வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

1

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 6ேது அேன்யூ பி பிளோக் 17ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ப்பி பிளோக்
டேர்வியூ ோலனி(17ேதுஜதரு ) 3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ப்பி பிளோக் 18ேதுஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101
ப்பி பிளோக் 19ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ப்பி பிளோக் 20ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ப்பி
பிளோக் 3ேதுபி தோன ெோனல 7. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ப்பி பிளோக் 6ேது அஜேன்யூ 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101
கியூ பிளோக் 13ேதுஜதரு 9. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 கியூ பிளோக் 14ேதுஜதரு 10. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 கியூ
பிளோக் 15ேதுஜதரு 11. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 கியூ பிளோக் 16ேதுஜதரு 12. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 கியூ பிளோக்
17ேதுஜதரு 13. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 101 கியூ பிளோக் 3ேது மற்றும் 4ேது ஜமயின் க ோடு 14. அண்ணோந ர்
ேோர்டுஎண்101 கியூ பிளோக் 3ேது அஜேன்யூ 15. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 கியூ பிளோக் 6ேதுஅஜேன்யூ 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

1

2

2

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஆர் பிளோக் 12ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 ஆர் பிளோக் 13ேது ஜதரு 3.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 ஆர் பிளோக் 14ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 ஆர் பிளோக் 15ேதுஜதரு 5.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 ஆர் பிளோக் 16ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 ஆர் பிளோக் 3ேது பி தோன ெோனல 7.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஆர் பிளோக் 4ேது ஜமயின் ஜதரு 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 ஆர் பிளோக் 6ேது பி தோன
ெோனல 9. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 ஆர் பிளோக் 6ேது அஜேன்யூ 10. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 16ேது
ஜதரு 11. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 17ேது ஜதரு 12. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 18ேது ஜதரு
13. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 19ேது ஜதரு 14. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 20ேது ஜதரு 15.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 21ேது ஜதரு 16. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 4ேது பி தோன ெோனல
17. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 5ேது அஜேன்யூ 18. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 6ேது பி தோன
ெோனல 19. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 எஸ் பிளோக் 6ேது அஜேன்யூ 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

3

3

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 புதியஆேடி ெோனல ஐசிஎப்ஜதற்கு ோலனி தவுஎண் 401 முதல் 450 ேன 2. அண்ணோந ர்
ேோர்டுஎண் 100 புதிய ஆேடி ெோனல ஐசிஎப்ஜதற்கு ோலனி .எண் 516 முதல் 766 ேன 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

4

4

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 புதிய ஆேடி ெோனல ஐ சி எப் ஜதற்கு ோலனி .எண்.451முதல் 515 ேன 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

5

5

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 புதிய ஆேடி ெோனல ஐசிஎப்ஜதற்கு ோலனி .எண் 516 முதல் 766 ேன 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

6

6

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 புதிய ஆேடி ெோனல ஐசிஎப்ஜதற்கு ோலனி .எண் 711 முதல் 766 ேன 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

7

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 101 புதிய ஆேடி ெோனல டோக்டர் அம்கபத் ோர்ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

7

8

8

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக் 1ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக்
8ேது ஜதரு 3. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக் 11ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101
ட்டி பிளோக் 12ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக் 3ேது பி தோன ெோனல 6. அண்ணோந ர்
(கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக் 9ேது ஜதரு 7. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக் 10ேது ஜதரு 8.
அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக் 3ேது அேண்யூ 9. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டி பிளோக்
5ேது பி தோன ெோனல 10. அண்ணோந ர் (கமற்கு) ேோர்டு எண் 101 ட்டிபிளோக் 4ேது பி தோன ெோனல 11. அண்ணோந ர்
ஐ.சி.எப் ேோர்டுஎண் 101 புதிய ஆேடி ெோனல டோக்டர் அம்கபத் ோர்ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

9

9

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ோேல் துனை துனண ஆனணயோளர் குடியிருப்பு ள் 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ோேல்
அலுேலர் குடியிருப்பு ள் 3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 ோர்டன் வீயு அடுக்குமோடி குடியிருப்பு ள் 4. அண்ணோந ர்
ேோர்டுஎண்101 கலபர் அதி ோரி மற்றும் அலுேலர் குடியிருப்பு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்101 எஸ் டி ஆர் மற்றும் பி எஸ்
என் எல் அலுேலர் குடியிருப்பு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

10

10

ஜெயக ோபோல் க ோடிகயோ விகே ோனந்தோ
வித்யோலயோ,அண்ணோந ர் யூ பிளோக்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 வி பிளோக் 4ேது பி தோன ெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 வி பிளோக் 5ேது பி தோன
ெோனல 3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 வி பிளோக் 5ேது அஜேன்யூ 4. அண்ணந ர் ேோர்டுஎண்100 வி பிளோக் 6ேது
பி தோனெோனல 5. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 வி பிளோக் 10ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 வி பிளோக் 11ேது
ஜதரு 7. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 வி பிளோக் 12ேது ஜதரு 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 வி பிளோக் 13ேது ஜதரு 9.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 வி பிளோக் 14ேது ஜதரு 10. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 3ேது பி தோன ெோனல 11.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 4ேது பி தோன ெோனல 12. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 5ேது பி தோன
ெோனல 13. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 6ேது பி தோன ெோனல 14. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 6ேது
ஜதரு 15. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 7ேது ஜதரு 16. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 8ேது ஜதரு 17.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 9ேது ஜதரு 18. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 யூ பிளோக் 10ேது ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

11

11

சி எஸ் ஐ ஜெஸிகமோெஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர், ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 இெட் பிளோக் 5ேது அஜேன்யூ 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்100 இெட் பிளோக் 2ேது
அஜேன்யூ 3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 6ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 7ேது
ஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 8ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 9ேது ஜதரு
7. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 10ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

சி எஸ் ஐ ஜெஸிகமோெஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர், ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 11ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 13ேது ஜதரு 3.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஇ பிளோக் 1ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஇ பிளோக் 2ேது ஜதரு 5.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஇ பிளோக் 3ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஇ பிளோக் 4ேது ஜதரு 7.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஇ பிளோக் 5ேது ஜதரு 8. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 5ேது ஜதரு 9.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இெட் பிளோக் 4ேது ஜதரு 10. அண்ணந ர் இெட் பிளோக் 1ேது ஜதரு 11. அண்ணோந ர்ேோர்டு
எண் 100 ஓய் பிளோக் 3ேது ஜதரு 12. 12 அண்ணோந ர்ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக் 1ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

12

12
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

13

14

15

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

சி எஸ் ஐ ஜெஸிகமோெஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர், ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏ.எல். பிளோக் 4ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏ.எல். பிளோக் 4ேது
அஜேன்யூ 3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏ.எல். பிளோக் 3ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏ.எல். பிளோக்
2ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏ.எல். பிளோக் 14ேது பி தோன ெோனல 6. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏ.எல்.
பிளோக் 11ேதுபி தோனெோனல 7. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏ.எப். பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண்
100 ஏ.எப். பிளோக் 11ேது பி தோன ெோனல 9. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 எ எல் பிளோக் 1ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

சி எஸ் ஐ ஜெஸிகமோெஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர், ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஓய் பிளோக் 5ேது பி தோன ெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஓய் பிளோக் 5ேது
அஜேன்யூ 3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஓய் பிளோக் 6ேது பி தோன ெோனல 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக்
9ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக் 8ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக் 4ேது
ஜதரு 7. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக் 6ேது ஜதரு 8. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக் 7ேது ஜதரு 9.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக் 2ேது ஜதரு 10. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஓய் பிளோக் 3ேது பி தோன ெோனல
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

சி எஸ் ஐ ஜெஸிகமோெஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர், ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 எக்ஸ் பிளோக் 5ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 எக்ஸ் பிளோக் 5ேது பி தோன
ெோனல 3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 எக்ஸ் பிளோக் 6ேது பி தோன ெோனல 4. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 எக்ஸ் பிளோக்
2ேது அஜேன்யூ 5. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏடி பிளோக் 1ேதுஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏடி பிளோக்
2ேதுஜதரு 7. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏடி பிளோக் 3ேதுஜதரு 8. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏடி பிளோக் 4ேதுஜதரு
9. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏடி பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 10. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏடி பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ
ன லோஷ் அப்போர்ட்ஜமண்ட் 11. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏடி பிளோக் 5ேது அஜேன்யூ 12. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண்
100 ஏடி பிளோக் 5ேது ஜதரு 13. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏடி பிளோக் 10ேது பி தோன ெோனல 14. அண்ணோந ர் ேோர்டு
எண் 100 எ ஈ பிளோக் 6ேது ஜதரு 15. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 எ ஈ பிளோக் 7ேது ஜதரு 16. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண்
100 எ ஈ பிளோக் 10ேது பி தோன ெோனல 17. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 எ ஈ பிளோக் 11ேது பி தோன ெோனல 18.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 எ ஈ பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 19. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஓய் பிளோக் 2ேது அஜேன்யூ
20. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஓய் பிளோக் 5ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

13

14

15
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

16

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

கிருஷ்ணெோமி ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,எசி பிளோக் ,அண்ணோந ர்,ஜென்னன600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏசி பிளோக் 2ேது அஜேன்யூ 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏசி பிளோக் 5ேது
பி தோனெோனல 3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 66 ஏசி பிளோக் 1ேதுஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏசி பிளோக்
2ேதுஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏசி பிளோக் 3ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏசி பிளோக் 4ேது
ஜதரு 7. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏசி பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏசி பிளோக் 5ேது
அஜேன்யூ 9. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏசி பிளோக் 6ேது பி தோன ெோனல 10. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏபி பிளோக்
1ேது ஜதரு 11. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏபி பிளோக் 2ேது ஜதரு 12. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏபி பிளோக் 2ேது
அஜேன்யூ 13. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏபி பிளோக் 3ேது பி தோனெோனல 14. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏபி பிளோக்
3ேது ஜதரு 15. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏபி பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 16. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏபி பிளோக்
4ேது ஜதரு 17. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏபி பிளோக் 6ேது ஜதரு 18. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏபி பிளோக் 6ேது
பி தோன ெோனல 19. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏபி பிளோக் 5ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

16

17

17

கிருஷ்ணெோமி ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி,
அண்ணோந ர்,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஏ பிளோக் 3ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஏ பிளோக் 3ேது பி தோன ெோனல
3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஏ பிளோக் 2ேது அஜேன்யூ 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஏ பிளோக் 2ேது ஜதரு 5.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஏ பிளோக் 4ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஏ பிளோக் 1ேது ஜதரு 7.
அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஏ பிளோக் 3ேது அஜேன்யூ 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஏ பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 9.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஎச் பிளோக் 1ேது ஜதரு 10. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஎச் பிளோக் 2ேது ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

18

18

கிருஷ்ணெோமி ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி,
அண்ணோந ர்,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஎச் பிளோக் 3ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஎச் பிளோக் 4ேது ஜதரு 3.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஎச் பிளோக் 5ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஎச் பிளோக் 7ேது பி தோனெோனல
5. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஎச் பிளோக் 8ேது பி தோன ெோனல 6. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஎச் பிளோக் 4ேது
அஜேன்யூ 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

19

20

21

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,நோதமுனி ஜதரு
,நடுேோங் ன ,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 பிரிேோரிெோனல(ஆற்கைோ குடினெ ள்) 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி ந ர் ஏ
பிளோக் 3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி ந ர் பி பிளோக் 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி ந ர் சி பிளோக்
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,நோதமுனி ஜதரு
,நடுேோங் ன ,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஜி பிளோக் 1ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஸ்கடன்பிட் அப்போர்ட்
ஜமண்ட்ஸ் 3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஜி பிளோக் 2ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஜி பிளோக் 3ேது
ஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஜி பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 6. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஜி பிளோக் 7ேது
அஜேன்யூ 7. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 போலோஜி அப்போர்ஜமண்ட்ஸ் 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஜி பிளோக் 7ேது
பி தோன ெோனல 9. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி ெோனல இ பிளோக் 10. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி
ெோனல எப் பிளோக் 11. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஐ பிளோக் 5ேது ஜதரு 12. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி
ந ர் டி பிளோக் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,நோதமுனி ஜதரு
,நடுேோங் ன ,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஐ பிளோக் 9ேது பி தோன ெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஐ பிளோக் 2ேது ஜதரு
3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 அச்ெலோ வி ோர் 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ருக்குமணி நினலயம் 5. அண்ணோந ர்
ேோர்டு எண் 100 ஏஐ பிளோக் 3ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஐ பிளோக் 4ேதுஜதரு 7. அண்ணோந ர்
ேோர்டுஎண் 100 ஏஐ பிளோக் 8ேது பி தோன ெோனல 8. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏஐ பிளோக் 7ேது பி தோன ெோனல 9.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஐ பிளோக் 1ேது ஜதரு 10. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஐ பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 11.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏஜி பிளோக் 2ேதுஜதரு 12. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி ந ர் ஜி பிளோக் 13.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 பிரிேோரி ந ர் எச் பிளோக் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

19

20

21
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

22

22

கிருஷ்ணெோமி ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர்,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 11ேது பி தோனெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக்
5ேதுஜதரு 3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 6ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 7ேது
ஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 8ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 9ேது ஜதரு
7. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏக பிளோக் 10ேது பி தோன ெோனல 8. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 டோஸ்
என்கிகளவ்(ஏக பிளோக் 11ேது பி தோன ெோனல) 9. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 7ேது பி தோன ெோனல 10.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 7ேது பி தோன ெோனல 11. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏக பிளோக் 7ேது
பி தோனெோனல கபஸ் என்கிகளவ் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

23

23

கிருஷ்ணெோமி ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர்,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 டிஎன்எச்பி பிளோட்ஸ் 7ேது பி தோன ெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 டோஸ் க ோர்ட்
(ஏக பிளோக் 7ேது பி தோன ெோனல) 3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 டபள்யூ பிளோக் 1ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

கிருஷ்ணெோமி ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,அண்ணோந ர்,ஜென்னன-600040.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 101 டபிள்யூ பிளோக் 3ேது பி தோன ெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 டபிள்யூ பிளோக்
2ேது ஜதரு 3. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 101 டபிள்யூ பிளோக் 2ேது அஜேன்யூ 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 டபிள்யூ
பிளோக் 3ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 101 டபிள்யூ பிளோக் 3ேது அஜேன்யூ 6. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 101
டபிள்யூ பிளோக் 5ேது பி தோன ெோனல 7. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 டபிள்யூ பிளோக் 5ேது ஜதரு 8. அண்ணோந ர் ேோர்டு
எண் 101 டபிள்யூ பிளோக் 7ேது ஜதரு 9. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 டபிள்யூ பிளோக் 4ேது ஜதரு 10. அண்ணோந ர் ேோர்டு
எண் 100 ஏகெ பிளோக் 1ேது ஜதரு 11. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏகெ பிளோக் 2ேது ஜதரு 12. அண்ணோந ர் ேோர்டு
எண் 100 ஏகெ பிளோக் 3ேது ஜதரு 13. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 ஏகெ பிளோக் 4ேது ஜதரு 14. அண்ணோந ர் ேோர்டு
எண் 100 ஏகெ பிளோக் 5ேது ஜதரு 15. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 ஏகெ பிளோக் 4ேது அஜேன்யூ 16. அண்ணோந ர்
ேோர்டுஎண் 100 ஏகெ பிளோக் 7ேது பி தோன ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

24

24
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

25

25

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,மதியஉணவுகூடம் 21,
என்.எஸ்.க . ந ர் அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 1ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 2ேது
ஜதரு 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 3ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

26

26

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,மதியஉணவுகூடம் 21,
என்.எஸ்.க . ந ர் அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என்எஸ்க ந ர் 4ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என்எஸ்க ந ர் 5ேதுஜதரு
3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என்எஸ்க ந ர் 6ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என்எஸ்க ந ர் 7ேதுஜதரு
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

27

27

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,மதியஉணவுகூடம் 21,
என்.எஸ்.க . ந ர் அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 7ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர்
8ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 9ேது ஜதரு 4. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க
ந ர் 10ேது ஜதரு 5. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 11ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

28

28

29

29

30

30

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 12ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100என் எஸ் க ந ர் 13ேது
ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,மதியஉணவுகூடம் 21,
ஜதரு 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100என் எஸ் க ந ர் பி தோன ெோனல 4. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர்
என்.எஸ்.க . ந ர் அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.
13ேது ஜதரு 5. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 4ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

க ோல ஜபருமோள் னேஷ்ணே கமல்
நினலப்பள்ளி,437 ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல, அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 14ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 15ேது
ஜதரு 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 16ேது ஜதரு 4. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர்
17ேது ஜதரு 5. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 19ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

க ோல ஜபருமோள் னேஷ்ணே கமல்
நினலப்பள்ளி,437 ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல, அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 21ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 22ேது
ஜதரு 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 24ேது ஜதரு 4. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர்
3ேது அஜேன்யூ 5. அரும்போக் ம் ேோர்டு எண் 100 என் எஸ் க ந ர் 20 ேது ஜதரு 6. அரும்போக் ம் ேோர்டு எண் 100 என்
எஸ் க 21ேது ஜதரு 7. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 18ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

31

31

க ோல ஜபருமோள் னேஷ்ணே கமல்
நினலப்பள்ளி,437 ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல, அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 23ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 என் எஸ் க ந ர் 25ேது
ஜதரு 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100என் எஸ் க ந ர் பி தோன ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

32

32

டி.ஜி. னேஷ்ணே ல்லூரி ஆடிட்கடோரியம்
பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 திருவீதி அம்மன் க ோயில்ஜதரு கமல் நடுேக் ன 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100
புது ோலனி (குடினெப்பகுதி) கமல் நடுேக் ன 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

33

33

டி.ஜி. னேஷ்ணே ல்லூரி ஆடிட்கடோரியம்
பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 நோதமுனி ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 பெனனக ோயில்ஜதரு கமல் நடுேக் ன
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

34

டி.ஜி. னேஷ்ணே ல்லூரி ஆடிட்கடோரியம்
பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 பெனன க ோயில் ஜதரு கீழ்நடுேக் ன 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100
பிள்னளயோர்க ோயில்ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

35

35

டி.ஜி. னேஷ்ணே ல்லூரி ஆடிட்கடோரியம்
பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 எம் ஜி ஆர் ோலனி ோெோஜி ஜதரு 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 திருேள்ளுேர் ஜதரு
(எம்ஜிஆர் ோலனி) 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 ம்பர்ஜதரு (எம்ஜிஆர் ோலனி) 4. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100
என்எஸ்க ஜதரு (எம்ஜிஆர் ோலனி) 5. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 திருவி ஜதரு (எம்ஜிஆர் ோலனி) 6. அரும்போக் ம்
ேோர்டு எண் 100 எல்லப்பன் ஜதரு. 7. அரும்போக் ம் ேோர்டு எண் 100 அன்னன அஞ்சு ம் ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

36

36

டி.ஜி. னேஷ்ணே ல்லூரி ஆடிட்கடோரியம்
பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 ஜபரியோர் ஜதரு (எம்ஜிஆர் ோலனி) 2. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 ோந்தி ஜதரு
(எம்ஜிஆர் ோலனி) 3. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 கநரு ஜதரு (எம்ஜிஆர் ோலனி) 4. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100
அண்ணோ ஜதரு (எம்ஜிஆர் ோலனி) 5. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 ோம ோெர் ஜதரு (எம்ஜிஆர் ோலனி) 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

34
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

37

37

டி.ஜி. னேஷ்ணே ல்லூரி ஆடிட்கடோரியம்
பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 மூகேந்தர் ந ர் (நடுேக் ன ) 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 இந்தி ோ ந ர் (நடுேக் ன )
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

38

38

துேோ தோஸ் க ோேர்தணதோஸ் னேஷ்ணே ல்லூரி
உயிரியல் பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 ஜபரியோர் ஈஜே ோ ஜநடுஞ்ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

39

39

துேோ தோஸ் க ோேர்தணதோஸ் னேஷ்ணே ல்லூரி
உயிரியல் பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 முத்துமோரியம்மன் க ோயில் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

40

40

டி.ஜி. னேஷ்ணே ல்லூரி உயிரியல் பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ.
ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல, அரும்போக் ம்,ஜென்னன600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 100 ஜபரியோர் ஈஜே ோ ஜநடுஞ் ெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 100 எம்ஜிஆர் ந ர்
போ தியோர்ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

41

41

துேோ தோஸ் க ோேர்தணதோஸ் னேஷ்ணே ல்லூரி
உயிரியல் பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 டோக்டர் ோதோகிருஷ்ணன் ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

42

42

துேோ தோஸ் க ோேர்தணதோஸ் னேஷ்ணே ல்லூரி
உயிரியல் பிளோக்,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
அரும்போக் ம்,ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண்ம் 100 ஜபரியோர் ஈஜே ோ ஜநடுஞ்ெோனல 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 அம்கபத் ோர் ஜதரு
எம் ஜி ஆர் ோலனி 3. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 100 எம் ஜி ஆர் ந ர் ே ஊ சி ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

43

43

சி. ந்தெோமி நோயுடு னலக் ல்லூரி, 3ம் அனை
இபிளோக், அண்ணோந ர்(கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எ பிளோக் 3ேது அவின்யூ 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எ பிளோக் 5ேது
ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எ பிளோக் 6ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எ பிளோக்
11ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 சி பிளோக் 2ேது அவின்யூ 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 பி
பிளோக் 2ேது அவின்யூ 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எ பிளோக் 2ேது அவின்யூ 8. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண்
101 எ பிளோக் 4ேது ஜதரு 9. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எ &பி பிளோக்12ேது ஜதரு 10. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ேோர்டுஎண் 101 பி பிளோக் 6ேது ஜதரு 11. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 சி பிளோக் 1ேது அவின்யூ 12. அண்ணோந ர்
கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 சி பிளோக் 7ேது ஜதரு 13. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 சி பிளோக் 8ேது ஜதரு 14.
அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 சி பிளோக் 9ேது ஜதரு 15. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 சி பிளோக் 10ேது
ஜதரு 16. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 சி பிளோக் 6ேது ஜதரு 17. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 பி பிளோக்
11ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

44

44

சி. ந்தெோமிநோயுடு னலக் ல்லூரி,இ
பிளோக்,அண்ணோந ர் (கி) ,ஜென்னன-600102.

1. அனமந்த ன ேோர்டுஎண் 101 ஏ பிளோக் எம் எம் ோலனி 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

45

45

சி. ந்தெோமிநோயுடு னலக் ல்லூரி,இ
பிளோக்,அண்ணோந ர் (கி) ,ஜென்னன-600102.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டு எண் 101 ஈ கே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ் ெோனல 2. அனமந்தக் ன ேோர்டு எண் 101 எம் எம் ோலனி
பி பிளோக் 3. அனமந்த ன ேோர்டுஎண்101 ஏ பிளோக் எம் எம் ோலனி 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

46

46

சி. ந்தெோமி நோயுடு னலக் ல்லூரி, பனழய ட்டிடம்,
இ பிளோக், அண்ணோந ர் (கி) ,ஜென்னன-600102.

1. அனமந்த ன ேோர்டுஎண் 101 எம் எம் ோலனி சி பிளோக் 2. அனமந்த ன ேோர்டுஎண் 101 எம் எம் ோலனி புது ஜதரு
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

47

47

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி,எப்
பிளோக்,அண்ணோந ர் (கி) ,ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எம் பிளோக் 9ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எம் பிளோக்
3ேதுஅவின்யூ ோயல் என்கிகளவ் 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எம் பிளோக் 3ேது அவின்யூ 4. அண்ணோந ர்
கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எம் பிளோக் 8ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எம் பிளோக் 10ேது ஜதரு 6.
அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எம் பிளோக் 6ேது அவின்யூ 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

48

48

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஓ பிளோக் 30ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஓ பிளோக் 32ேது
ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஓ பிளோக் 33ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஓ பிளோக்
35ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஓபிளோக் 37ேதுஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101
ஓபிளோக் 36ேதுஜதரு 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஓ பிளோக் 34ேது ஜதரு 8. அண்ணோந ர்
ேள்ளியம்மோள் கமல் நினலப்பள்ளி, பனழய ட்டிடம்
கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 இ பிளோக் 1ேது ஜதரு 9. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 இ பிளோக் 2ேது ஜதரு 10.
, எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி) ,ஜென்னன-600102.
அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 இ பிளோக் 2ேது ஜமயின் க ோடு 11. அண்ணோந ர் கிழக்கு, ேோர்டுஎண் 101 இ பிளோக்
3ேது ஜதரு 12. அண்ணோந ர் கிழக்கு, ேோர்டுஎண் 101 இ பிளோக் 5ேது ஜதரு 13. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஐ
பிளோக் 1ேது ஜமயின் க ோடு 14. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஐ பிளோக் 10ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்
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அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

49

49

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, பனழய ட்டிடம்,
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 13ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக்
15ேதுஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 6ேது அேன்யூ கபோ ன்வில்லோ 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 6ேது அஜேன்யூ 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 17ேது ஜதரு 6.
அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 1ேது பி தோன ெோனல 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக்
2ேது பி தோன ெோனல 8. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 1ேது அவின்யூ 9. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 16ேது ஜதரு 10. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 க பிளோக் 14ேது ஜதரு 11.
அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஐ பிளோக் 4ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

50

50

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, புதிய ட்டிடம்,
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 அன்னன ெத்தியோந ர் 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 புதிய தமிழ் நோடு
குடினெ மோற்று ேோரிய குடியிருப்பு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

51

51

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி,புதிய ட்டிடம்
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 101 அன்னனெத்யோ ந ர் 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 101 ஐ பிளோக் 2ேது
ஜமயின் க ோடு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 101 ஐ பிளோக் 11ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

Page 17 of 85

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

52

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஜி பிளோக் 12ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 எப் பிளோக் 4ேது
ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, பனழய ட்டிடம், ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஜி பிளோக் 1ேது அவின்யூ 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஜி பிளோக்
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.
18ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஜி பிளோக் 10ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஐ
பிளோக் 1ேது அவின்யூ 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண்67 ஐ பிளோக் 9ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

53

53

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எப் பிளோக் 6ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எப் பிளோக் 7ேது
ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எப் பிளோக் 3ேதுஜதரு 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எப் பிளோக்
ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, பனழய ட்டிடம், 2ேது அவின்யூ 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எப் பிளோக் 2ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எப்
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.
பிளோக் 2ேது ஜமயின் க ோடு 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு, ேோர்டுஎண் 101 இ பிளோக் 1ஏ ஜதரு 8. அண்ணோந ர் கிழக்கு,
ேோர்டுஎண் 101 ஓ பிளோக் ( ணபதி ோலனி) 9. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 ஓ பிளோக் 31ேது ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

54

54

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, பனழய ட்டிடம்,
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.

52

1. அண்ணோந ர் ேோர்டுஎண் 101 எப் பிளோக் 1ேதுஅவின்யூ 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எப் பிளோக் 1ேது ஜதரு 3.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எப் பிளோக் 5ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எச் பிளோக் 4ேது ஜதரு 5.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 ஜி பிளோக் 1ேது அவினியூ பிருந்தோேன் ோலனி 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 ஜி பிளோக்
1ேது அவினியூ 7. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எச் பிளோக் 5ேது ஜமயின் க ோடு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

55

55

56

56

57

57

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101என் பிளோக் 25ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக்
26ேது ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 27 ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101
ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, பனழய ட்டிடம்,
என் பிளோக் 18ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஜி பிளோக் 9ேதுஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண்
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.
101 எப் பிளோக் 8ேது ஜதரு 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 எப் பிளோக் 9ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, புதிய ட்டிடம்,
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 6ேது அஜேன்யூ கலோட்டஸ் ோலனி 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ேோர்டுஎண் 101 கிருஷ்ணோ ோலனி 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 2ேது பி தோன ெோனல இ டப்ள்யூ
எஸ் குடியிருப்பு 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எல் பிளோக் கிரீன் ோர்டன் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, புதிய ட்டிடம்,
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 17ேதுஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக்
19ேது ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 20ேது ஜதரு 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101
என் பிளோக் 21ேது ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 22ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 23ேது ஜதரு 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 101 என் பிளோக் 24ேது ஜதரு 8. அண்ணோந ர்
ேோர்டு எண் 101 கெ பிளோக் 7ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

58

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, புதிய ட்டிடம்,
எப் பிளோக், அண்ணோந ர் (கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 கெ பிளோக் 2ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 கெ பிளோக் 6ேது அவினியூ 3.
அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 கெ பிளோக் 1ேது பி தோன ெோனல 4. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 கெ பிளோக் 2ேது பி தோன
ெோனல 5. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 கெ பிளோக் 3ேது அவினியூ 6. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 கெ பிளோக் 6ேது
ஜதரு 7. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எச் பிளோக் 1ேது பி தோன ெோனல 8. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எச் பிளோக் 2ேது
பி தோன ெோனல 9. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எச் பிளோக் 3ேது அவினியூ 10. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எச் பிளோக்
2ேது ஜதரு 11. அண்ணோந ர் ேோர்டு எண் 101 எச் பிளோக் 5து ஜதரு 12. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 எல் பிளோக்
26ேது ஜதரு 13. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 எல் பிளோக் 1ேது அவின்யூ 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

58

59

59

ேள்ளியம்மோள் கமல்நினலப்பள்ளி, புதிய ட்டிடம்,
எப் பிளோக், அண்ணோந ர்(கி), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 102 எல் பிளோக் 17 ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 102 எல் பிளோக்
19ேது ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 102 எல் பிளோக் 20 ேதுஜதரு 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 102
எல் பிளோக் 21ேதுஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 102 எல் பிளோக் 25ேது ஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு
எண் 102 எல் பிளோக் 18ேது ஜதரு 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 எல் பிளோக் 27ேதுஜதரு 8. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ேோர்டுஎண் 102 எல் பிளோக் 23ேதுஜதரு 9. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 எல் பிளோக் 24ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

60

60

டோக்டர் பி எம் சுந்த ேதனம் கமல் நினலப்பள்ளி,
புதிய ட்டிடம், முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய்ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 ோந்தி ஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 கி ென்ட் க ோடு 3. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டுஎண் 101 8ேது குறுக்கு ஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 8ேது குறுக்கு ஜதரு குடினெ பகுதி 5. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டுஎண் 101 முதல் பி தோனெோனல (கமற்கு) 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

Page 20 of 85

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

61

61

டோக்டர் பி எம் சுந்த ேதனம் கமல் நினலப்பள்ளி,
புதிய ட்டிடம், முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய்ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 5ேது குறுக்குஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 திரு வி குடினெபகுதி 3. ஜெனோய்
ந ர் ேோர்டுஎண் 101 கமற்கு கிளப் ெோனல 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 4ேது குறுக்குஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண்
101 6ேது குறுக்குஜதரு 6. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 2ேது பி தோனெோனல 7. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101
ஜெயலட்சுமி ோலனி (2ேது பி தோன ெோனல) 8. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 101 துளசி அபோர்ட்மன்ட்ஸ் 9. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டு எண் 101 தி ரு வி
ோலணி 10. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 விெய் அப்போர்ட்ஜமண்ட்ஸ் 11. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டுஎண் 101 முதல் பி தோனெோனல குடினெபகுதி 12. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 ெக்தி டேர் 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

62

62

டோக்டர் பி எம் சுந்த ேதனம் கமல் நினலப்பள்ளி,
புதிய ட்டிடம், முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய்ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 ோம ோஜ் ஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 கமற்கு பூங் ோ ெோனல 3. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டுஎண் 101 ஜபரியகூடல் ஜெனோய்ந ர் 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101 பிரிேரி ெோனல 5. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண்
101 3ேது பி தோன ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

63

63

திரு.வி. . கமல் நினலப்பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய் ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101ஜபரியோர் ோலனி1ேது ஜதரு ( எ.1முதல்122ேன ) 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 101
பிரிேரி ெோனல விரிவு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

64

64

திரு.வி. . கமல் நினலப்பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய் ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101 ஜபரியோர் ோலனி 2ேது ஜதரு ( எ.8முதல்268ேன ) 2. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101
(பிபி ோர்டன்) ஜபோன்னுகேல்பிள்னளகதோட்டம் ( .எ.1முதல் 90ேன ) 3. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 101 7ேது குறுக்கு
ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

65

65

திரு.வி. . கமல் நினலப்பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய் ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101 ஜபோன்னுகேல் பிள்னளகதோட்டம் 2ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101
ஜபோன்னுகேல் பிள்னளகதோட்டம் 3ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

66

66

திரு.வி. . கமல் நினலப்பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய் ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101 ஜபோன்னுகேல் பிள்னளகதோட்டம் 4ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101
ஜபோன்னுகேல் பிள்னளகதோட்டம் 5ேது ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ேோர்டு எண் 101 ஜபோன்னுகேல் பிள்னள கதோட்டம் 6ேது
ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

67

67

திரு.வி. . கமல் நினலப்பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய் ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101 ஜபோன்னுகேல் பிள்னளகதோட்டம் 4ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 101
ஜபோன்னுகேல் பிள்னளகதோட்டம் 5ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

68

68

திரு.வி. . கமல் நினலப்பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய் ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 101 போ திபு ம் பி தோன ெோனல 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 101 போ திபு ம் 6ேது ஜதரு 3.
ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 101 போ திபு ம் 4ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

69

69

திரு.வி. . கமல் நினலப்பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு,
ஜெனோய் ந ர்,ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 101 போ திபு ம் 1ேதுஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 101 போ திபு ம் 2ேதுஜதரு 3.
அரும்போக் ம் ேோர்டுஎண் 101 அறிஞர் அண்ணோ இந்திய மருத்துேமனன மோணேர் ள் விடுதி 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண்
101 போ திபு ம் 3ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

70

70

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி , ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டு எண் 101 ஜபோன்னுகேல்பிள்னள கதோட்டம் 6ேதுஜதரு 2. அனமந்தக் ன ேோர்டு எண் 101
ஜபோன்னுகேல்பிள்னளகதோட்டம் 4ேதுஜதரு 3. அனமந்தக் ன ேோர்டு எண் 101 ஜபோன்னுகேல்பிள்னளகதோட்டம்
3ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

71

71

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டு எண் 102 ஜபரியோர் ஈ ஜே ோ ஜநடுஞ்ெோனல தவுஎண் 387முதல் 680 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

72

72

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,குஜ்ஜி ஜதரு,
அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 மண்டபம் முதல் ெந்து 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 மண்டபம் 2ேது ெந்து 3. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 102 மஹோ அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 102 புது மண்டபம் க ோடு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

73

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,குஜ்ஜி ஜதரு,
அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 மண்டபம் 3ேது ெந்து 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 மண்டபம் 4ேது ெந்து 3. கீழ்போக் ம்
ேோர்டு எண் 102 மண்டபம் 6ேது ெந்து 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

74

74

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,குஜ்ஜி ஜதரு,
அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. கீழ்போக் ம்ேோர்டுஎண் 102 (புதுமண்டபம்ஜதரு) கீழ்போக் ம் அயனோே ம் ெோனல 2. கீழ்போக் ம்ேோர்டுஎண் 102
கும ன்ந ர்1ேது ஜதரு 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 கும ன்ந ர் 2ேது ஜதரு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 கும ன்ந ர்
3ேது ஜதரு 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 மண்டபம் குறுக்கு ஜதரு 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 னேல்டுபிளேர்
அபோர்ட்ஜமண்ட்ஸ் 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 மண்டபம்குறுக்கு ஜதரு ென்பிளேர்அபோர்ட்ஜமன்ட் 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

75

75

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,குஜ்ஜி ஜதரு,
அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 குஜ்ஜிபி தோனெோனல தவு எண் 1 முதல் 150 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

73
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

76

76

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,குஜ்ஜி ஜதரு,
அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 குஜ்ஜி பி தோன ெோனல தவுஎண் 181 முதல் 363 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ேோர்டுஎண் 102 குஜ்ஜி பி தோன ெோனல தவு எண் 151 முதல் 180 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

77

77

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,குஜ்ஜி ஜதரு,
அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 குஜ்ஜி 2ேது குறுக்கு ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 102 குஜ்ஜி 1ேது
குறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

78

78

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,குஜ்ஜி ஜதரு,
அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 பள்ளிய ென் ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 திருேள்ளூேர் ந ர்
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

79

79

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி ந ர் நியு ோலனி 2ேது ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102
ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,தமிழர் ந ர்,
ேஉசி ந ர்நியு ோலனி 1ேது ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 லஷ்மி அபோர்ட்ஜமண்ட்ஸ் 4. அண்ணோந ர்
ல்லனைெோனல, ஜெனோய் ந ர், ஜென்னன-600030. கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி ந ர் 1ேது குறுக்கு ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி ந ர் 2ேது குறுக்கு
ஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி ந ர் 3ேது குறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

80

80

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,தமிழர் ந ர்,
ல்லனைெோனல, ஜெனோய் ந ர், ஜென்னன-600030.

81

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஆர் வி ந ர் ஜமயின் க ோடு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஆர் வி ந ர்
1ேது குறுக்கு ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஆர் வி ந ர் 2ேது குறுக்கு ஜதரு 4. அண்ணோந ர் கிழக்கு
ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,தமிழர் ந ர்,
ேோர்டுஎண் 102 ஆர் வி ந ர் 3ேது குறுக்கு ஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஆர் வி ந ர் 4ேது குறுக்கு ஜதரு 6.
ல்லனைெோனல, ஜெனோய் ந ர், ஜென்னன-600030.
அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஆர் வி ந ர் 5ேது குறுக்கு ஜதரு 7. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஸ்ரீ ஆர்க ட்
8. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ஆர் வி ந ர் 6ேது குறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

81

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி ந ர் 4ேது குறுக்கு ஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி
ந ர் 5ேது குறுக்கு ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி ந ர் குடினெபகுதி (கநரு ஜதரு) 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ே உ சி ந ர் ஜமயின் க ோடு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 ேஉசிந ர்
6ேது குறுக்கு ஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டு எண் 102 போ த் பிளோட்ஸ் ஆர் வி ந ர் ஜமயின் க ோடு 4. அண்ணோந ர்
கிழக்கு ேோர்டு எண் 102 அண்ணோந ர் டி பிளோக் 2ேது ஜதரு 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 2ேதுகுறுக்குஜதரு
கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 மத்தியஜதரு கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

82

82

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,தமிழர் ந ர்,
ல்லனைெோனல, ஜெனோய் ந ர், ஜென்னன-600030.

83

83

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 ஜ னோல் ஜதரு கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண்102 ஆறுமு ம் ெோனல
ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,தமிழர் ந ர்,
(கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி) 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 ஜபரிய ஜதரு மற்றும்3ேதுகுறுக்குஜதரு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண்
ல்லனைெோனல, ஜெனோய் ந ர், ஜென்னன-600030.
102 கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி1ேதுகுறுக்கு ஜதரு 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 அ சு அலுேலர் குடியிருப்பு
(உள்ேட்டெோனல) 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

84

84

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,தமிழர் ந ர்,
ல்லனைெோனல, ஜெனோய் ந ர், ஜென்னன-600030.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 போர்க்ஜதரு கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி 2. கீழ்போக் ம்ேோர்டுஎண் 102 ஜேளிேட்டெோனல
கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 உள்ேட்டெோனல கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி 4. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 102 வினளயோட்டுனமதோனம் 3ேது குறுக்கு ஜதரு கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102
புதியகபோலீஸ்குடியிருப்பு கீழ்போக் ம் ோடன் ோலோனி 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 என் ஜதரு கீழ்போக் ம் ோர்டன் ோலனி
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

85

மனநல புனர் ேோழ்வு னமயம்,டி பிளோக் 171 ஆர் வி
ந ர், அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 கீழ்போக் ம் ோர்டன் ெோனல தவு எண்50 முதல் 229 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102
சிந்தூர் ோர்டன் 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 டின ஜடன்ட் அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு ள் 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102
ோர்டனியோ அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு ள் 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 அண்ணோந ர் டிபிளோக் 1ேதுஜமயின்க ோடு
6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 அண்ணோந ர் டிபிளோக் 1ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

86

86

மனநல புனர் ேோழ்வு னமயம்,டி பிளோக் 171 ஆர் வி
ந ர், அண்ணோந ர் (கிழக்கு), ஜென்னன-600102.

1. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 அண்ணோந ர் டிபிளோக் 3ேதுஜதரு 2. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102
அண்ணோந ர் டிபிளோக் 4ேதுஜதரு 3. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 அண்ணோந ர் டிபிளோக் 5ேதுஜதரு 4.
அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 அண்ணோந ர் டிபிளோக் 6ேதுஜதரு 5. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102
அண்ணோந ர் டிபிளோக் 7ேதுஜதரு 6. அண்ணோந ர் கிழக்கு ேோர்டுஎண்68 அண்ணோந ர் டிபிளோக் 8ேதுஜதரு 7. அண்ணோந ர்
கிழக்கு ேோர்டுஎண் 102 அண்ணோந ர் டிபிளோக் 9ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

87

87

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,மஞ்ெக்ஜ ோல்னல ஜதரு,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 தி ேன் ோலனி 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

85
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

88

88

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,மஞ்ெக்ஜ ோல்னல ஜதரு,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ெலட்சுமி ோலனி1ேது ஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ெலட்சுமி ோலனி 2ேது
ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ெலட்சுமி ோலனி3ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

89

89

ஜென்னன ஜபண் ள்
கமல்நினலப்பள்ளி,புல்லோஅஜேன்யூ, ஜெனோய் ந ர்,
ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 102 மஞ்ெக்ஜ ோல்னல ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

90

90

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,மஞ்ெக்ஜ ோல்னல ஜதரு,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்த ன ேோர்டுஎண்102 மஞ்ெக்ஜ ோல்னல ஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 ெலட்சுமி ோலனி 4ேது ஜதரு
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

91

91

ஜென்னன ஜபண் ள்
கமல்நினலப்பள்ளி,புல்லோஅஜேன்யூ, ஜெனோய் ந ர்,
ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 102 திருவீதியம்மன்க ோவில் 1ேது ஜதரு தவுஎண்1முதல்62 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

92

92

ஜென்னன ஜபண் ள்
கமல்நினலப்பள்ளி,புல்லோஅஜேன்யூ, ஜெனோய் ந ர்,
ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 102 திருவீதியம்மன் 1ேது ஜதரு .எண் 63முதல் 138 ேன 2. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண்
102 திருவீதியம்மன் 2ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

93

93

ஜென்னன ஜபண் ள்
கமல்நினலப்பள்ளி,புல்லோஅஜேன்யூ, ஜெனோய் ந ர்,
ஜென்னன-600030.

1. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 102 திருவீதியம்மன் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 புல்லோ அவின்யூ தமிழ் நோடு வீட்டு ேெதி ேோரிய குடியிருப்பு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண்
102 புல்லோ அவின்யூ தமிழ்நோடு வீட்டு ேெதி ேோரிய குடியிருப்பு ஈ பிளோக் 3. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 புல்லோ அவின்யூ
ஜென்னன ஜபண் ள்
தமிழ்நோடு வீட்டு ேெதி ேோரிய குடியிருப்பு எப் பிளோக் 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 புல்லோ அவின்யூ தமிழ்நோடு வீட்டு
கமல்நினலப்பள்ளி,புல்லோஅஜேன்யூ, ஜெனோய் ந ர்,
ேெதி ேோரிய குடியிருப்பு ஜி பிளோக் 5. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 புல்லோ அவின்யூ தமிழ்நோடு வீட்டு ேெதி ேோரிய
ஜென்னன-600030.
குடியிருப்பு எச் பிளோக் 6. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 புல்லோ அவின்யூ தமிழ்நோடு வீட்டு ேெதி ேோரிய குடியிருப்பு ஐ
பிளோக் 7. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 புல்லோ அவின்யூ 8. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 போர்க் அவின்யூ 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

94

94

95

95

ேள்ளியம்மோள் மழனலயர் பள்ளி முதன்னம
ட்டிடம்,எல்.க அய்யோவு ஜதரு, ஜெனோய் ந ர்,
ஜென்னன-600030.

1. ேோர்டுஎண் 102 எல் க அய்யோவு ஜதரு 2. ேோர்டுஎண் 102 ஜெங்குந்தர் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

96

96

ேள்ளியம்மோள் மழனலயர் பள்ளி முதன்னம
ட்டிடம்,எல்.க அய்யோவு ஜதரு, ஜெனோய் ந ர்,
ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ோா் ேோர்டுஎண் 102 ோனமய்யோ ஜதரு 2. ஜெனோய் ந ோா் ேோர்டுஎண் 102 மசூதி ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

97

98

99

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

97

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 பூங் ோ ெோனல கிழக்கு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 அண்ணோ ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டுஎண் 102 தமிழர் ந ர்லிங்க் க ோடு 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 டோக்டர் அம்கபத் ோர்ஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர்
டோக்டர் பி.எம். சுந்த ேதனம் கமல்நினல
ேோர்டுஎண் 102 கிளப்க ோடு (கிழக்கு) 6. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 இந்தியன் ஃப்ளோட்ஸ் 7. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண்
பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு, ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன102 எ பிளோக் த.வீ.ே.ேோ.குடியிருப்பு கிளப்க ோடு 8. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 பி பிளோக் த.வீ.ே.ேோ.குடியிருப்பு
600030.
கிளப்க ோடு 9. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 சி பிளோக் த.வீ.ே.ேோ.குடியிருப்பு கிளப்க ோடு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

98

டோக்டர் பி.எம். சுந்த ேதனம் கமல்நினல
பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு, ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன600030.

99

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ல்லனைெோனலதமிழ்நோடுகுடினெமோற்றுேோரிய குடியிருப்பு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண்
டோக்டர் பி.எம். சுந்த ேதனம் கமல்நினல
102 ல்லனைெோனலதமிழ்நோடுகுடினெமோற்றுேோரியகுடியிருப்பு 3. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ல்லனைெோனல
பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு, ஜெனோய்ந ர், ஜென்னனமிழ்நோடுகுடினெமோற்றுேோரியகுடியிருப்பு 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ல்லனைெோனல
600030.
மிழ்நோடுகுடினெமோற்றுேோரியகுடியிருப்பு 5. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 குடினெப்பகுதி ல்லனை ெோனல 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ஜெனோய்ந ர் 3ேது குறுக்கு ஜதரு கிழ்க்கு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ஜெனோய்ந ர்
4ேதுகுறுக்குஜதரு கிழ்க்கு 3. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 ஜெனோய்ந ர் 1ேதுகுறுக்குஜதரு கிழ்க்கு 4. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டுஎண் 102 ஜெயம்மோள் ஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102 பிரிேரி ெோனல 6. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண் 102
ஜெனோய்ந ர் 1ேதுஜமயின்க ோடு கிழக்கு 7. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 ஜெனோய்ந ர்2ேதுகுறுக்கு ஜதரு கிழக்கு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

100

100

டோக்டர் பி.எம். சுந்த ேதனம் கமல்நினல
பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு, ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன600030.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 ெபதி ஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 ோஜீவ் ோந்தி ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்
ேோர்டு எண் 102 அன்னன இந்தி ோ ஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 எம்.ஜி.ஆர். ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

101

101

டோக்டர் பி.எம். சுந்த ேதனம் கமல்நினல
பள்ளி,முதல்ஜமயின் க ோடு, ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன600030.

1. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 லட்சுமி டோக்கீஸ் க ோடு 2. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டுஎண்68 ன்னியம்மன் க ோயில்ஜதரு 3.
ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 ெம்பத் என்கிகளவ் 4. ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 நோதமுனி ஜதரு குடியிருப்பு 5.
ஜெனோய் ந ர் ேோர்டு எண் 102 ஜெல்லம்மோள் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, தியோ ப்போ ஜதரு,
கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 கீழ்போக் ம் கதோட்ட ெோனல தவுஎண் 1 முதல் 127 ேன 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103
கீழ்போக் ம் கதோட்ட ெோனல மோ நோதோ டேர் குடியிருப்பு 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 கீழ்போக் ம் கதோட்டத் ெோனல
ஸ்க ஸ்டோ குடியிருப்பு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 கீழ்போக் ம் கதோட்ட ெோனல க .ஜி ஜபல்விட் குடியிருப்பு 5.
கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 மண்டபம் ெோனல தவு எண் 1 முதல் 62 ேன 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 தோகமோத
மூர்த்தி ெோனல தவு எண் 1 முதல் 44 ேன 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

102

102
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

103

103

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, தியோ ப்போ ஜதரு,
கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 க .ஜி ெோனல 1ேது ஜதரு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 க .ஜி ெோனல 1ேது ஜதரு ஈடன்
ோர்டன் 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 க .ஜி ோர்டன் 2ேதுஜதரு ஹனிடியூ குடியிருப்பு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103
ப சுபிள்னள ஜதரு 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 சிேெங் ன் ஜதரு 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 சிேெங் ன் ஜதரு
ருக்ஷ்ன் அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 அப்போ ோர்டன் 8. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 க .ஜி
ெோனல ஈ.எஸ்.ஐ ஊழியர் குடியிருப்பு 9. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 திருநோ ோயணோஅேன்யூநியூஆேடிெோனல) போலோஜி
குடியிருப்பு 10. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜபோன்னப்ப ெோனல 11. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 கீழ்போக் கதோட்டெோனல
2ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

104

104

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, தியோ ப்போ ஜதரு,
கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 கலோட்டஸ் ோர்டன் ோேலர் குடியிருப்பு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 திருநோ ோயண
அேன்யூ 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 அப்போவு அேன்யூ 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

105

105

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, தியோ ப்போ ஜதரு,
கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 தியோ ப்போ ஜதரு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 தியோ ப்போ 1ேது ெந்து 3. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 103 தியோ ப்போ 2ேது ெந்து 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 தியோ ப்போ 3ேது ெந்து 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

106

107

108

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

106

ஜெல்டர் போர் கஹோம்ஜலஸ்,ஜெம்மண்கபட்னட
கீழ்ப்போக் ம் ஜென்னன 600010

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 போல்பர் க ோடு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 விெய்க ோர்ட்டு போல்பர்க ோடு 3. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 103 உமோ ோம்ப்ளக்ஸ் போல்பர்க ோடு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜெம்மண்கபட்னட ஜமயின் க ோடு 5.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜெம்மண்கபட்னட 1ேது குறுக்கு ஜதரு 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜெம்மண்கபட்னட 2ேது
குறுக்கு ஜதரு 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜெம்மண்கபட்னட 3ேதுகுறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

107

ஜெல்டர் போர் கஹோம்ஜலஸ்,ஜெம்மண்கபட்னட
கீழ்ப்போக் ம் ஜென்னன 600010

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பு னெேோக் ம்ஜநடுஞ்ெோனல(கபலஸ் ரீஜென்சி) 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பு னெேோக் ம்
ஜநடுஞ்ெோனல 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பிரீன்ஸ்டேர் ஏ அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
பிரீன்ஸ்டேர் பி அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பிரீன்ஸ்கமனர் ஏ அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 6.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பிரீன்ஸ்கமனர் பி அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜ ல்லீஸ்ெோனல 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 மில்லர்ஸ் ெோனல 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 மில்லர்ஸ்ெோனல(அங்கூர்
போ னடஸ்அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு ள் ) 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 லில்லினேட் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 4. கீழ்போக் ம்
ேோர்டு எண் 103 தம்புெோமி ெோனல 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 பி.எஸ்.என்.எல்.ஊழியர் குடியிருப்புக் ள்(தம்புெோமி
சி.எஸ்.ஐ.ஜபயின் கமல் நினலப்பள்ளி, ஜெசி கமோெஸ்
க ோடு) 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பிரீன்ஸ் ோர்டன் ஏ பிரிவு தம்புெோமி க ோடு 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
பிளோக், ஆர்ம்ஸ்க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னனபிரீன்ஸ் ோர்டன் சி பிரிவு அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு தம்புெோமி 8. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 மகனோன்மணியம்மோள் ெோனல 9.
600010.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 டோக்டர் ேோசுகதேன் ெோனல 10. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 சில்ேன் லோட்ஜ் ோலணனி
3ேதுகுறுக்குஜதரு 11. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 சில்ேன்லோட்ஜ் ோலணனி 2ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

108
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

109

110

111

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

109

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ங் நோதன் அஜேன்யூ 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ெந்கதோஷ் அடுக்குமோடி குடியிருப்புக் ள்
சி.எஸ்.ஐ.ஜபயின் கமல் நினலப்பள்ளி, ஜெசி கமோெஸ் 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண்70 மில்லர்ஸ் ெந்து 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பிளேர்ஸ் ெோனல 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
பிளோக், ஆர்ம்ஸ்க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னனஅரிஹந்த் ஆர்சிட்அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 நோணிக்நிேோஸ் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 7.
600010.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஆ ோஷ் ங் ோ அடுக்குமோடி குடியிருப்புக் ள் 8. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ெந்தி கலோக்
அடுக்குமோடி குடியிருப்புக் ள் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

110

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஹோர்லிஸ்ெோனல 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 தோகமோத முதலிெோனல (பி ோன்ென் ோர்டன்)
3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 தோகமோத முதலி ெந்து 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜேங் டபதி ெோனல 5. கீழ்போக் ம்
சி.எஸ்.ஐ.ஜபயின் கமல் நினலப்பள்ளி, ஜெசி கமோெஸ் ேோர்டுஎண் 103 ேோடல்ஸ்ெோனல 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ெபதிெோனல 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஆர்ம்ஸ்ெோனல
பிளோக், ஆர்ம்ஸ்க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன4ேது குறுக்கு ஜதரு 8. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 னஹகலண்ட்அடுக்குமோடி குடியிருப்புக் ள் 9. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண்
600010.
103 னஹபிரிஸ் 10. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜஹரிகடஜ் 11. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 சில்ேன்லோட்ஜ் ோலணனி
1ேது குறுக்கு ஜதரு 12. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 சில்ேன்லோட்ஜ் ோலணனி 4ேது குறுக்கு ஜதரு 13. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 103 ஜ ல்லீஸ்ெந்து 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

111

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஆர்ம்ஸ் ெோனல 3ேது குறுக்கு ஜதரு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 லோ கபலஸ் 3. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 103 மோணிக்க ஸ்ேரி ெோனல 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 லோநிக தன் அடுக்குமோடி குடியிருப்புக் ள் 5.
சி.எஸ்.ஐ.ஜபயின் கமல் நினலப்பள்ளி, ஜெசி கமோெஸ்
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 டோக்டர் முனியப்போெோனல 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 கிருஷ்ணோ
பிளோக், ஆர்ம்ஸ்க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னனஅடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள் 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஆர்ம்ஸ்ெோனல 2ேது குறுக்கு ஜதரு 8. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண்
600010.
103 ஆர்மஸ் ெோனல 1ேது குறுக்கு ஜதரு 9. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 ஆர்மஸ் ெோனல 10. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103
கதவிகெோ ன் கடோக ஜ ஸிஜடன்ஸி அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 11. கீழ்போக் ம் ேோர்டு என் 103 ஆர்ம்ஸ் வில்லோ
அப்போர்ட்மண்ட்ஸ் 12. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 பிரின்ஸ் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பர்னபி க ோடு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 கதேதர்ென் அடுக்குமோடி குடியிருப்புக் ள் 3.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 க ோஸ்லின் ோர்டன்அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 பி.ஜி.பி.கமனர்
அடுக்குமோடிகுடியிருப்புக்ள் 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 மங் ள் ோம்அடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள் 6. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 103 ங் ோநிேோஸ்அடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள 7. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜென்சுரிடேர் அடுக்குமோடி
குடியிருப்பு 8. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 சுந்தர்லோல் நிக்க தன் அேன்யூ 9. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பர்னபி அேன்யூ
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

112

112

சி.எஸ்.ஐ.ஜபயின் கமல் நினலப்பள்ளி, ஜெசி கமோெஸ்
பிளோக், ஆர்ம்ஸ்க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன600010.

113

113

கமரி இம்மோகுகலட் நடுநினலப்பள்ளி, ,63 ஹோல்ஸ்
க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஹோல்ஸ் ெோனல1முதல் 90 ேன 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 ஹோல்ஸ்ெோனல ோயல்
போம்ஸ் 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 ஹோல்ஸ்ெோனல விெய் டேர்ஸ் 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஹோல்ஸ்ெோனல
பிெோயட்டி டேர்ஸ் 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஹோல்ஸ்ெோனல சில்பி ஹோல்மோர்க் 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
ஹோல்ஸ்ெோனல ஜமர்சிகஹோம் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

114

114

கமரி இம்மோகுகலட் நடுநினலப்பள்ளி, ,63 ஹோல்ஸ்
க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 நியூ ஆேடி ெோனல 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 நியூ ஆேடிெோனல ஜடம்பிள் ோக் 3.
கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 நியூஆேடிெோனல ஜெ.வி.எல். போ னடஸ் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

115

115

கமரி இம்மோகுகலட் நடுநினலப்பள்ளி, ,63 ஹோல்ஸ்
க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ேள்ளியம்மோள் ஜதரு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 லட்சுமி ஜதரு 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண்
103 ோமநோதன் ஜதரு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ோமநோதன் ஜதரு கபலஸ் ோர்டன் 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண்
103ஹோல்ஸ் கலன் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

116

116

கமரி இம்மோகுகலட் நடுநினலப்பள்ளி, ,63 ஹோல்ஸ்
க ோடு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ேங்கிஜதரு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ேங்கி ஜதரு கி வுன் க ோர்ட் 3. கீழ்போக் ம்
ேோர்டுஎண் 103 உனமயோள் ஜதரு 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 க ோயில் ஜதரு 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
அழ ப்போந ர் ஜபருமோள்க ோயில்ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

117

117

டி.இ எல்.சி துேக் ப் பள்ளி ,கும்மோளம்மன் க ோயில்
ஜதரு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஜடய்லஸ் ெோனல 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 டி.என்.எச்.பி.டேர் ஏ.பிளோக்
ஜடய்லஸ்ெோனல 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 டிஎன்.எச்பி டேர்பி பிளோக் ஜடய்லஸ்ெோனல 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
மில்லினியம் டேர் 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 பிளென்ட் அடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள் 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
கேட்நிேோஸ்அடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

118

118

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 லோண்டன்ஸ்ெோனல 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
லண்டன்ஸ்க ோர்ட்டுஅடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 லண்டன்ஸ்டேர்அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 4.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 ஆனந்தம் அடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள் 5. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103
டி.இ எல்.சி துேக் ப் பள்ளி ,கும்மோளம்மன் க ோயில்
னேஷ்ணவிஅடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள் 6. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 அல்ெோகுருஷ் க ோர்ட்அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 7.
ஜதரு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 அரியந்க ஸ்டல் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 8. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 மு ோரிஅேன்யூ 9.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 தடிக ோண்டோஅடுக்குமோடிகுடியிருப்புக் ள் 10. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 வீ ோ ேன்ஜதரு 11.
கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 103 திருவீதிஅம்மன்க ோயில்ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

119

119

டி.இ எல்.சி துேக் ப் பள்ளி ,கும்மோளம்மன் க ோயில்
ஜதரு, கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 கும்மோளம்மோள் க ோயில் ஜதரு 2. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 முத்து கெோனல ஜதரு 3.
கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 தபோல் தந்தி ஊழியர் குடியிருப்பு ஜடய்லர்ஸ் ெோனல 4. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103
ஜதோனலகபசி ஊழியர் குடியிருப்பு ஜடய்லர்ஸ் ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

120

ரிெர்வ் கபங்க் ஊழியர் குடியிருப்பு ஆ ம்பப் பள்ளி
,783-800 ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ெோனல தவு எண் 132 முதல் 198 ேன (ம) 743 முதல் 870 ேன 2.
கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல பிரிஸ் அடுக்கு ம் 3. கீழ்போக் ம் ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ
ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல ஜடரிரிப் ஜட ெஸர் 4. கீழ்போக் ம், ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல ஜலென்ட்
அடுக்கு ம் 5. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல அல்ஸோ டேர் 6. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103
ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல ெப்தமோலி ோ அடுக் ம் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

120
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அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

121

121

ரிெர்வ் கபங்க் ஊழியர் குடியிருப்பு ஆ ம்பப் பள்ளி
,783-800 ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல ஜ ன்ஸஸ் பிருந்தோேனம் 2. கீழ்போக் ம், ேோர்டு எண் 103
ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல ஜபட்டுக ோலோ அடுக் ம் 3. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல ஜபன்னின்சுலோ குடியிருப்பு 4. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல க ல்வீ ட்டோவ்
குடியிருப்பு 5. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல க்ளகனடன் அடுக் ம் 6. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு
எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல க ோ மண்டல்டேர் 7. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல ஆனந்த் அடுக் ம் 8. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல சித்தோர்த் கமனர் 9.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல பிஎஸ்ஆர் எலிஸியம் 10. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ ஜே
ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல பி ஏ டேர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

122

122

ரிெர்வ் கபங்க் ஊழியர் குடியிருப்பு ஆ ம்பப் பள்ளி
,783-800 ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல,
கீழ்ப்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ேோசு ஜதரு 2. கீழ்போக் ம், ேோர்டு எண் 103 ேோசுஜதரு டச்ஸ்கடோன் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு
3. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ரிெர்வ் ேங்கிஊழியர் குடியிருப்பு ஈஜே ோ ஜபரியோர் ஜநடுஞ்ெோனல 4. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண்
103 ோெ த்தினம் ஜதரு 5. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ோெ த்தினம் ஜதரு போலோஜிவில்லோ 6. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103
கப ோசிரியர் சுப் மணியம் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

123

123

பச்னெயப்பன் ல்லூரி,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல, கீழ்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 102 மூர்த்திஜதரு (அ த்தியஜதரு) 2. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஹோல்ஸ்ெோனல குடினெபகுதி 3.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 தர்ம ோெோ க ோவில் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

124

124

பச்னெயப்பன் ல்லூரி,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல, கீழ்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஹோல்ஸ்ெோனல41முதல்140ேன 2. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103
மந்திர்கமனோர்(க ோயில்ஜதரு) 3. கீழ்போக் ம், ேோர்டு எண் 103அழ ப்போ 2ேதுஜதரு(க ோயில்ஜதரு) 11முதல் 48 4.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 லட்சுமி ஜதரு 5. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ல்பவ்ருக்ஷனோர்(லட்சுமிஜதரு) 6.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ென்ஜெட் ஜட ஸ் ( ோமநோதன்க ோடு) 7. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ோமநோதன்க ோடு
ோகலஜ்வியூ குடியிருப்பு 8. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ோமநோதன் க ோடு 9. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ேள்ளியம்மோள்
ஜதரு 16 முதல் 25 ேன 10. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 ஈ கே ோ ஜநடுஞ்ெோனல எண் 317 முதல் 528 ேன 11.
ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 102 ஜெல்லம்மோள் ஜதரு 1 முதல் 28 ேன 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

125

125

பச்னெயப்பன் ல்லூரி,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல, கீழ்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம் ேோர்டுஎண் 102 ோம ோெர் ந ர் (ஹோல்ஸ்ெோனல) 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

126

126

பச்னெயப்பன் ல்லூரி,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல, கீழ்போக் ம், ஜென்னன-600010.

1. கீழ்போக் ம், ேோர்டுஎண் 102 ோெம்மோள் ஜதரு 2. கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 ஜெங் ல்ே ோயன் ஜதரு 3. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு
எண் 102 எல்க அய்யோவு ஜதரு1முதல் 180 4. கீழ்போக் ம், ேோர்டுஎண் 102 கதேகிஅம்மோள் ஜதரு 5.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 பி ென்னவிநோய ர் க ோவில் ஜதரு 6. கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 ஆர்பன்பள்ளி ெோனல 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

127

127

ஜெயற்ஜபோறியோளர் அலுேல ம், தமிழ்நோடு
குடினெமோற்று ேோரியம் ,தோண்டே ோய பிள்னள
ெத்தி ம், ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 102 க .வி.என்.பு ம் 1ேது ஜதரு 2. கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 க .வி.என் பு ம் 2ேதுஜதரு
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

128

128

ஜெயற்ஜபோறியோளர் அலுேல ம், தமிழ்நோடு
குடினெமோற்று ேோரியம் ,தோண்டே ோய பிள்னள
ெத்தி ம், ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 க வி என் பு ம் 2ேது ஜதரு 2. கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 க .வி.என்.பு ம் 3ேது ஜதரு 3.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 க .வி.என்.பு ம் 4ேது ஜதரு 4. கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 க .வி.என்.பு ம் 6ேது ஜதரு 5.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 102 க வி என் பு ம் னலஞர் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 ஜெனோய்ந ர் தமிழ்நோடு குடினெமோற்றுேோரிய குடியிருப்பு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102
ஜெனோய்ந ர் பிபிளோக்பனழயகபருந்துநினலயகுடியிருப்புத.நோ.குடினெமோற்றுேோரியம் 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102
ஜெனோய்ந ர் சிபிளோக்பனழயகபருந்துநினலயங்குடியிருப்புத.நோ.குடினெமோற்றுேோரியம் 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102
ஜெனோய்ந ர் டிபிளோக் பனழயகபருந்துநினலயம்குடியிருப்பு.த.நோகுடினெமோற்றுேோரியம் 5. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102
ஜெனோய்ந ர் இபிளோக்பனழயகபருந்துநினலயம்த.நோகுடினெமோற்றுேோரியம் 6. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 ஜெனோய்ந ர்
ஏப் பிளோக்பனழயகபருந்துநினலயம்குடியிருப்புத.நோகுடினெமோற்றுேோரியம் 7. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 ஜெனோய்ந ர் ஜி
பிளோக் பனழயகபருந்துநினலயம்குடியிருப்புத.நோ.குடினெமோற்றுேோரியம் 8. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 ஜெனோய்ந ர்
எச்பிளோக்பனழயகபருந்துநினலயம்குடியிருப்புத.நோ.குடினெமோற்றுேோரியம் 9. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102
பனழயகபருந்துநினலயம் பின்புைம் உள்ள குடினெ ள் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

129

129
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வரிசை
எண்

130

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 1ேதுஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர்
2ேது ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 103 கெோதியம்மோள் ந ர் 3ேதுஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102
கெோதியம்மோள் ந ர் 4ேதுஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 5ேதுஜதரு 6. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு
எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 6ேதுஜதரு 7. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 7ேதுஜதரு 8. ஜெனோய்
ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 8ேதுஜதரு 9. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 9ேதுஜதரு 10.
ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் பி தோன ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

130

131

131

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 9ேதுஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர்
10ேதுஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 11ேதுஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102
கெோதியம்மோள் ந ர் 12ேதுஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 13ேதுஜதரு 6. ஜெனோய்
ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 14ேதுஜதரு 7. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 15ேதுஜதரு
8. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 16ேதுஜதரு 9. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர்
17ேதுஜதரு 10. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 18ேதுஜதரு 11. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102
கெோதியம்மோள் ந ர் 20ேதுஜதரு 12. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 21ேதுஜதரு 13. ஜெனோய்
ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 22ேதுஜதரு 14. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 23ேதுஜதரு
15. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதியம்மோள் ந ர் 19ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

132

132

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 ப கமஸ்ே ன் 1ேதுஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 ப கமஸ்ே ன் 2ேதுஜதரு 3.
ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 ப கமஸ்ே ன் 3ேதுஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 ப கமஸ்ே ன் 5ேதுஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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வரிசை
எண்

133

134

135

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 102 ஜேங் டெோமிபு ம் 15ேதுகுறுக்குஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 102
ஜேங் டெோமிபு ம் மோர்க்ஜ ட்ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 ஜேங் டெோமிபு ம் 19ேதுகுறுக்கு ஜதரு 4. ஜெனோய்
ந ர், ேோர்டு எண் 103 ப கமஸ்ே ன் 4ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கமற்கு இந்தி ோணி ந ர் ஏ பிளோக் 27ேது குறுக்கு ஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102
கமற்கு இந்தி ோணி ந ர் பி பிளோக் 27 ேது குறுக்கு ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கமற்கு இந்தி ோணி ந ர் சிபிளோக்
27ேது குறுக்கு ஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கமற்குஇந்தி ோணி ந ர் டி பிளோக் 27ேது குறுக்கு ஜதரு 5. ஜெனோய்
ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 கமற்குஇந்தி ோணிந ர் 21ேது குறுக்கு ஜதரு 6. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கமற்கு இந்தி ோணி ந ர்
குடினெப்பகுதி 27 குறுக்கு ஜதரு 7. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 69 கமற்கு இந்தி ோணி ந ர் 29 ேது குறுக்குத் ஜதரு 8.
ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கமற்கு இந்தி ோணி ந ர் 23ேது குறுக்குத் ஜதரு 9. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கமற்கு
இந்தி ோணி ந ர் 25 ேது குறுக்கு ஜதரு 10. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 கிழக்கு இந்தி ோணி ந ர் 22ேது குறுக்கு ஜதரு 11.
ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 கிழக்கு இந்தி ோணி ந ர் 24ேது குறுக்கு ஜதரு 12. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 26 ேது
குறுக்கு ஜதரு கிழக்கு இந்தி ோணி ந ர் 13. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 28ேது குறுக்கு ஜதரு கிழக்கு இந்தி ோணி ந ர் 14.
ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 30ேது குறுக்கு ஜதரு கிழக்கு இந்தி ோணி ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 31ேது குறுக்கு ஜதரு கிழக்கு இந்தி ோணி ந ர் 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103
அம்கபத் ோர்ந ர் 1ேது ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 அம்கபத் ோர் ந ர் 2ேது ஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண்
103 அம்கபத் ோர்ந ர் 3ேது ஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 ஜேங் டெோமிபு ம் 18ேது குறுக்கு ஜதரு 6. ஜெனோய்
ந ர்,ேோர்டு எண் 102 ஜேங் டெோமிபு ம் 24ேது குறுக்கு ஜதரு 7. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 ஜேங் டெோமிபு ம் 22ேது
குறுக்கு ஜதரு 8. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 102 ஜேங் டெோமிபு ம் 20ேது குறுக்கு ஜதரு 9. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102
ஜேங் டெோமிபு ம் ஜதலுங்கு ெந்து 10. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதிஅம்மோள் போ ம்1, 20ேது குறுக்கு ஜதரு 11.
ஜெனோய் ந ர், ேோர்டுஎண் 102 கெோதிஅம்மோள் போ ம்1, 22ேது குறுக்கு ஜதரு 12. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102
கெோதிஅம்மோள் போ ம்1, 24ேது குறுக்கு ஜதரு 13. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 கெோதிஅம்மோள் போ ம்1, 2ேது ஜதரு
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

133

134

135
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

136

136

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. கீழ்போக் ம், ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 5ேது ஜதரு 2. கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 5ேதுகுறுக்குஜதரு 3.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 1ேதுஜதரு 4. கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 3ேதுஜதரு 5.
கீழ்போக் ம்,ேோர்டு எண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 10ேதுகுறுக்குஜதரு 6. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம்
7ேதுகுறுக்குஜதரு 7. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 8ேதுகுறுக்குஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

137

137

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டு எண் 103 டிபி ெத்தி ம் 8ேதுகுறுக்குஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 டிபி ெத்தி ம்
10ேதுகுறுக்கு ஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 டிபிெத்தி ம் 12ேதுகுறுக்குஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டுஎண் 103
டிபிெத்தி ம் 14ேதுகுறுக்குஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 டிபி ெத்தி ம் 16ேதுகுறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

138

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 16ேதுகுறுக்குஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம்
17ேதுகுறுக்குஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 18ேதுகுறுக்குஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103
டி.பி.ெத்தி ம் 20ேதுகுறுக்குஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 22ேதுகுறுக்கு ஜதரு 6. ஜெனோய்
ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 28ேதுகுறுக்குஜதரு 7. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் ஜமயின்க ோடு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

138
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

139

139

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 டிபி ெத்தி ம் ஜமயின் க ோடு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 டிபிெத்தி ம்27ேதுஜதரு 3.
ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 டிபிெத்தி ம்29ேதுஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 டிபிெத்தி ம்32ேதுஜதரு 5.
ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 1ேதுகுறுக்குஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

140

140

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 103 டி.பி.ெத்தி ம் 24ேதுகுறுக்குஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர், ேோர்டுஎண் 103 டி.பி.ெத்தி ம்
26ேதுகுறுக்குஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 டிபிெத்தி ம்25ேதுஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 டி பி
ெத்தி ம் 30 ேது குறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

141

ஜெயிண்ட் ெோர்ஜ் ஆங்கிகலோ இந்தியன் கமல்
நினலப்பள்ளி, ,ஈ.ஜே. ோ. ஜபரியோர்
ஜநடுஞ்ெோனல,ஜெனோய்ந ர், ஜென்னன-600030.

1. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 டிபிெத்தி ம்23ேதுகுறுக்குஜதரு 2. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102
டிபிெத்தி ம்21ேதுகுறுக்குஜதரு 3. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 டிபிெத்தி ம்3ேதுகுறுக்குஜதரு 4. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண்
103 டிபிெத்தி ம்15ேதுகுறுக்குஜதரு 5. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டு எண் 102 டிபி ெத்தி ம் 13ேது குறுக்கு ஜதரு 6. ஜெனோய்
ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 டிபிெத்தி ம்11ேதுகுறுக்குஜதரு 7. ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 102 டிபிெத்தி ம்9ேதுகுறுக்குஜதரு 8.
ஜெனோய் ந ர்,ேோர்டுஎண் 103 டிபிெத்தி ம்ஜமயின்க ோடு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

141
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

142

142

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 106 ஜேள்ளோளத் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ஜேள்ளோள கலன் 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

143

143

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 கிழக்குஅ ெம த்ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 கமற்குஅ ெம த்ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ஜேள்ளோளத் ஜதரு ஜெம்ேர்கினி அப்போர்ட்ஜமண்ட் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

144

144

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ஓட்டர்போனளயம் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ஜபருமோள்க ோயில் ஜதரு
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

145

145

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ன்னனய்யோ ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

146

146

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 சுண்ணோம்பு ோல்ேோய் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 கெக்ெர்புதீன் ெோகிப்
ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 புதுத் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

147

147

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ஜதற்கு ோெர் கதோட்டம் 2. அனமந்த ன ேோர்டுஎண் 106 கிழக்குஅ ெம த்ஜதரு தவு
எண் 46 முதல் 65 ேன 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

148

148

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ஜபருமோள்க ோயில்ஜதரு ெத்தியம்அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண்
106 ேடக்கு அ ெம த் ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 கிழக்கு மோட வீதி 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106
ேடக்கு ோெர் கதோட்டம் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

149

149

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி,383-385
ஈ.ஜே. ோ.ஜபரியோர்ஜநடுஞ்ெோனல, அனமந்த ன ,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 நல்ல முத்துமோரியம்மன் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண்.106 யோதேன் ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 மோங் ோளியம்மன் க ோயில் ஜதரு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 கிழக்கு மோட ெந்து 5.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ெபோபதி ஜதரு 6. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ென்னதி ஜதரு 7. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு
எண் 106 ே சித்தி வினோய ர் க ோயில் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

150

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 போர்த்தெோ தி ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 மு ளித ன் ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 முனி த்தினம் ஜதரு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ந சிம்மலு ஜதரு 5.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 விமலோகதவி ஜதரு 6. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 முத்துகிருஷ்ணன் ஜதரு 7.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் ண்ணப்பன் ஜதரு 8. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ங் ோஜீலு ஜதரு 9.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ங் ோஜீலுஜதரு தர்ென்அப்போர்ட்ஜமண்ட் 10. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 துன ெோமி
ஜதரு 11. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ஜெய ோமன் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

150
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

151

151

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ஜலக்டர் ோலனி 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 க ோவிந்தன் ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

152

152

ென் னென் அக் டமி ஜமட்ரிகுகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி , ோகெஸ்ேரி ஜதரு, கமத்தோ ந ர்,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 சிங் ோயர் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ெோ ங் போணி ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ெதோசிே கமத்தோ ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

153

153

ென் னென் அக் டமி ஜமட்ரிகுகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி , ோகெஸ்ேரி ஜதரு, கமத்தோ ந ர்,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ோகெஸ்ேரி ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 க் ன் ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ோெோ ோம் கமத்தோ ந ர் பி தோனெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

154

154

ென் னென் அக் டமி ஜமட்ரிகுகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி ,எண்.49 ோகெஸ்ேரி ஜதரு, கமத்தோ
ந ர், அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ஆபிெர்ஸ் ோலனி1ேது ஜதரு (என்.ஜி.ஓ ோலனி) 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண்
106ஆபிெர்ஸ் ோலனி2ேதுஜதரு(என்.ஜி.ஓ ோலனி) 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ஆபிெர்ஸ் ோலனி3ேதுஜதரு(என்.ஜி.ஓ
ோலனி) 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ஆபிெர்ஸ் ோலனி4ேதுஜதரு(என்.ஜி.ஓ ோலனி) 5. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண்
106 ேோனினல அ சு ஜதரு 6. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 அவ்னேயோர் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

155

155

ென் னென் அக் டமி ஜமட்ரிகுகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி ,எண்.49 ோகெஸ்ேரி ஜதரு, கமத்தோ
ந ர், அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 மல்லின த் கதோட்டம் 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 அம்மன் க ோயில் ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 திருேள்ளூேர் ஜதரு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 போ தியோர் ஜதரு 5.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ம்பர் ஜதரு 6. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ஜநல்ென்க ோர்ட் 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

156

156

ென் னென் அக் டமி ஜமட்ரிகுகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி ,எண்.49 ோகெஸ்ேரி ஜதரு, கமத்தோ
ந ர், அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ஜநல்ென்மோணிக் ம்க ோடு .எண் 1 முதல் 154 ேன 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106
ே.உசி ோலனி 1 ேது ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 யில் கே ோலணி 1ேது ஜதரு 4. அனமந்தக் ன , ேோர்டு
எண் 106 யில்கே ோலணி 2ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

Page 52 of 85

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

157

ென் னென் அக் டமி ஜமட்ரிகுகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி ,எண்.49 ோகெஸ்ேரி ஜதரு, கமத்தோ
ந ர், அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண்106 யில்கே ோலனி 3 ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண்106 யில்கே ோலனி 4
ேது ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 கேலன் அப்போர்ஜமன்ட் 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 ே உ சி ோலனி
2 ேது ஜதரு 5. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண்106 ே உ சி ோலனி 3 ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

158

158

ஜெயின்ட் வின்ஜென்ட் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,9 யில்கே ோலனி, 3 ேது ஜதரு,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 இந்தி ோ ோந்தி ந ர் 1ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 இந்தி ோ ோந்தி ந ர்
2ேது ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 இந்தி ோ ோந்தி 3 ஜதரு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 இந்தி ோ ோந்தி 4
ஜதரு 5. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 இந்தி ோ ோந்தி 5ேது ஜதரு 6. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 இந்தி ோ ோந்தி 6ேது
ஜதரு 7. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண்106 இந்தி ோ ோந்தி ந ர் 7ேது ஜதரு 8. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 முத்திருளோண்டி
ோலனி 2ேதுபி தோனெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

159

159

ஜெயின்ட் வின்ஜென்ட் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,9 யில்கே ோலனி, 3 ேது ஜதரு,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 இந்தி ோ ோந்தி ந ர் 8ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 முத்திருளோண்டி
ோலனி 1ேதுகுறுக்குத்ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 முத்திருளோண்டி ோலனி 2ேது குறுக்குத்ஜதரு 4.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 மோதோ க ோயில் ஜதரு 5. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 106 ேடஅ ம் ெோனல 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

157
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

160

160

ஜெயின்ட் வின்ஜென்ட் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,9 யில்கே ோலனி, 3 ேது ஜதரு,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 நேநீதம்மோள் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 அம்மோயி அம்மோள் ெந்து 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 அம்மோயி அம்மோள் ஜதரு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண்106 அம்மன் க ோயில் ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

161

161

ஜெயின்ட் வின்ஜென்ட் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,9 யில்கே ோலனி, 3 ேது ஜதரு,
ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண்106 எம் எச் ோலனி முதல் பி தோனெோனல 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 எம் எச் ோலனி
3ேது குறுக்குத் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

162

162

கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 திருவீதியம்மன் க ோயில்ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

163

163

கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ோந்தி க ோடு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ோந்திக ோடு குறுக்குஜதரு 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 படேட்டம்மன் க ோவில் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

164

164

கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ோந்திஜதரு (ெோனகி ோமன் ோலனி விரிவு) 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெோனகி ோம்
ோலனி 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெோனகி ோம் ோலனி விரிவு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ெோனகி ோம் ோலனி
விரிவு பகுதி 1 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெோனகி ோம் ோலனி பகுதி 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெோணகி ோம்
ோலனி 1ேது குறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

165

கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜேங் கடெ ஜபருமோள் ந ர்1ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 திருேள்ளுேர்
ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ோந்திந ர் 1ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ோந்திந ர் 2ேதுஜதரு 5.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 டோக்டர் அம்கபத் ோர்ந ர் 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 கமற்கு ல்லூரி ெோனல 7.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ஜீே த்தினம் ஜதரு 8. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 தோகமோத ன் ஜதரு 9.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஸ்ரீ ஜேங் கடெஜபருமோள் ந ர் 2ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

165
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

166

கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 பிளேர்ஸ் ெோனல 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜெ நோதன்ந ர் 2ேது பி தோன ெோனல
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
600106.

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

167

167

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எஸ் வி ஜபருமோள்க ோயில் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அம ோேதி ந ர்
ஜமயின்க ோடு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அம ோேதிந ர் கமற்கு 1ேது குறுக்கு ஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
அம ோேதி ந ர் கமற்கு 2ேது குறுக்கு ஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அம ோேதி ந ர் கமற்கு 3ேது குறுக்கு ஜதரு 6.
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன- அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அம ோேதி ந ர் கிழக்கு 1ேது குறுக்கு ஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அம ோேதி ந ர்
600106.
கிழக்கு 2ேது குறுக்கு ஜதரு 8. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜபருமோள் க ோயில் பின்புைம் 9. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண்
105 ெேஹர் ஜதரு 10. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அம ோேதி ந ர் கிழக்கு 3ேது குறுக்கு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

168

168

கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன600106.

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

166

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜபருமோள்க ோயில் கதோட்டம் 1ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜெ நோதன்
ந ர் 1ேதுபி தோன ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

169

169

கநஷ்னல் ஸ்டோர் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி,ே.உ.சி ஜதரு, அரும்போக் ம், ஜென்னன600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 டோக்டர் அம்கபத் ோர் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ேள்ளூேர் ெோனல 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

170

170

குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 பிள்னளயோர்க ோயில்ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பிள்னளயோர்க ோயில்ஜதரு
சிலம்பு மற்றும் மணிகம னல 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பிள்னளயோர்க ோயில்ஜதரு ஆர்க எக்ெல் குடியிருப்பு 4.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எஸ்வி ஜபருமோள் க ோயில்ஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ே உ சி ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

171

171

குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 கு ோமன் ோலனி 2. அரும்போக் ம், 2. ேோர்டு எண் 105 பஞ்ெோலியம்மன் க ோயில் ஜதரு
999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. அரும்போக் ம், ேோர்டு எண் 105 துன ெோமி ோலனி 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 புருகெோத்தமன் ோர்டன் 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 போஞ்ெோலியம்மன் க ோயில்ஜதரு ெங் ோ அடுக் ம் 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
போஞ்ெோலியம்மன் க ோயில் ஜதரு மணியம் சிட் 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 போஞ்ெோலியம்மன் க ோயில்ஜதரு ெோமஸ்
க ோர்ட் 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ண்ணகி ஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ேோசுகி ஜதரு 8.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 பி ண்ட்ஸ் அஜேன்யூ 9. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 இளங்க ோ அடி ள் ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

172

குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

173

173

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 சி பி சிற்ை சு ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 கநரு ந ர் 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டு
குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
எண் 105 ஜபருமோள் க ோவில் குளக் ன குடினெ ஜதரு 4. அரும்போக் ம், ேோர்டு எண் 105 விநோய ர் க ோவில் ஜதரு ெக்தி
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
ந ர் அருகில் 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 போஞ்ெோலியம்மன்க ோயில் ஜதரு விரிவு 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
ஜென்னன-600106.
மோங் ோளி ந ர் 1ேது குறுக்கு ஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 மோங் ோளி ந ர் 2ேதுஜதரு 8. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண்
105 மோங் ோளி ந ர் 1ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

174

174

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜேங் டகிருஷ்ணன்ந ர் 1ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
ஜேங் டகிருஷ்ணன்ந ர் 2ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜேங் டகிருஷ்ணன்ந ர் 3ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
ேோர்டுஎண் 105 போலவிநோய ர்க ோயில் பி தோனஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 போலவிநோய ர்க ோயில்பி தோன ஜதரு
ஜென்னன-600106.
கிக ஸ்அடுக் ம் 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 போலவிநோய ர் 1ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

172
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

175

175

குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 போலவிநோய ர் 2ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 போலவிநோய ர் 3ேதுஜதரு 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 போலவிநோய ர் 4ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 போலவிநோய ர் 5ேதுஜதரு 5.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 விெோலோட்சி ஜதரு 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெண்மு ர் ந ர் 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டு
எண் 105 அகெோ ோ ந ர் (கமற்கு) 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

176

176

குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 போலம்மோள் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 திருேோடுதுனை ஆதினம் ஜதரு 3.
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 டோக்டர் மு ே த ோென்ஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெஞ்சீவி ஜதரு 999. அயல்நோடு
ஜென்னன-600106.
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

177

177

குட் கஹோப் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல் நினலப்பள்ளி, 1
ஜெ னோத ந ர் ஜமயின் க ோடு, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 விகே ோனந்தோ ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 அம்பலேோணர் ஜதரு 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 முத்துமோரியம்மன்க ோயில்ஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அண்ணோஜதரு
(ஜேங் டகிருஷ்ணன்ந ர்) 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜேங் டகிருஷ்ணன்ந ர் 4ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்
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அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

178

178

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ேத்தலகுண்டு ஆறுமு ம்ந ர் 1ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 ேத்தலகுண்டு
ஆறுமு ம்ந ர் 2ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ேத்தலகுண்டு ஆறுமு ம்ந ர் 3ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

179

179

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ேத்தலகுண்டு ஆறுமு ம்ந ர் 4ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ேத்தலகுண்டு
ஆறுமு ம்ந ர் பி தோனெோனல 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அண்ணோ அஜேன்யூ 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ல்கி
ந ர் 1ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

180

180

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 விதோ ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ல்கிந ர் 2ேதுஜதரு 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 இந்தி ோ ோந்திஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ோஜீவ் ோந்திஜதரு 5.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 மணிகம னலஜதரு (திருேள்ளுேர்ந ர்) 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

181

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கெ ன்ஜதரு ( ோணிஅண்ணோந ர்) 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 போ தி அஜேன்யூ 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 நோேலர்ஜதரு ( ோணி அண்ணோந ர்) 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கநரு ஜதரு 5.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ேள்ளுேர் ஜதரு ( ோணி அண்ணோந ர்) 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 எம் ஜி ஆர் ஜதற்கு
ஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 துர் ோ ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

182

182

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எஸ் பி ஐ ஆபிஸர்ஸ் ோலனி1ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எஸ் பி ஐ
ஆபிஸர்ஸ் ோலனி 2ேது ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பி தீஸ்ே ர் ந ர் 1ேது ெந்து 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண்
105 பி தீஸ்ே ர் ந ர் 2ேது ெந்து 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பி தீஸ்ே ர் ந ர் 3ேது ெந்து 6.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பி தீஸ்ே ர் ந ர் 4ேது ெந்து 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பி தீஸ்ே ர் ந ர் 5ேதுெந்து
8. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 துன பிள்னளஜதரு 9. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெக்தி ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

183

183

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 அகெோ ோ ந ர் 2. அரும்போக் ம் ேோர்டு எண் 105 அகெோ ோ ந ர் தவு எண் 71 முதல் 150
ேன 3. அரும்போக் ம், 3. அரும்போக் ம் ேோர்டு எண் 105 அகெோ ோ ந ர் தவு எண் 71 முதல் 150 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

181
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

184

184

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டு எண் 105 அகெோ ோ ந ர் தவு எண் 1 முதல் 70 ேன 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ெக்தி ந ர்
பி தோனெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

185

185

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம் ேோர்டு எண் 105 அகெோ ோ ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

186

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 எஸ்பிஐ ஸ்டோப் ோலனி 3ேதுஜதரு விதோஅடுக் ோம் 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
எஸ்பிஐ ஸ்டோப் ோலனி 1ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 எஸ்பிஐ ஸ்டோப் ோலனி 2ேதுஜதரு 4.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எஸ்பிஐ ஸ்டோப் ோலனி 3ேதுஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 எஸ்பிஐ ஸ்டோப் ோலனி
4ேதுஜதரு 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எஸ்பிஐ ஸ்டோப் ோலனி 5ேதுஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எஸ்பிஐ
ஸ்டோப் ோலனி 6ேதுஜதரு 8. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ெஞ்சீவி ஜதரு 9. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 அகெோ ோ ந ர்
10. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 ல்கி ந ர் பி தோன ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

186
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

187

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம், ேோர்டு எண் 105 இ பிளோக் எம்எம்டிஏ ம ோத்மோ ோந்தி 1ேதுெந்து 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
இபிளோக் எம்எம்டிஏ ம ோத்மோ ோந்தி ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 இபிளோக் எம்எம்டிஏ 1ேதுஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

188

188

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 இபிளோக் எம்எம்டிஏ ெமு நலகூடம் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 இபிளோக்
எம்எம்டிஏ ம ோத்மோ ோந்தி 2ேதுெந்து 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண்105 இபிளோக் எம்எம்டிஏ 2ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,
ேோர்டுஎண்105 இபிளோக் எம்எம்டிஏ 2ேதுெந்து 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண்105 இபிளோக் எம்எம்டிஏ 3ேதுெந்து 6.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 டோக்டர் னலஞர்ஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அஞ்சு ம் ஜதரு 8.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜபரியோர் ஈ ஜே ோ ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

189

189

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஐ பிளோக் எம்எம்டிஏ முத்துமோரியம்மன் க ோயில் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
ஐபிளோக் எம்எம்டிஏ முத்து ோமலிங் ம் ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஐபிளோக் எம்எம்டிஏ னலஞர்ஜதரு 4.
அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 ஐபிளோக் எம்எம்டிஏ ம்பர்ஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஐபிளோக் எம்எம்டிஏ
1ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

187
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஐபிளோக் எம்எம்டிஏ திரும ள்1ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஐபிளோக்
எம்எம்டிஏ திரும ள் 2ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஐபிளோக் எம்எம்டிஏ பி தோனெோனல 4.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஐபிளோக் ஞோனவினோய ர்க ோயில்ஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 இ பிளோக்
எம்எம்டிஏ 4ேது ெந்து 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 இ பிளோக் எம்எம்டிஏ 5ேது ெந்து 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105
இ பிளோக் எம்எம்டிஏ 6ேது ெந்து 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

190

190

முஹம்மது ெதோக் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, அரும்போக் ம்,
ஜென்னன-600106.

191

191

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,ஓ பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எப் பிளோக் எம்எம்டிஏ ம ோத்மோ ோந்தி ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எப் பிளோக்
எம்எம்டிஏ அம்கபத் ோர் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,ஓ பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எச்பிளோக் திருப்பூர் கும ன் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எச்பிளோக் எம்எம்டிஏ
1ேதுெந்து 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எச்பிளோக் எம்எம்டிஏ 2ேதுெந்து 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எச்பிளோக்
எம்எம்டிஏ 1ேதுஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எச்பிளோக் எம்எம்டிஏ 3ேதுெந்து 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
எச்பிளோக் எம்எம்டிஏ 4ேதுெந்து 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எச்பிளோக் எம்எம்டிஏ முத்துமோரியம்மன்க ோவில் ஜதரு 8.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எச்பிளோக் எம்எம்டிஏ திரும ள்ஜதரு 9. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 நியு நட ோெபு ம் 10.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 போ திதோென் ஜதரு ோணி அண்ணோந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

192

192
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

193

193

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி,ஓ பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கமட்டு ஜதரு இ ோணி அண்ணோந ர் 2. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 பூம்பு ோர் ஜதரு 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எப் பிளோக் எம்எம்டிஏ போ திதோென் ஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 எப் பிளோக்
எம்எம்டிஏ திரும ள்1ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

194

194

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடுேோர்டுஎண் 105 மலோ கநருந ர் 2ேதுஜதரு 2. சூனளகமடுேோர்டுஎண் 105 மலோ கநருந ர் 1ேதுஜதரு 3.
அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 போ தி ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

195

195

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 புதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 முருக ென்ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண்
105 ஜெந்தில்ந ர் 2ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ெேஹோர்லோல்கநருெோனல தவுஎண் 140முதல்201 5.
சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 105 ஜெந்தில்ந ர் 4ேதுஜதரு 6. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 105 ஜெந்தில் ந ர் 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டு
எண் 105 ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு 8. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கெோழன் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

196

196

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 புலேர் பு கழந்திந ர் 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 புலேர் பு கழந்திந ர் 1ேதுஜதரு
3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 புலேர் பு கழந்திந ர் 2ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 புலேர் பு கழந்திந ர்
3ேதுஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 புலேர் பு கழந்திந ர் 4ேதுஜதரு 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 புலேர்
பு கழந்திந ர் 5ேதுஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஏபிளோக் எம்எம்டிஏ 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

197

197

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ேள்ளலோர் ஜதரு சி பிளோக் 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 போடெோனல ஜதரு சி பிளோக் 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பல்லேன்ஜதரு சி பிளோக் 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கெ ன்ஜதரு சி பிளோக் 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

198

198

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 டி பிளோக் எம்எம்டிஏ கெோழன் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 டிபிளோக் எம்எம்டிஏ
போண்டியன் ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 பிபிளோக் எம்எம்டிஏ 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

199

199

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 டிபிளோக் எம்எம்டிஏ ெமூ நலகூடத் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கெ பிளோக்
எம்எம்டிஏ ஞோனவிநோய ர் க ோயில் ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கெ பிளோக் எம்எம்டிஏ விநோய ர்க ோயில்ஜதரு 4.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கெபிளோக் எம்எம்டிஏ நல்ே வு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

200

200

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜி பிளோக் போ திதோென் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜி பிளோக் எம்எம்டிஏ 1ேது
ெந்து 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜி பிளோக் எம்எம்டிஏ 1ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜி பிளோக்
எம்எம்டிஏ 2ேதுஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜி பிளோக் எம்எம்டிஏ திரும ள்ஜதரு 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண்
105 ஜி பிளோக் எம்எம்டிஏ முத்தமிழ் ோேலர்ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

201

201

ஜென்னன நடுநினலப்பள்ளி, சி பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜி பிளோக் எம்எம்டிஏ திருப்பூர் கும ன் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 ஜி பிளோக்
எம்எம்டிஏ ேள்ளலோர் ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 கெ பிளோக் ஞோனவிநோய ர் க ோவில் ஜதரு 4.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 விநோய பு ம் ஜமயின் க ோடு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 கெ பிளோக் எம்எம்டிஏ 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 பத்மநோபோ ந ர் 2. சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 ஜபரியோர் போனத தவுஎண் 2முதல் 84 3.
சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 ஜபரியோர் போனத போலகிருஷ்ணோ அடுக்குடி சூனளகமடு 4. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108
ஜபரியோர் போனத ரிங்க ோடு அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 5. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 திரு வி ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

202

202

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, என் பிளோக், எம் எம் டி
ஏ ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

203

203

1. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 சிேசுப் மணியம் ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ஜபரியோர்போனத கமற்கு 3.
ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, என் பிளோக், எம் எம் டி
சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 அண்ணல் ோம ோெர்ஜதரு 4. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 அம்மன்ஜதரு 5.
ஏ ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.
சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 சிே ோமி ஜதரு 6. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ஜபரியோர் போனத முல்னலஜதரு 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

204

204

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி, ஓ பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 விநோய பு ம் முதல்ஜதரு 2ேதுெந்து 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 விநோய பு ம்
முதல்ஜதரு 3ேதுெந்து 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 விநோய பு ம் 2ேதுஜதரு 2ேதுெந்து 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண்
105 விநோய பு ம் 2ேதுஜதரு 3ேதுெந்து 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர்13ேதுஜதரு 6.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர்14ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

Page 68 of 85

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

205

205

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி, ஓ பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 விநோய பு ம் 2ேதுஜதரு 1ேதுெந்து 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 விநோய பு ம்
2ேதுஜதரு 4ேதுெந்து 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 விநோய பு ம் 3ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
விநோய பு ம்கிரிெோமற்றும்ேெந்த்அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 105 விநோய பு ம் முதல் ஜதரு 1ேது
ெந்து 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

206

206

ஜென்னன ஆ ம்பப்பள்ளி, ஓ பிளோக், எம் எம் டி ஏ
ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர்1ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ
ந ர்2ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர்3ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
அன்னனெத்யோ ந ர்6ேதுஜதரு 5. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர்11ேதுஜதரு 6.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர்12ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

207

207

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, என் பிளோக், எம் எம் டி
ஏ ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 கலோ நோதன் ந ர் 1ேது ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 கலோ நோதன்ந ர் 2ேது ஜதரு
3. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 கலோ நோதன்ந ர் 3ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

208

209

210

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

208

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, என் பிளோக், எம் எம் டி
ஏ ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர் 4ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோ ந ர்
5ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோந ர் 7ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105
அன்னனெத்யோந ர் 8ேதுஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோந ர் 9ேதுஜதரு 6. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண்
108 ேள்ளலோர் ஜதரு பத்மநோபோ ந ர் 7. சூனளகமடுேோர்டுஎண் 108 ேள்ளலோர்3ேதுகுறுக்கு ஜதரு பத்மநோபோ ந ர் 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

209

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, என் பிளோக், எம் எம் டி
ஏ ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 அன்னனெத்யோந ர் 10ேதுஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 திருக்கும பு ம்
1ேதுஜதரு 3. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 திருக்கும பு ம் 2ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 திருக்கும பு ம்
3ேதுஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 105 திருக்கும பு ம் 4ேதுஜதரு 6. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105
இளங் ோளியம்மன் க ோயில் ஜதரு திருக்கும பு ம் 7. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 105 இளங் ோளியம்மன் க ோயில் ஜதரு
விசித் ோஅடுக்குமோடி குடியிருப்பு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, என் பிளோக், எம் எம் டி
ஏ ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 ேஉசி 1ேதுஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 சிலம்பு ஜதரு பத்மநோபோ ந ர் 3.
சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 ேள்ளலோர் 2ேதுஜதரு பத்மநோபோ ந ர் 4. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ேள்ளலோர் 1ேதுஜதரு
பத்மநோபோ ந ர் 5. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 இந்தியன்ேங்கி ோலனி பத்மநோபோ ந ர் 6. சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108
தயோளு அம்மோள்ஜதரு பத்மநோபோ ந ர் 7. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 தயோளு அம்மோள்ஜதரு (விரிவு) பத்மநோபோ ந ர் 8.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 105 ே உ சி ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

210
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

211

211

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென்
கமல்நினலப்பள்ளி,10, ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 106 இந்தி ோணி ஜதரு 2. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 106 இந்தி ோணி கலன் 3.
அனமந்தக் ன , ேோர்டுஎண் 108 ஸ்ரீத ன்ஜதரு(அய்யோவு ோலனி) 4. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 108 விெகயஸ்ேரி ஜதரு 5.
அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 108 பச்னெயப்பர் ஜதரு 6. ேோர்டுஎண் 106 சி ோஜ் ஜதரு (அய்யோவு ோலனி) 7. அனமந்தக் ன ,
ேோர்டுஎண் 106 அருணோச்ெலபு ம்ஜதரு(ெோன்கைோர்போனளயம்) 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

212

212

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென்
கமல்நினலப்பள்ளி,10, ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அனமந்தக் ன , ேோர்டு 108 போரிெோதம்மோள் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 108 ஆனந்த ேள்ளி ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 106 பீட்டர் ோெோ ஜதரு . 4. அரும்போக் ம், ேோர்டு எண் 108 இ ோமெோமி ஜதரு 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

213

213

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென்
கமல்நினலப்பள்ளி,10, ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 வினோய ர் க ோயில் 1ேது ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 வினோய ர் க ோயில்
2ேது ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 முத்து மோரியம்மன் க ோயில் 1ேது ஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108
ஜெயம்மோள்ஜதரு(அய்யோவு ோலனி) 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெோக் ோர்டன் திரு.வி. ோ.ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெோக் ோர்டன் போ தி 2
ேது ஜதரு 3. அரும்போக் ம், ேோர்டு எண் 108 ெோக் ோர்டன் ஜபருமோள்க ோயில் ஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108
ெோக் ோர்டன் ோந்தி ஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெோக் ோர்டன் கநரு ஜதரு 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 106
ெோக் ோர்டன் பட்கடல் ஜதரு 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 106 ெோக் ோர்டன் அம்கபத் ோர் 7ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

214

214

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென்
கமல்நினலப்பள்ளி,10, ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

215

215

கடனியல் தோமஸ் ஜமட்ரிக்குகலென்
கமல்நினலப்பள்ளி,10, ெோக் ோர்டன் ஜமயின் க ோடு,
அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெோக் ோர்டன் ஜெல்ே வினோய ர் க ோயில் ஜதரு 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108
ெோக் ோர்டன் அவ்னே ஜதரு 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 துன ெோமி ஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108
மனைமனலஅடி ள் 8ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

216

216

கநஷ்னல் ஸ்டோர் நர்ெரி & பின மரி பள்ளி ,132ஏ
ஜபரியோர் போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு, ேோர்டு எண் 108 இந்தி ோ ோந்தி 1ேது ஜதரு 2. சூனளகமடு, ேோர்டு எண் 108 இந்தி ோ ோந்தி 2ேது ஜதரு 3.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 இந்தி ோ ோந்தி 3ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

217

217

கநஷ்னல் ஸ்டோர் நர்ெரி & பின மரி பள்ளி ,132ஏ
ஜபரியோர் போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 இளங்க ோ அடி ள் ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 அவ்னே ந ர் கமற்கு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

218

218

கநஷ்னல் ஸ்டோர் நர்ெரி & பின மரி பள்ளி ,132ஏ
ஜபரியோர் போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 சுப்பி மணியன் ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ஐயப்போந ர்(ஜபரியோர்போனத) 3.
சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ெமயபு த்தம்மன்க ோயில்ஜதரு(ஜபரியோர்போனத) 4. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 எம் ஜி ஆர்
ஜதரு 5. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 அண்ணோமனல ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

219

219

கநஷ்னல் ஸ்டோர் நர்ெரி & பின மரி பள்ளி ,132ஏ
ஜபரியோர் போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 க ோ சு மணிஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 பத்மநோபோந ர் 3. சூனளகமடு,ேோர்டு எண்
108 எத்தி ோெூலு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

220

220

கநஷ்னல் ஸ்டோர் நர்ெரி & பின மரி பள்ளி ,132ஏ
ஜபரியோர் போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போ திஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 தமிழர்வீதி பத்மநோபோந ர் 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

221

221

கநஷ்னல் ஸ்டோர் நர்ெரி & பின மரி பள்ளி ,132ஏ
ஜபரியோர் போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 அவ்னேபுது கமற்குஜதரு\ 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 அண்ணோெோமி ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

222

222

ஜபோன்னம்மோள் வித்தியோலயோ திருமதி கநெம்மோள்
அ ங் ம், புதிய எண் 102. பனழய எண் 67 ஜபரியோர்
போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ஜபரியோர்போனத தவு எண் 156 முதல் 272 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ெக்தி
அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

223

223

ஜபோன்னம்மோள் வித்தியோலயோ திருமதி கநெம்மோள்
1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ஜபரியோர் போனத 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ன்னியப்பன் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ்
அ ங் ம், புதிய எண் 102. பனழய எண் 67 ஜபரியோர்
ேோக் ோளர் ள்
போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

224

224

ஜபோன்னம்மோள் வித்தியோலயோ திருமதி கநெம்மோள்
அ ங் ம், புதிய எண் 102. பனழய எண் 67 ஜபரியோர்
போனத, சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. .சூனளகமடு ேோர்டு எண் 108 ஜபரியோர் போனத 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 நண்பர் ள் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு
ஜபரியோர் போனத 3. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ஜபரியோர் போனத குறுக்குத் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

225

225

ஜென்னன உயர்நினலப்பள்ளி, என் பிளோக், எம் எம் டி
ஏ ோலனி, அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம், ேோர்டுஎண் 108 ஓ பிளோக் எம்.எம்.டி.ஏ ோலனி 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 ப த்சிங்1ேதுஜதரு 3.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 ப த்சிங் 2ேதுஜதரு 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 ப த்சிங் 3ேதுஜதரு 5.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 பசும்ஜபோன்ஜதரு 6. அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 ஜபருமோள் க ோயில்ஜதரு 7.
அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 ஓ பிளோக் ஜமயின்க ோடு எம்.எம்.டி.எ. 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

226

226

ஜெயின்ட் வின்ஜென்ட் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, 9 யில்கே ோலனி, 3 ேது ஜதரு,
ஜென்னன-600029.

1. சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 ோம ோெர் ந ர் 2ேது ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ோம ோெர் ந ர் 4ேது ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

227

227

ஜெயின்ட் வின்ஜென்ட் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, 9 யில்கே ோலனி, 3 ேது ஜதரு,
ஜென்னன-600029.

1. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ோம ோெர் ந ர் முதல் ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 கிங்ஸ்க ோர்ட்
அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு ள் ( ோம ோெர் ந ர்) 3. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 பேர் அடுக்குமோடி
குடியிருப்பு( ோம ோெர்ந ர்) 4. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ோம ோெர் ந ர் 3ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

228

228

ஜெயின்ட் வின்ஜென்ட் ஜமட்ரிக்குகலென் கமல்
நினலப்பள்ளி, 9 யில்கே ோலனி, 3 ேது ஜதரு,
ஜென்னன-600029.

1. சூனளகமடு ேோர்டுஎண்108 ோம ோெர் ந ர் 3ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

229

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

ஐ சி டி எஸ் ஜென்டர் , ஜலக்டக ட் ோலனி,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன , ேோர்டுஎண் 108 1ேதுஜதரு ஆெோத் ந ர் 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 2ேது ஜதரு ஆெோத்ந ர் 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

229

230

230

ஐ சி டி எஸ் ஜென்டர் , ஜலக்டக ட் ோலனி,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர்1ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர்
2ேது ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 3ேது ஜதரு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108
கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 4ேது ஜதரு 5. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 5ேது ஜதரு 6.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 6ேது ஜதரு 7. அனமந்தக் ன , அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108
கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 7ேது ஜதரு 8. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 8ேது ஜதரு 9.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 9ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

231

231

ஐ சி டி எஸ் ஜென்டர் , ஜலக்டக ட் ோலனி,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 10ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ்
ந ர் 11ேது ஜதரு 3. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 12ேது ஜதரு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108
கெ.டி.துன ோஜ் ந ர் 13ேது ஜதரு 5. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 3ேது ஜதரு ஆெோத்ந ர் 999. அயல்நோடு ேோழ்
ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

232

232

ஐ சி டி எஸ் ஜென்டர் , ஜலக்டக ட் ோலனி,
அனமந்த ன , ஜென்னன-600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 ோயிகதமில்லத் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 108 மங் ளம் ந ர் 999. அயல்நோடு
ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

233

233

ஜென்னன மோந ோட்சி க ோட்ட அலுேல ம்,
4,ந சிம்மன் ஜதரு, அய்யோவு ோலனி, ஜென்னன600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 ெத்தியமூர்த்தி ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டு எண் 106 புது நட ோெபு ம் 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

234

234

ஜென்னன மோந ோட்சி க ோட்ட அலுேல ம்,
4,ந சிம்மன் ஜதரு, அய்யோவு ோலனி, ஜென்னன600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 பனழய நட ோெபு ம் 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 ோகெஸ்ேரி ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

235

ஜென்னன மோந ோட்சி க ோட்ட அலுேல ம்,
4,ந சிம்மன் ஜதரு, அய்யோவு ோலனி, ஜென்னன600029.

1. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 ோ ேன் ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 இலட்சுமி அம்மோள் ஜதரு 3.
அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 106 இலட்சுமி அம்மோள் ஜதரு(அருண்அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு 4. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண்
106 ங் நோயகி ஜதரு 5. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 கிருஷ்ணகேணி அம்மோள் ஜதரு 6. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண்
108 அய்யோவு ஜதரு 7. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108 ஸ்தூரிபோய் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

236

236

டி ஏ வி துேக் ப்பள்ளி, எண் 11, 4ேது ஜதரு,
ோம ோெர் ந ர், சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 விகனோபோஜி ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 விகனோபோஜி முதல்ஜதரு 3.
சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 விகனோபோஜி இ ண்டோம்ஜதரு 4. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 விகனோபோஜி மூன்ைோம்ஜதரு 5.
சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 விகனோபோஜி நோன் ோேது ஜதரு 6. சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 என்.ஜி.ஓ. ோலனி 1ேது
ஜமயின்க ோடு 7. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 என்.ஜி.ஓ. ோலனி2ேது ஜமயின்க ோடு 8. சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108
ோந்திெோனல பிருந்தோேன் ோலனி 9. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 சுப்பு ோயன் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

237

237

டி ஏ வி துேக் ப்பள்ளி, எண் 11, 4ேது ஜதரு,
ோம ோெர் ந ர், சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

1. சூனளகமடு, ேோர்டுஎண் 108 ோந்திெோனல 2. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 ோந்திெோனல(ம ோலட்சுமிஅடுக்குமோடி ) 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

235
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

டி ஏ வி துேக் ப்பள்ளி, எண் 11, 4ேது ஜதரு,
ோம ோெர் ந ர், சூனளகமடு, ஜென்னன-600094.

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. அனமந்தக் ன , ேோர்டு எண் 108 இ த்தினம்மோள் 1ேது ஜதரு 2. அனமந்தக் ன ,ேோர்டுஎண் 108
இ த்தினம்மோள்2ேதுஜதரு 3. அனமந்தக் ன ேோர்டுஎண் 108 இ ோெக ோபோல்ஜதரு 4. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 என் ஜி
ஓ ோலனி1ேது குறுக்குஜதரு 5. சூனளகமடு,ேோர்டுஎண் 108 என் ஜி ஓ ோலனி 2ேதுகுறுக்குஜதரு 6. சூனளகமடு,ேோர்டு
எண் 108 என் ஜி ஓ ோலனி3ேது குறுக்குஜதரு 7. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 என் ஜி ஓ ோலனி 4ேது குறுக்கு ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

238

238

239

239

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டி ந ர் 1ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

240

240

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டி ந ர் 1ேது ஜதரு தவு எண் 66 முதல் 110 ேன 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண்
108 வீ போண்டி ந ர் 1ேது குறுக்கு ெந்து 3. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 சுபோ இன்கிலீவ் அடுக்குமோடி குடியிருப்பு 4.
சூனளகமடு, ேோர்டு எண் 108 யு.ஏ.க சுவிஸ் ோட்கடஜ் அடுக்குமோடி 5. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டி ந ர் 1ேது
குறுக்கு ஜதரு 6. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டி ந ர் 3ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டி ந ர் 2ேது குறுக்கு ஜதரு 2. சூனளகமடு, ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டிந ர்
2ேதுகுறுக்குெந்து 3. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டிந ர் 2ேதுஜதரு1ேதுகுறுக்குஜதரு 4. சூனளகமடு,ேோர்டு எண்
108 வீ போண்டிந ர் 4ேதுஜதரு 5. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ோயல் விக்கடோரியன் அப்போர்ட்ஜமன்ட் வீ போண்டிந ர்.
அனமந்தக் ன 6. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 எசியன் அடுக்குமோடிகுடியிருப்பு வீ போண்டி ந ர் 4 ேது ஜதரு சூனளகமடு
7. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ோ ம் அடுக்குமோடி வீ போண்டி ந ர்4ேதுஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

241

241

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

242

242

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போரி ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

243

243

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு ேோர்டு எண் 108 போரி ஜதரு தவு எண் 57 முதல் 103 ேன 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

244

244

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போரிஜதரு 1ேதுெந்து 2. சூனளகமடு,எண் 108 போரி ஜதரு (விரிேோக் ம்) 3.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 வீ போண்டி ந ர் 2ேது ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

245

245

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ண்ணகி ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

246

246

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 சுப்போ ோவ் ந ர் 2ேது ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ஜதய்ேசி ோமணி 1ேது ஜதரு
3. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போரி ஜதரு 2ேது ெந்து 4. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 சுப்போ ோவ் ந ர் பி தோன ெோனல 5.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ஜதய்ேசி ோமணி 2ேது ஜதரு 6. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ெற்குண போண்டியன் ஜதரு 7.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 சிேோனந்தம் ெோனல 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

247

247

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 னலம ள் ஜதரு 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 சுப்போ ோவ் ந ர் 1ேது ஜதரு 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

248

248

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி ,எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ஆண்டேர் ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

249

249

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி ,எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 ஆண்டேர் ஜதரு விரிவு 2. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போ தியோர் ஜதரு 2ேது ெந்து 3.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போ தியோர் ஜதரு 3ேது ெந்து 4. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போ தியோர் ஜதரு 4ேது ெந்து 5.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போ தியோர் ஜதரு 5ேது ெந்து 6. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போ தியோர் ஜதரு 7.
சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 போ தியோர் ஜதரு 1ேது ெந்து 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

250

250

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி ,எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. சூனளகமடு,ேோர்டு எண் 108 கநரு ஜதரு 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

251

251

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம், ேோர்டு எண் 108 என்.எஸ்.க .ஜதரு என் பிளோக் எம் எம் டி எ ோலனி 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108
இவிஆர் 2ேது ஜதரு என் பிளோக் எம்எம்டிஎ 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 எம்எம்டிஎ ஜமயின் ஜதரு
எம்.எம்.டி.எ. ோலனி 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 முத்தமிழ் ஜதரு என் பிளோக் எம்.எம்.டி.எ. 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு
எண் 108 இ.வி.ஆர். ஜதரு என் பிளோக் எம்.எம்.டி.எ. 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண்.108 மனைமனல அடி ளோர் ஜதரு க்யூ பிளோக் 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண்.108 திருக்குைளோர்
ஜதரு க்யூ பிளோக் ம் 3. அரும்போக் ம், ேோர்டு எண்.108 பசும்ஜபோன் ஜதரு க்யூ பிளோக் ம்எம்.எம்.டி.ஏ 4. அரும்போக் ம், ேோர்டு
எண் 108 ெந்து 2 எம் எம் டி ஏ ோலனி ப்பி பிளோக் 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெந்து 1எம்எம்டிஏ ோலனி ப்பி பிளோக்
6. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெந்து 3 எம்எம்டிஏ ோலனி ப்பி பிளோக் 7. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ெந்து 4
எம்எம்டிஏ ோலனி ப்பி பிளோக் 8. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ோமலிங் ந ர் ப்பி பிளோக் எம்எம்டிஏ 9.
அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 மோர்க்ஜ ட் க ோடு ப்பி பிளோக் எம்எம்டிஏ ோலனி 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

252

252
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வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல் 21 அண்ணா நகர் பதாகுதியின் பிரிவு அதற்குள் உள்ள 4 ைத்திய பைன்சை நாடாளுைன்ற பதாகுதி
வரிசை
எண்

253

ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் உரியதா (அ)
ஆண்களுக்கு ைட்டுைா (அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 எம்.ஜி.ஆர்.1ேது ஜதரு ப்பி பிளோக் 2. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம், ேோர்டு எண்
108 எம்.ஜி.ஆர்.2ேது ஜதரு ப்பி பிளோக் 3. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 எம்.ஜி.ஆர்.3ேது ஜதரு ப்பி பிளோக் 4.
எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 எம்.ஜி.ஆர்.4ேது ஜதரு ப்பி பிளோக் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

அனனத்து ேோக் ோளர் ள்

வாக்குச் ைாவடி வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி அசைந்துள்ள
எண்
கட்டிடத்தின் பெயர்

253

254

254

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 எம்.ஜி.ஆர் .5ேது ஜதரு ப்பி பிளோக் 2. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண்
108 எம்.ஜி.ஆர்.6ேது ஜதரு ப்பி பிளோக் 3. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 எம்.ஜி.ஆர்.குறுக்குஜதரு ப்பி பிளோக் 4.
எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108 அஞ்ெல ம் ஜதரு ப்பி பிளோக் 5. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டுஎண் 108
எம்.ஜி.ஆர்.ஜதரு ப்பி பிளோக் 6. எம்எம்டிஎ அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ண்ணதோென் ஜதரு ப்பி பிளோக் 7. அரும்போக் ம்,
ேோர்டு எண் 108 ோயிகதமில்லத் ஜதரு என் பிளோக் எம்.எம்.டி.எ. 8. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 இளங்க ோ ஜதரு ஆர்
பிளோக் 999. அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்

255

255

அ சு கமல்நினலப்பள்ளி, எம் எம் டி ஏ ோலனி, ப்பி
பிளோக், அரும்போக் ம், ஜென்னன-600106.

1. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 மனைமனலஅடி ள் ஜதரு ஆர் பிளோக் 2. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ண்ணதோென்
ஜதரு கியு பிளோக் 3. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 ஜதோல் ோப்பியர் ஜதரு கியு பிளோக் 4. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 எம்
எம் டி ஏ ஆர் பிளோக் பசும்ஜபோன் ஜதரு 5. அரும்போக் ம்,ேோர்டு எண் 108 எம் எம் டி ஏ ஜமயின் ஜதரு ஆர் பிளோக் 999.
அயல்நோடு ேோழ் ேோக் ோளர் ள்
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