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 லஷ்மி அப்பார்ட் ெமண்ட் 1வது sவார்டு சா , 6.  
11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) வார்டு 155 டி என் எச் பி பிளாட்ஸ்1வது sவார்டு சால , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

1.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ராஜரங்கசாமி அெவன்யூ , 2.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182ஆசிrயர் காலனி 3வது குறுக்கு ெதரு , 3.  
9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) வார்டு எண் 155ஆசிrயர் காலனி 4வது குறுக்கு ெதரு , 4.  
1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 சீத்தலா அப்பார்ட் ெமண்ட் 2வது sவார்டு  , 
5.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 ேகாரல் சமுத்ரா அப்பார்ட் ெமண்ட் 2வது 
sவ , 6.  3.ெசன்ைன (மா)புதிய வார்டு எண்.182 குணப்பிrயா அப்பார்ட் ெமண்ட்ஸ் 3வது 
sவ , 7.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) Thiruvanmiyur(East)புதிய வார்டு எண்.182 கீதரலயா அப்பார்ட் 
ெமண்ட்ஸ் 3வது sவார்ட , 8.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 சுகுசாகர் 
அப்பார்ட் ெமண்ட்ஸ் 3வது sவார , 9.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 

ேவல்ஸ் அப்பார்ட் ெமண்ட்ஸ் 3வது sவார்டு , 10.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு 
எண்.182 ெதன்றல் அப்பார்ட் ெமண்ட்ஸ் 3வது sவார்ட , 11.  8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய 
வார்டு எண்.182 திரங்களி அப்பார்ட் ெமண்ட்ஸ் 3வது sவார் , 12.  
9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 தீரதா அப்பார்ட் ெமண்ட் 3வது sவார்டு சா , 
13.  10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 நாகலட்சுமி அப்பார்ட் ெமண்ட் 3வது 
sவார் , 14.  11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ேகாரல்ேப அப்பார்ட் ெமண்ட் 

ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

    27.  24.ெசன்ைன (மா)புதிய வார்டு எண்.182 ெசௗத் பசீ் அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வது sவார் , 28.  
25.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 தீலக் அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வது sவார்டு 
சாைல , 29.  26.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 சீவி யூவ் அப்பார் ெமண்ட் 4வது 
sவார்டு சாைல , 30.  27.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 லாவண்யா அப்பார்ட் 
ெமண்ட் 4வது sவார்டு சாைல , 31.  28.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 

பிrமியர் கிரஹலட்சுமி அப்பார்ட் ெமண்ட்  , 32.  29.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு 
எண்.182 வி ேஜ பிளாட்ஸ் 4வது sவார்டு சாைல , 33.  30.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய 
வார்டு எண்.182 ெசன்சிr ஆன் ேகேரஜ் அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வ ,34.  
31.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 மங்கேணஷ் அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வது 
sவார்டு , 35.  32.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 ேபேமனர் அப்பார்ட் ெமண்ட் 
4வது sவார்டு  , 36.  33.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 ராம்ஸ் நவரத்னா 
அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வது s , 37.  34.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 

அஷ்ேரயாஸ் அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வது sவார்ட , 38.  35.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு 
எண்.182 ஐஸ்வர்யா அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வது sவார்டு , 39.  36.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய 
வார்டு எண்.182 ஷ்ேரயாஸ் அப்பார்ட் ெமண்ட் 4வது sவார்டு , 40.  
1.  50.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 ெதன்றல் பிளாட்ஸ் பாலகிருஷ்ணா ேராடு 

ெ ன் (ம ) ி வ ர்டு ண் வ ி வ ர்டு ே டு

திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

23126 All voters

26 232
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

, 2.  51.ெசன்ைன (மா) ‐புதிய வார்டு எண்.182 3வது சி வார்டு ேராடு , 3.  
1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)  புதிய வார்டு எண்.182 சன்னதி ெதரு (லலிதா கார்டன்) , 4.  

2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182சன்னதி ெதரு , 5.  3.ெசன்ைன (மா) புதிய 
வார்டு எண்.182 திருவான்மியூர் குப்பம் கடற்கைர சாைல , 6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.182 சி ஜி இ காலனி குப்பம் பசீ் ேராடு , 7.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.182 ஆசிrயர் காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 8.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181 எம்.ஐ.ஜி. பிளாட்ஸ் சிங்காரேவலன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 233
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ேமற்கு குளக்கைர ெதரு , 2.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 கிழக்கு மாடவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 234
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ராஜீவ்காந்தி நகர் திருவான்மியூர் 
கடற்கைர சாைல , 2.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 எல்.ஐ.ஜி. பிளாட்ஸ் 
சிங்காரேவலன் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 235
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

,திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.ெசன்ைன(மா) புதிய வார்டு எண்.181 கிழக்கு மாடவதீி , 2.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.181 மங்கள ஏr 1வது பிரதானசாைல , 3.  3.ெசன்ைன(மா) புதிய வார்டு எண்.181 

மங்கள ஏr 2வது பிரதான சாைல , 4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

மங்கள ஏr 1வது குறுக்கு ெதரு , 5.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ஸ்ரீ 
விேகேனஷ் பிளாட்ஸ் ெதற்கு மாட வதீி , 6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

ேதவி அப்பார்ெமண்ட் ெதற்கு மாட வதீி , 7.  7.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.181 சக்தி 
அபிராமி அப்பார்ட்ெமண்ட் ெதற்கு மாட வதீி , 8.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.181 சக்தி கற்பகாம்பிைக அப்பார்ெமண்ட் ெதற்கு மாட வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 236
ெசன்ைன ஆரம்பப் 
பள்ளி

திருவான்மியூர் குப்பம், பசீ் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 ெதற்கு மாடவதீி , 2.  
3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 உபேனஷ் அப்பார்ட்ெமண்ட் ெதற்கு மாட 
வதீி , 3.  4.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.181 சக்தி புவேனஷ்வr அப்பார்ட்ெமண்ட் ெதற்கு 
மாட வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 237
ெசன்ைன நர்சrப் (ம) 

துவக்க பள்ளி
ெதற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காமராஜ் சாைல லஷ்மிபரம் , 2.  
2.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 கியான் ஸ்வரூப் அப்பார்ட்ெமன்ட் காமராஜ் சாைல 
லஷ்மிப , 3.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 எம் ஜி ஆர் ெதரு லஷ்மிபுரம் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 238
ெசன்ைன நர்சrப் (ம) 

துவக்க பள்ளி
ெதற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் 1வது 
குறுக்கு ெதரு , 2.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் 
நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 3.  4.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 டாக்டர் 
ராதாகிருஷ்ணன் நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 4.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.182 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 5.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 சாந்தி அெவன்யூ , 6.  7.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 எல் ஐ சி 
காலனி , 7.  8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 எல் ஐ சி காலனி விrவு , 8.  
9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ேபைலன் அப்பார்ட்ெமன்ட் ராதாகிருஷ்ணன் 
நகர் 2வது குற , 9.  10.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 காலாேசாத்ரா அெவன்யு 1வது 
ெதரு , 10.  11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 காலாேசாத்ரா அெவன்யு 2வது 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 239
ெசன்ைன நர்சrப் (ம) 

துவக்க பள்ளி
ெதற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 கலாேசத்ரா சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 240
ெசன்ைன நர்சrப் (ம) 

துவக்க ப்பள்ளி
 ேமற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 வால்மீகி ெதரு , 2.  2.ெசன்ைன (மா) புதிய 
வார்டு எண்.182 சிவசுந்தர் அெவன்யூ , 3.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 

வால்மீகி ெதரு வி ேஜ குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

All voters



26 241
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

ேமற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 5வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் நகர் , 2.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 9வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் நகர் , 3.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 10வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் ெதரு , 4.  
6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 11வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் நகர் , 5.  
7.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 12வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் நகர் , 6.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 13வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் நகர் , 7.  
9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 17வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் நகர் , 8.  
10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 2வது கிழக்கு ெதரு காமராஜ் நகர் , 9.  
1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.181 திருவள்ளுவர் சாைல , 10.  2.ெசன்ைன புதிய 
வார்டு எண்.182 17வது கிழக்குத் ெதரு காமராஜர் நகர் , 11.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.182 18வது கிழக்குத் ெதரு காமராஜர் நகர் , 12.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய 
வார்டு எண்.181 1வது கிழக்குத் ெதரு காமராஜர் நகர் , 13.  5.ெசன்ைன புதிய வார்டு எண்.182 

2வது கிழக்குத் ெதரு காமராஜர் நகர் , 14.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 

3வது கிழக்குத் ெதரு காமராஜர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 

All voters

26 242
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ேமட்டு ெதரு , 2.  2.ெசன்ைன (மா) புதிய 
வார்டு எண்.182 சித்திைரகுளம் ெதரு , 3.  3.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 வடக்கு மாட 
வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 243
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ெஜனித் அபிராமி அப்பார்ட்ேமண்ட் வடக்கு 
ம , 2.  5.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 நஹார் வில்லா அப்பார்ட்ெமண்ட் வடக்கு மாட 
, 3.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182  சாய்சதன் அப்பார்ெமண்ட் வடக்கு மாட 
வதீி , 4.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பாரதிதாசன் ெதரு , 5.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பாரதிதாசன் 1வது ெதரு , 6.  3.ெசன்ைன (மா) 
புதிய வார்டு எண்.182 பாரதிதாசன் 2வது ெதரு , 7.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.182 பாரதிதாசன் 3வது ெதரு , 8.  5.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 காவலர் 
குடியிருப்பு , 9.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ரத்தினம் நகர் , 10.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 திருமுடி விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 244
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 முட்டு காடு சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 245
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.‐ 1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 முட்டு காடு சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் All voters

26 246
ெசன்ைன 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

ேமற்கு முகம், பாரதிதாசன் 
ேராடு, திருவான்மியூர் 
ெசன்ைன‐600041

1.  7.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 புத்திரன் கன்னி குட்ைட , 2.  
1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 சீனிவாசபுரம் 1வது ெதரு , 3.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 சீனிவாசபுரம் 2வது ெதரு , 4.  
3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 சீனிவாசபுரம் 1வது பிரதான சாைல , 5.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ஷீவாணி அபார்ெமண்ட் முட்டுகாடு சாைல , 
6.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 வாட்டர் ேபார்டு அப்பார்ட்ெமண்ட் , 7.  
6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 டுவின்ேராஸ் அப்பார்ட்ெமண்ட் , 8.  
7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 அபிேஷக் அப்பார்ட்ெமண்ட் , 9.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 துைரசாமி அப்பார்ட்ெமண்ட் 
முட்டுகாடுசாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

1 1திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண் 182அவின்யூ திருவள்ளுவர் நகர் 2

26 247
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

திருவதீியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 அவின்யூ திருவள்ளுவர் நகர் , 2.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)புதிய வார்டு எண்.182 சூrயா அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது அெவன்யூ  
திருவள்ளுவர்  , 3.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182ராகம் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 
1வது அெவன்யூ திருவள்ளுவர் நகர் , 4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.182குட்வில் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது அெவன்யூ திருவள்ளுவர் , 5.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ேகட்ேவ அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது அெவன்யூ 
திருவள்ளூவர் நகர் , 6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182சிேசேடா 
அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது அெவன்யூ திருவள்ளுவர் நகர் , 7.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.182எலகண்ட் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது அெவன்யூ திருவள்ளுவர் நகர் , 8.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 s பிrஸ் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது 
அெவன்யூ திருவள்ளுவர் நகர் , 9.  9.ெசன்ைன (மா)புதிய வார்டு எண்.182வாசுகி 
அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது அெவன்யூ திர , 10.  10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) வார்டு 155 சாகர் 
அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 1வது அெவன்யூ திருவள்ளுவர் நகர் , 11.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.182 3வது பிரதான சாைல திருவள்ளுவர் நகர் , 12.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 4வது பிரதான சாைல திருவள்ளுவர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

All voters

26 248
ெசன்ைன 
ஆரம்பப்பள்ளி

திருவதீியம்மன் ேகாவில் 
ெதரு, திருவான்மியூர், 
ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 1வது பிரதானசாைல திருவள்ளுவர் நகர் , 
2.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 2வது பிரதான சாைல திருவள்ளுவர் நகர் , 
3.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 6வது பிரதான சாைல திருவள்ளுவர் நகர் , 
4.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 7வது பிரதான சாைல திருவள்ளுவர் நகர் , 
5.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 8வது பிரதான சாைல திருவள்ளுவர் நகர் , 
6.  8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ஓசன் என்டு டிைரவ் திருவள்ளுவர் நகர் , 
7.  9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ராமாபாண்டிய ராஜா அவன்யு   
திருவள்ளுவர் நகர் , 8.  15.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 sேஷார் 
அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் 2வது அெவன்யூ திருவள்ளுவர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 249
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

பாரதிதாசன் ேராடு 
திருவாண்மியுர் ெசன்ைன‐41

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 2வது அெவன்யு திருவள்ளுவர் நகர் , 2.  
2.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 3வது அெவன்யு திருவள்ளுவர் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 1வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 2வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 5.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 3வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 6.  
6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 4வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 7.  
7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 5வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 8.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 6வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 9.  
11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 9வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவார் நகர் , 
10.  12.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 10வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் 
, 11.  13.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 11வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் 
நகர் , 12.  14.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 சன்ைரஸ் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் 
2வது அெவன்யூ திருவள்ளுவர்  , 13.  9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 7வதுக 
குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 14.  10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 8வது 

All voters

26 250
ெசன்ைன ேமல்நிைலப் 
பள்ளி

பாரதிதாசன் ேராடு 
திருவாண்மியுர் ெசன்ைன‐41

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 12வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
2.  2.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 14வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 16வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 18வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 5.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 19வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 6.  
6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 20வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 7.  
7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 21வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 8.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 23வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 9.  
9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 24வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 10.  
10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 25வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
11.  11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 26வது குறுக்கு ெதரு  திருவள்ளுவர் 
நகர் , 12.  12.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 27வது குறுக்கு ெதரு 
திருவள்ளுவர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 251
அட்ெவன்ட் கிறிஸ்தவ 
பள்ளி

முட்டுகாடு ேராடு 
திருவான்மியுர் ெசன்ைன‐41

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 28வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
2.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 29வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
3.  11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 40வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 32வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
5.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 33வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 35வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
7.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 36வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
8.  8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 37வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
9.  9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 38வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
10.  10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 39வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் 
, 11.  வார்டு 155 40வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 12.  12.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.182 41வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 252
அட்ெவன்ட் கிறிஸ்தவ 
பள்ளி

 முட்டுகாடு ேராடு 
திருவான்மியுர் ெசன்ைன‐41

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பத்திrக்ைகயாளர் குடியிருப்பு , 2.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பத்திrக்ைகயாளர் குடியிருப்பு 1வது ெதரு , 
3.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பத்திrக்ைகயாளர் குடியிருப்பு 2வது ெதரு 
, 4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பத்திrக்ைகயாளர் குடியிருப்பு 3வது 
ெதரு , 5.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பத்திrக்ைகயாளர் குடியிருப்பு 
4வது ெதரு , 6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பத்திrக்ைகயாளர் 
குடியிருப்பு 5வது ெதரு , 7.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ெதன்றல் 
அபார்ட்ெமண்ட் பத்திrக்ைகயாளர் குடியிருப்ப , 8.  8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு 
எண்.182 முகில் அபார்ட்ெமண்ட் பத்திrக்ைகயாளர் குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 253
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர், கிழக்குமுகம், 

ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 42வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
2.  2.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 43வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 3.  
3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 44வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 4.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 45வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 5.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 46வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 6.  
6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 47வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 7.  
7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 48வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 8.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 49வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 9.  
9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 50வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 10.  
10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 51வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் , 
11.  11.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 52வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் நகர் 
, 12.  12.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 53வது குறுக்கு ெதரு திருவள்ளுவர் 
நகர் , 13.  13.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 54வது குறுக்கு ெதரு 
திருவள்ளுவர் நகர் , 14.  14.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 55வது குறுக்கு 

All voters

26 254
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர், கிழக்குமுகம், 

ெசன்ைன‐600041

1.  15.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ஏ ஐ பி ஈ ஏ நகர் திருவான்மியூர் , 2.  
1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 மருதம் அப்பார்ெமன்ட் திருவள்ளுவர்நகர் , 3.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ெநய்தல் அப்பார்ெமன்ட் திருவள்ளுவர் நகர் , 
4.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 குறிஞ்சி அப்பார்ெமன்ட் திருவள்ளுவர் 
நகர் , 5.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 முல்ைல அப்பார்ெமன்ட் 
திருவள்ளுவர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர், ேமற்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 1வது பிரதான சாைல , 2.  
2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பாண்டியன் ெதரு , 3.  
4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பாரதி நகர் குறுக்கு ெதரு , 4.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பாரதி நகர் சந்து , 5.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 அவ்ைவ நகர் பிரதான சாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters
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ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர், ேமற்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பாரதி நகர் எல் பி சாைல , 2.  
7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 எல் பி சாைல , 3.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 1வது பிரதான சாைல , 4.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 2வது பிரதான சாைல , 5.  3.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 3வது பிரதான சாைல , 6.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) 

புதிய வார்டு எண்.182 நஹர் கார்டன் கண்ணப்ப நகர் 3வது பிரதான சாைல , 7.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 8.  
6.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 9.  
7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 10.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 சக்தி நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 11.  
9.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 சக்தி நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 12.  
10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 257
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர், கிழக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 ராஜாஜி நகர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 
, 2.  2.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 ராஜாஜி நகர் பிரதான சாைல , 3.  3.ெசன்ைன (மா) 
புதிய வார்டு எண்.182 தர்மாம்மாள் ெதரு அவ்ைவ நகர் , 4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.182 ராஜாஜி நகர் 2வது ெதரு , 5.  5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 

ராஜாஜி நகர் 1வது ெதரு , 6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு), புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் 
விrவு , 7.  7.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 கண்ணப்ப நகர் விrவு , 8.  
8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 தமிழ்நாடு வடீ்டு வசதி வாrய குடியிருப்பு 
கண்ணப்ப ந , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 258
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர் கிழக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 திருவதீியம்மன் ேகாயில் பிரதான சாைல , 
2.  2.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 திருவதீியம்மன் ேகாயில் 1வது ெதரு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 259
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர் கிழக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 திருவதீியம்மன் ேகாயில் 2வது ெதரு இடது புறம் 
, 2.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 திருவதீியம்மன் ேகாயில் 2வது ெதரு 
வலது புறம் , 3.  3.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 திருவதீியம்மன் ேகாயில் 3வது 
ெதரு , 4.  4.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 திருவதீியம்மன் ேகாயில் 4வது ெதரு , 5.  
5.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 திருவதீியம்மன் ேகாயில் ெதரு காவலர் 
குடியிருப்பு பின , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters

26 260
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர், கிழக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)  புதிய வார்டு எண்.182 கேணஷ் நகர் , 2.  2.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)   

புதிய வார்டு எண்.182 ேநத்தாஜி நகர் , 3.  3.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 வாசுேதவன் 
கார்டன் ேநத்தாஜி நகர் , 4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)  புதிய வார்டு எண்.182 ெகாட்டிவாக்கம் 
குப்பம் சாைல , 5.  5.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 கணபதி 1வது ெதரு , 6.  6.ெசன்ைன 
(மா) புதிய வார்டு எண்.182 கணபதி 2வது ெதரு , 7.  7.திருவான்மியூர்(கிழக்கு)  புதிய வார்டு 
எண்.182 கணபதி 3வது ெதரு , 8.  8.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 பி டி சி காலனி 
2வது ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters



26 261
ஸ்ரீ சங்கரா 
ேமல்நிைலப்பள்ளி

திருவள்ளூவர் நகர், 
திருவான்மியூர், கிழக்கு 
முகம், ெசன்ைன‐600041

1.  1.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 புதிய கடற்கைர சாைல , 2.  2.ெசன்ைன 
(மா) புதிய வார்டு எண்.182 புதிய கடற்கைர சாைல , 3.  3.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 

சுப்பிரமணியன் அெவன்யு வால்மீகி நகர் , 4.  4.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 

வினா விஹார் அப்பார்ேமண்ட் புதிய கடற்கைர , 5.  5.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 

ேப வாட்ச் அப்பார்ெமன்ட் புதிய கடற்கைர சாைல , 6.  6.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய 
வார்டு எண்.182 பி டி சி காலனி 1வது ெதரு , 7.  7.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 பி டி 
சி காலனி 2வது ெதரு , 8.  8.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பி டி சி காலனி 
3வது ெதரு , 9.  9.ெசன்ைன (மா) புதிய வார்டு எண்.182 பி டி சி காலனி 4வது ெதரு , 10.  
10.திருவான்மியூர்(கிழக்கு) புதிய வார்டு எண்.182 பி டி சி காலனி 5வது ெதரு , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

All voters


