
வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

1 1 சென்னை நடுநினைப்பள்ளி,டி எஸ் டி நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106.

1. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் முதல் சதரு 2. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 2வது சதரு 3. 3 அரும்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.127.செய்நகர் 3வது சதரு 4. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர்4வது சதரு 5. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

செய்நகர்5வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

2 2 சென்னை நடுநினைப்பள்ளி,டி எஸ் டி நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106.

1. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 6வது சதரு 2. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 7வது சதரு 3. அரும்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.127 செய்நகர் 1வது செயின் ர ாடு 4. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 2வது செயின் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

3 3 சென்னை நடுநினைப்பள்ளி,டி எஸ் டி நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106.

1. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய் நகர் 8வது சதரு 2. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 9வது சதரு 3. அரும்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.127 செய்நகர் புது சதரு வடக்கு 4. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 10வது சதரு 5. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

செய்நகர் 11வது சதரு 6. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர்12வதுசதரு 7. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 13வது சதரு 

8. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 14வது சதரு 9. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 15வது சதரு 10. அரும்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 16வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

4 4 சென்னை நடுநினைப்பள்ளி,டி எஸ் டி நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106.

1. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 17வது சதரு 2. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர்18வது சதரு 3. அரும்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.127 செய்நகர் 19வது சதரு 4. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 21வது சதரு 5. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

செய்நகர் 22வது சதரு 6. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 செய்நகர் 23வது சதரு 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரவைன் நகர் முதல் 

செயின் ர ாடு 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரவைன் நகர் இ ண்டாவது செயின் ர ாடு 9. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 வள்ளுவர் 

சதருொம்ஸ் அவின்யு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

5 5 சென்னை நடுநினைப்பள்ளி,டி எஸ் டி நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 டி.எஸ்.டி. நகர் முதல் பி தாை ொனை 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 டி.எஸ்.டி. நகர் இ ண்டாவது 

பி தாை ொனை 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 டி.எஸ்.டி. நகர் முதல் குறுக்கு சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 டி.எஸ்.டி. நகர் 

விரிவு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 டி.எஸ்.டி. நகர் இஞ்சினியர் ெம்பத் காைனி 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ெண்ணடி சதரு 7. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 வள்ளுவர் ொனை 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 வள்ளுவர் ொனை 9. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 வள்ளுவர் ொனை 10. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 வள்ளுவர் சதருவிரிவு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

6 6 சென்னை நடுநினைப்பள்ளி,டி எஸ் டி நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106. 1. ரகாயம்ரபடுபுதிய வார்டு எண்.127 திருவீதியம்ென் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

7 7 சென்னை நடுநினைப்பள்ளி,டி எஸ் டி நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு பள்ளிகூடத் சதரு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு பள்ளிகூடத்சதரு 3. 

அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு ஈ.சவ. ா. ொனை 4. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு விக்ரடாரியா கார்டன் 5. 

அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு ெவஹர்ைால் ரநரு ொனை 6. அரும்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு ஹரிஹந்த் 

செெஸ்டிக் டவர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

8 8
சதற்குஆசியவினளயாட்டு  கூட்டனெப்பு குடியிருப்பு வீட்டு வெதி வாரிய 

ப ாெரிப்பு அலுவைகம் ,ரகாயம்ரபடு, சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு சதற்கு ஆசிய வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு 

எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு ஏ3 பிளாக் 4. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி1 பிளாக் 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 

ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி2 பிளாக் 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு 

கூட்டனெப்பு பி3 பிளாக் 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி4 பிளாக் 8. ரகாயம்ரபடு 

புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி5 பிளாக் 9. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு 

எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி7 பிளாக் 10. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு 

பி8 பிளாக் 11. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி9 பிளாக் 12. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி10 பிளாக் 13. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். பி 

வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு13 பிளாக் 14. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி14 பிளாக் 15. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி15 பிளாக் 16. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 

ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி16 பிளாக் 17. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு 

கூட்டனெப்பு பி17 பிளாக் 18. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு பி18 பிளாக் 19. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு சி14 பிளாக் 20. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 

ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு சி12 பிளாக் 21. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு 

கூட்டனெப்பு சி1 பிளாக் 22. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு சி2 பிளாக் 23. ரகாயம்ரபடு 

புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு எஸ்.ஏ.எப். வினளயாட்டு கூட்டனெப்பு சி3 பிளாக் 24. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு 

அனைத்து வாக்காளர்கள்

9 9 சென்னை உயர்நினைப்பள்ளி , பள்ளி சதரு,ரகாயம்ரபடு ,சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு இ த்திைபுரி நகர் 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு இ த்திைபுரி 5 

ரைஅவுட்அண்ணா அவின்யு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு கைகெனப காைணி பக்தவச்ெைம் சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு கைகெனப காைணி காெ ாெர் சதரு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு பள்ளிக்கூடத் சதரு 6. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு கிழக்கு ொடவீ தி 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு ரெற்கு ொடவீதி சதரு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

10 10 சென்னை உயர்நினைப்பள்ளி , பள்ளி சதரு,ரகாயம்ரபடு ,சென்னை - 600107.
1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு வடக்கு ொடவீதி சதரு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு வடக்கு ொடவீதி 

பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சிவன்ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

11 11 சென்னை உயர்நினைப்பள்ளி , பள்ளி சதரு,ரகாயம்ரபடு ,சென்னை - 600107. 1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சதற்கு ொட வீதி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

12 12
ஏ.ஏ. செட்ரிக் பள்ளி, 42/1 சீனிவாெ நகர் 2 வது சதரு, ரகாயம்ரபடு, சென்னை 

- 600107.
1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 3வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

13 13
ஏ.ஏ. செட்ரிக் பள்ளி, 42/1 சீனிவாெ நகர் 2 வது சதரு, ரகாயம்ரபடு, சென்னை 

- 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் 2வது செயின் ர ாடு 3வது செக்டார் 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் 

நகர் முதல் சதரு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் இ ண்டாவது சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் 

நகர் 3வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

14 14
ஏ.ஏ. செட்ரிக் பள்ளி, 42/1 சீனிவாெ நகர் 2 வது சதரு, ரகாயம்ரபடு, சென்னை 

- 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 4வது சதரு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 14வது சதரு 3. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 பெனை ரகாவில் சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 5வது சதரு 5. ரகாயம்ரபடு 

புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 6வது சதரு 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 7வது சதரு 7. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 8வது சதரு 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 9வது சதரு 9. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 10வது சதரு 10. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 11வது சதரு 11. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 12வது சதரு 12. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 13வது சதரு 13. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 ொஸ்த்திரி நகர் ரகாயம்ரபடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

15 15 சென்னை உயர்நினைப்பள்ளி, பள்ளி சதரு,ரகாயம்ரபடு, சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127குறுங்காலீஸ்வ ன் சதரு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ெங்கம்ொள் நகர் 3. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 சீனிவாென் நகர் 1வது சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சீனிவாென் நகர் 1வது சதரு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 சீனிவாென் நகர் 2வது சதரு 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சீனிவாெ நகர் 2வது சதரு இனணப்பு 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 சீனிவாெ நகர் 3வது சதரு 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ெங்கம்ொ நகர் இ.வி.ஆர். சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

16 16 சென்னை உயர்நினைப்பள்ளி, பள்ளி சதரு,ரகாயம்ரபடு, சென்னை - 600107.
1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ெங்கம்ொ நகர் பா தி அசவன்யு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ெத்தி ம் சதரு ரகாயம்ரபடு 3. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென் நகர் 2வது செக்டார் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

17 17
ரடனியல் தாெஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ரகாயம்ரபடு, சென்னை - 

600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127  ாஜீவ்காந்தி சதரு நியூகாைனி 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 கனைஞர் சதரு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 ஏ.ரக.ஆர்.ர ாடு ரகாயம்ரபடு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரகாயம்ரபடு நியூ காைனி 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 திருெங்களம் குறுக்கு வழி ர ாடு 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 நியூகாைனி பி.எச். ர ாடு கூவம் பின்புறம் 7. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 செட்டுக்குளம் காந்தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

18 18
ரடனியல் தாெஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி  ,ரகாயம்ரபடு, சென்னை - 

600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 திருவள்ளூவர் நகர் செட்டுக்குளம் 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரக.வி.ஆர். ரெம்பர் திருவள்ளுவர் 

நகர் செட்டுக்குளம் 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 காெ ாெர் சதரு செட்டுக்குளம் 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 விைாயகர் 

ரகாயில் சதரு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 செட்டுக்குளம் 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 பா தியார் சதரு செட்டுக்குளம் 7. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 செட்டுக்குளம் பி.எச்.ர ாடு 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 செட்டுக்குளம் பி.எச்.ர ாடு நியூ காைனி 

கூவம் ஓ ம் ரகா 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

19 19
ஏ.ஏ. செட்ரிக் பள்ளி, 42/1 சீனிவாெ நகர் 2 வது சதரு ,ரகாயம்ரபடு, சென்னை 

- 600107.
1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரெொத்தம்ென்நகர் முதல் செக்டார் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

20 20
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர் ,ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஐயப்பா நகர் 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஐயப்பநகர் செயின்ர ாடு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 ஐயப்பன்நகர் முதல்சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 அண்ணா சதரு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 அண்ணா சதரு 

சின்ெயா நகர் 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன்நகர் அசநக்ஸ் 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 திருவள்ளுவர்சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

21 21
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி, ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர், ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127  ாொசதரு பா தியார்நகர் 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 அண்ணா சதரு பா தியார்நகர் 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

22 22
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர், ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 அண்ணா சதருச் சின்ெயாநகர் ஐயப்பாநகர் 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 எம்.ஜி.ஆர். சதரு பா தி 

நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

23 23
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி, ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர் ,ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 முல்னை சதரு பிருந்தாவன் நகர் ரகாயம்ரபடு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ெல்லினக சதரு 

பிருந்தாவன் நகர் 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ெகிழம்பூ சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 தாென  சதரு பிருந்தாவன் நகர் 

ரகாயம்ரபடு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 செண்பகம் சதரு பிருந்தாவன் நகர் 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 பிருந்தாவன் நகர் 

ொெந்தி சதரு 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 பிருந்தாவன் நகர் குறிஞ்சி சதரு 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 பிருந்தாவன் நகர் 

ர ாொ சதரு 9. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 பிருந்தாவன் நகர் பாரிொதம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

24 24
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி, ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர் ,ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவ திரு நகர் முதல் நகர் வடக்கு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவ திரு நகர் 2வது சதரு 3. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவ திருநகர் 3வது சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவ திருநகர் 4வது சதரு 5. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவதிருநகர் 5வது சதரு 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவதிருநகர் 5வது சதருைட்சுமி 

ரஹாம்ஸ் 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவதிருநகர் 5வது சதரு அணுகி ஹ்அப்பார்ட்சென்ட்ஸ்  8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 ஔனவ திருநகர் 1வது குறுக்கு சதரு 9. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஔனவ திருநகர் 2வது குறுக்கு சதரு 10. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 ொெந்தி சதரு ெய்பா நகர் 11. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்ப நகர் முதல் செயின் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

25 25
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர், ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பாநகர் 3வது செயின்ர ாடு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் இ ண்டாவது 

ர ாடு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பாநகர் 3வது ர ாடு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்ப நகர் 4வது செயின் 

ர ாடு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் 4வது சதரு 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் 5வது சதரு 7. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் 6வது சதரு 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் முதல் குறுக்கு சதரு 9. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ஐயப்பநகர் 2வது குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

26 26
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர் ,ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சித்தின த் சதரு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 னவகாசித் சதரு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 குெ ன் நகர் முதல் பி தாை ொனை 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் கல்கி அபார்ட்செண்ட் 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு 

எண்.127 குெ ன் நகர் 2வது செயின் வீதி 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் 3வது குறுக்குத் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

27 27
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர், ரகாயம்ரபடு 

,சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் 3வது செயின் ர ாடு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் முதல் சதரு 3. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் நான்காவது சதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் 5வது சதரு 5. ரகாயம்ரபடு 

புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் 4வது குறுக்குத் சதரு 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 குெ ன் நகர் 5வது குறுக்குத் சதரு 7. ரகாயம்ரபடு 

புதிய வார்டு எண்.127  ாகரவந்தி ா காைனி 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127  ாகரவந்தி ாகாைனி சநற்குன்றம் ொனை 9. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 ஆனிசெயின் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

28 28
ொர்த்ரதாொ செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி, ஸ்ரீ அய்யப்ப நகர், ரகாயம்ரபடு, 

சென்னை - 600107.

1. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ஆனிகுறுக்கு சதரு 2. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ொசி சதரு 3. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 

பங்குனிசதரு 4. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சின்ெயாநகர் ஸ்ரடஜ்2 சித்தின  சதரு 5. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சின்ெயாநகர் 

ஸ்ரடஜ்2 சின்ெயாநகர் ஸ்ரடஜ்2 6. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 7. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 

ரவதாநகர் முதல் சதரு 8. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரவதா நகர் 2வது சதரு 9. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 ரவதாநகர் 3வது சதரு 

10. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 துன கம்பத் சதரு 11. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சின்ெயா நகர் ஸ்ரடஜ் 2 4வது குறுக்கு சதரு 12. 

ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சின்ெயாநகர் ரவதநகர் 13. ரகாயம்ரபடு புதிய வார்டு எண்.127 சின்ெயாநகர் ஸ்ரடஜ்2 14. ரகாயம்ரபடு புதிய 

வார்டு எண்.127 சின்ெயாநகர் ஸரடஜ் 2 சில்வர் ரகஸல் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

29 29
பத்ொொ ங்கபாணி செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி,சவங்கரடஸ்வ ா நகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ெணவாளன் சதரு வடக்கு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 அம்ென் ரகாயில் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

30 30
பத்ொொ ங்கபாணி செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி,சவங்கரடஸ்வ ா நகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 பார்த்தொ தி சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 யமுைா சதரு வடக்கு 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.127 காரவரி சதரு சின்னெயா நகர் 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 சுந்த ம் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

ரகாதாவரி சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீபிரியா ரெைர்ஸ் அப்பார்ட்செண்ட்ஸ் 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

விஎஸ்வி ரகாயில் சதரு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 அைாகார்டன் அபார்ட்சென்ட் வடக்கு 9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

டி.வி.எச் ஸ்வாகத் அபார்ட்சென்ட் 10. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 புஷ்ப ங்கம் அப்பார்ட்சென்ட் 11. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.127 நியுசடக் அப்பார்ட்சென்ட் 12. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 ெ வணா அப்பார்ட்சென்ட் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

31 31
பத்ொொ ங்கபாணி செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி,சவங்கரடஸ்வ ா நகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ெகாலிங்கம் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 விக்ரைஷ் அபார்ட்சென்ட் 3. விருகம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.127 கிருஷ்ணா சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் செயின் ர ாடு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

ொய் நகர் முதல் சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் 2வது சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் 2வது 

செயின் ர ாடு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் 3வது சதரு 9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் 3வது செயின் 

ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

32 32
பத்ொொ ங்கபாணி செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி,சவங்கரடஸ்வ ா நகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 குைரெக பு ம் அண்ணாசதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 குைரெக பு ம் ஈசவ ா 

சபரியார்சதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 குைரெக பு ம் ரவதா சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

33 33
பத்ொொ ங்கபாணி செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி,சவங்கரடஸ்வ ா நகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ஸ்ரீ ாெசெயம் அப்பார்ட்செண்ட்ஸ் ொய்நகர் 2வது செயின் ர ாடு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

ொய்நகர் 1வது செயின் ர ாடு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் விரிவாக்கம் 1வது குறுக்கு சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.127 ொய் நகர் 2வது குறுக்கு சதரு 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் விரிவாக்கம் 1வது செயின் ர ாடு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.127 ொய்நகர் விரிவாக்கம் 2வது செயின் ர ாடு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் விரிவு 3வது குறுக்கு ொனை 8. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் விரிவு 4வது குறுக்கு சதரு 9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் இனணப்பு 

பி தாைொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

34 34
பத்ொொ ங்கபாணி செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி,சவங்கரடஸ்வ ா நகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 திரு.வி.க.சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ஹாரிஸ் சதரு 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.127 ரபாஸ்டல் ஆடிட் காைணி 1வது சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 ரபாஸ்டல் ஆடிட் காைணி 2வது சதரு 5. விருகம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.127 ெக்கம்ொள் சதரு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 அங்கமுத்து சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 

இளங்ரகாவடிகள் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

35 35
பத்ொொ ங்கபாணி செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி,சவங்கரடஸ்வ ா நகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 கம்பர் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 பா தியார் சதரு 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.127 காந்தி சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 திருவள்ளுவர் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் ரெடு 6. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் 3வது சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் நகர் 5வது சதரு 8. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.127 ொய்நகர் 5வது சதரு 9. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் 6வது சதரு 10. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய் 

நகர் 6வதுகுறுக்கு சதரு 11. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் 7வது குறுக்கு சதரு 12. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 ொய்நகர் 

8வது குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

36 36
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி  ,காெ ாெர் ொனை, 

விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடெ நகர் 1வது முதல் சதரு விரிவு 1 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடொ நகர் 

விரிவு 1 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடொ நகர் பிரிவு 2வது முதல் பி தாைொனை விரிவு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.127 சவங்கரடொநகர் 2வதுகுறுக்குசதரு விரிவு2 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

37 37
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி , காெ ாெர் ொனை, 

விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடொ நகர் 2வது பி தாைொனை விரிவு 2 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடொ 

நகர் 3வது பி தாைொனை விரிவு 2 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடொ நகர் வித்யாொகர் பிளாட்ஸ் விரிவு 2 4. விருகம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடொநகர் பிரிவு 2வது குறுக்கு சதரு விரிவு 2 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

38 38
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி , காெ ாெர் ொனை, 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடஸ் நகர் 2வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 சவங்கரடஸ் நகர்முதல் சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127விைாயகம் சதரு சிமிட்டாகுளம் 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127விைாயகம் அவின்யு 5. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 திருமுருகன் சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 பா தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

39 39
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி  ,காெ ாெர் ொனை, 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127காந்தி நகர் சவங்கரடஷ் நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 பக்தவச்ெைம் சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127விைாயகம் சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127முனுொமி சதரு 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.127 விஷ்ணு அவின்யு விைாயகர் சதரு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 ரநரு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

40 40
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி  ,காெ ாெர் ொனை, 

விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 கம்பர் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127  ாகரவந்தி ா பிளாட் ரெத்தன் சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 கஸ்தூரி சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 பாைாஜி நகர் 1வது சதரு 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.127 பாைாஜி நகர் முதல் குருக்கு சதரு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 பாைாஜி நகர் 2வது சதரு 7. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.129 பாைாஜி நகர் 2வதுகுறுக்குசதரு 8. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.129பாைாஜி நகர் 3வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

41 41
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி  ,காெ ாெர் ொனை 

,விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 எஸ் பி ஐ காைணி 1வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 எஸ் பி ஐ காைணி 2வது சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 காெ ாெர்ொனை பாைாஜி நகர் 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 எஸ் பி ஐ காைனி 3வது சதரு 5. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 பா திதாென் சதரு பாஸ்கர் காைணி 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 பாஸ்கர் காைணி 7. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 பாஸ்கர் காைணி 2வது சதரு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.129 பாஸ்கர் காைணி 3வது சதரு 9. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எம் ஜி எம் அப்பார்செண்ட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

42 42
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி  ,காெ ாெர் ொனை, 

விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிருஷ்ணா நகர் 1வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிருஷ்ணா நகர் 2வது சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிருஷ்ணாநகர் 3வது சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜ்பாரிஸ் என்கிற பஞ்ெ த்திை 

அப்பார்செண்ட்ஸ் 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிருஷ்ணா நகர் 4வது சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிருஷ்ணாநகர் 

5வது சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிருஷ்ணா நகர் 6வது சதரு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சூரியா அப்பார்செண்ட்ஸ் 

9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 குடினெ பகுதி காெ ாெர் ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

43 43
செயரகாபால்கர ாடியாஅ சிைர் ெகளிர் ரெல்நினைப்பள்ளி  ,காெ ாெர் ொனை 

,விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பத்ொவதி நகர் செயின்ர ாடு காெ ாஜ் ொனை 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பத்ொவதி நகர் 

முதல் குறுக்குசதரு காெ ாஜ்ொனை 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பத்ொவதி நகர் 2வது குறுக்குசதரு காெ ாஜ் ொனை 4. விருகம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.128  ாொஜி காைணி 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 காெ ாெர் ொனை 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெக்தி 

பிளாட் காெ ாெர் ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

44 44
பாைரைாக் செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி, தா ாெண்ட்நகர் ,விருகம்பாக்கம் , 

சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 தா ாெந் நகர் முதல் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 செயைட்சுமி சதரு 3. விருகம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.128 செயைட்சுமி சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 தா ாெந் நகர்2வது சதரு 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 தா ாெந் நகர் 3வது சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 தா ாெந்த் நகர் இனணப்பு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

தா ாெந்த் நகர் பி தாை ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

45 45
பாைரைாக் செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி, தா ாெண்ட்நகர் ,விருகம்பாக்கம் , 

சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 னெயது காதர் அவின்யு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சவங்கரடஷ் நகர் பி தாைொனை 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சவங்கரடஸ் நகர் பி தாைொனை 1 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகா ஆப் ர ட்டிவ் சொனெட்டி 

காைணி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

46 46
பாைரைாக் செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி, தா ாெண்ட்நகர் ,விருகம்பாக்கம் , 

சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ொய்பாபா காைனி 1வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ொய்பாபா காைனி 2வது சதரு 3. 

விருகம்பாககம் புதிய வார்டு எண்.128 ொய்பாபா காைனி 3வது சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ொய்பாபா காைனி பி தாை ொனை 5. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எல் & டி காைனி சி.ஆர். ாெகிருஷ்ண நகர் 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எல் & டி காைனி கிளாசிக் 

பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

47 47
பாைரைாக் செட்ரிக் ரெல்நினைப் பள்ளி ,தா ாெண்ட்நகர், விருகம்பாக்கம்  

,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  த்ணா நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சொர்ணாம்பினக நகர் 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 அருரணஷ்வ ா பிளாட்ஸ் 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அபி ாமி நகர் பி தாை ொனை 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

அபி ாமி நகர் முதல் சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அபி ாமி நகர் 2வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

48 48 சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி விருகம்பாக்கம் ,பள்ளி சதரு. சென்னை - 600092. 1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ச ட்டித் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

Page 16 of 90



வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

49 49 சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி விருகம்பாக்கம், பள்ளி சதரு, சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ொ தா நகர் 2. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 ொ தா நகர் விஸ்தரிப்பு 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 யாதவாள் சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 யாதவாள் 1வது குறுக்கு சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

யாதவாள் 2வது குறுக்கு சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 யாதவாள் 3வது குறுக்கு சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

யாதவாள் 2வதுசதரு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 திருரவங்கடம் சதரு 9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 லீகிரிஸ்டல் 

அப்பார்ட்செண்ட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

50 50 சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி விருகம்பாக்கம் ,பள்ளி சதரு ,சென்னை - 600092.
1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 காந்திசதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பள்ளிக்கூடத் சதரு 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 பள்ளிக்கூட 2வது குறுக்குத் சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 பள்ளிக்கூடமுதல்சதரு  999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

51 51 சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி விருகம்பாக்கம் ,பள்ளி சதரு ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பள்ளிக்கூட 2வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பள்ளிக்கூட 3வது சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பள்ளிக்கூட முதல் குறுக்குத் சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சபருொள் ரகாயில் சதரு 5. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சபருொள் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

52 52 சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி விருகம்பாக்கம், பள்ளி சதரு ,சென்னை - 600092.
1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 காளியம்ெள் ரகாயில் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 காளியம்ென் ரகாயில் சதரு 

இளங்ரகா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

53 53 சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி விருகம்பாக்கம், பள்ளி சதரு, சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி முதல்சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி 2வது சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி 2வது குறுக்கு சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ.வி.எம். காைணி 3வது சதரு 

5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி 4வது சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி 5வது சதரு 7. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி 5வது குறுக்கு சதரு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி 6வது சதரு 

9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் காைனி காெ ாஜ் ொனை 10. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம் நகர் முதல் சதரு 11. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எ வி எம். நகர் 2வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

54 54 சென்னை உயர்நினைப் பள்ளி விருகம்பாக்கம் ,பள்ளி வீதி ,சென்னை - 600092.
1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சிவெங்க ன் சதரு எம்.ஜி.ொமி நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கங்னக அம்ென் ரகாயில் 

சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

55 55 சென்னை உயர்நினைப் பள்ளி விருகம்பாக்கம், பள்ளி வீதி, சென்னை - 600092.
1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கங்னக அம்ென் ரகாயில் முதல் குறுக்குத் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

 ாெகிருஷ்ணாபு ம் ரபஸ் 3 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாெகிருஷ்ணாபு ம் ரபஸ் 4 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

56 56
சின்ெயா வித்யாையா முதுநினை ரெல்நினைப்பள்ளி , சின்ெயாநகர், 

விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.
1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பச்னெயம்ென் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

57 57
சின்ெயா வித்யாையா முதுநினை ரெல்நினைப்பள்ளி , சின்ெயாநகர் 

,விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பச்னெயம்ென்  ரகாயில் முதல் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பச்னெயம்ென்  ரகாயில் சதரு 

ஏரிக்கன  3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கண்பத் ாஜ் நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

58 58
சின்ெயா வித்யாையா முதுநினை ரெல்நினைப்பள்ளி  ,சின்ெயாநகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.
1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 நரடெ நகர் 1வது செயின் ர ாடு சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

59 59
சின்ெயா வித்யாையா முதுநினை ரெல்நினைப்பள்ளி , சின்ெயாநகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 நரடெ நகர் 4வது செயின் ர ாடு சின்ெயா நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 நரடெ நகர் 3வது 

பி தாை ொனை சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

60 60
சின்ெயா வித்யாையா முதுநினை ரெல்நினைப்பள்ளி , சின்ெயாநகர், 

விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.
1. நரடெ நகர் 2வது பி தாை ொனை சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

61 61
சின்ெயா வித்யாையா முதுநினை ரெல்நினைப்பள்ளி , சின்ெயாநகர், 

விருகம்பாக்கம் ,சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 5வது பி தாை ொனை சின்ெயா நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 1வது குறுக்குத் சதரு 3வது 

செயின் ர ாடு நரடெ நகர் சின்ெயா நகர் 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 5வது குறுக்குத் சதரு 3வது செயின் ர ாடு நரடெ நகர் சின்ெயா 

நகர் 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 10 வது குறுக்குத் சதரு நரடெ நகர் சின்ெயா நகர் 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 4வது 

குறுக்குத் சதரு நரடெ நகர் சின்ெயா நகர் 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.127 7வது குறுக்குத் சதரு நரடெ நகர் சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

62 62
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.127 துன ொமி ொனை சின்ெயா நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 2வது சதரு சின்ெயா 

நகர் 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 3வது ொனை சின்ெயா நகர் 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 4வது 

சதரு சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

63 63
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 5வது சதரு சின்ெயா நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 1வது 

ரெற்குத் சதரு சின்ெயா நகர் 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 2வது ரெற்குத் சதரு சின்ெயா நகர் 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 3வது ரெற்குத் சதரு சின்ெயா நகர் 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 2வது இனணப்பு சின்ெயா 

நகர் 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 1வது சதரு சின்ெயா நகர் 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 1வது 

குறுக்குத் சதரு சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

64 64
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 1வது குறுக்கு ெந்து சின்ெயா நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 2வது 

குறுக்குத் சதரு சின்ெயா நகர் 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 3வது குறுக்குத் சதரு சின்ெயா நகர் 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 4வது குறுக்குத் சதரு சின்ெயா நகர் 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இந்தி ா நகர் 5வது குறுக்குத் சதரு 

சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

65 65
சின்ெயா வித்யாையா முதுநினை ரெல்நினைப்பள்ளி , சின்ெயாநகர் 

,விருகம்பாக்கம், சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் 1வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் 2வது சதரு சின்ெயா 

நகர் 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் 3வது சதரு சின்ெயா நகர் 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 திருெகள் 

அபார்ட்செண்ட் 3வது சதரு சின்ெயா நகர் 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் ஏ.ரக.வல்ைா அபார்ட்செண்ட் சின்ெயா நகர் 6. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் 3வது சதரு குரு கிருபா சின்ெயா நகர் 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் 

செயின் ர ாடு சின்ெயா நகர் 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் பூர்ணிொ பிளாட் சின்ெயா நகர் 9. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 இளங்ரகா நகர் ஜி.வி.எஸ். பிளாட்சின்ெயா நகர் 10. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் விர்ரகா பிளாட் சின்ெயா நகர் 

11. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் பி தாை ொனை ொ தா பிளாட்ஸ் சின்ெயா நகர் 12. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

இளங்ரகா நகர் முல்னை பிளாட்ஸ் சின்ெயா நகர் 13. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாெலிங்கம் நகர் முதல் சதரு சின்ெயா நகர் 14. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாெலிங்கம் நகர் 2வது சதரு சின்ெயாநகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

66 66
என். என் .எம் .பி சென்டர் என் 04057 ஏ .வி .எம் அசவன்யூூ், விருகம்பாக்கம் , 

சென்னை - 600092.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சுப்பி ெணி சதரு சின்ெயா நகர் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பி மியர் கி ஹ ைஷ்மி 

அபார்ட்செண்ட்ஸ் சின்ெயா நகர் 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கி ஹ ைஷ்மி அபார்ட்செண்ட் சின்ெயா நகர் 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் சதற்கு சின்ெயா நகர் 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ஆர ாக்யா சதரு இளங்ரகா நகர் சின்ெயா நகர் 6. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ைஷ்மி அபார்ட்செண்ட் சின்ெயா நகர் 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 வாயு புத் ா சதரு இளங்ரகா 

நகர் சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

67 67
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ெஞ்ொய் காந்தி நகர் செயின் ர ாடு சின்ெயா நகர் 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ெஞ்ொய் காந்தி 

நகர் 1வது கி ாஸ் ர ாடு சின்ெயா நகர் 3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ெஞ்ொய் காந்தி நகர் 2வது கி ாஸ் ர ாடு சின்ெயா நகர் 4. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 தாங்கல் சதரு சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

68 68
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 சின்ெயா நகர் பட்டாொரி ஜி சதரு 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 சின்ெயா நகர் தாங்கல் 

உள்வாய் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

69 69
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 அண்ணா காைனி சின்ெயா நகர் 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128  ாரெஸ்வரி காைனி சின்ெயா 

நகர் 3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஒட்னட பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு சின்ெயா நகர் 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 தாங்கல் 

உள்வாய் குறுக்குத் சதரு 5. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 தாங்கல் உள்வாய் சதரு விரிவு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 

பாைாம்ொள் நகர் 1வது சதரு 7. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 பாைாம்பாள் நகர் 2வது சதரு 8. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 

அண்ணாெனை அபார்ட்செண்ட் 9. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 இளங்ரகா நகர் 4வது சதரு 10. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 

இளங்ரகா நகர் 5வது சதரு 11. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ெக்தி நகர் சுப்பி ெணி சதரு 12. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 

 ாஜீவ் காந்தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

70 70
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.
1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 தாங்கல் ஏரிக்கன  சின்ெயா நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

71 71
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ெக்தி நகர் 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நா ாயணொமி சதரு 3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு 

எண்.128 நா ாயணொமி 1வது குறுக்குத் சதரு 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நா ாயணொமி 2வது குறுக்குத் சதரு 5. ஆழ்வார்திருநகர் 

புதிய வார்டு எண்.128 நா ாயணொமி 4வது குறுக்குத் சதரு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நா ாயணொமி 5வது குறுக்குத்சதரு 7. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 எ.வி.எம்அவின்யூ முதல் செயின் ர ாடு 8. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஆற்காடு ொனை 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

72 72
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நியு காைனி செயின் ர ாடு 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நியு காைனி செயின் ர ாடு 1வது 

சதரு 3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நியு காைனி செயின் ர ாடு 2வது சதரு 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நியு காைனி 

செயின் ர ாடு 3வது சதரு 5. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 நியு காைனி செயின் ர ாடு 4வது சதரு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு 

எண்.128 நியு காைனி செயின் ர ாடு 5வது சதரு 7. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ைஷ்மி நகர் 2வது சதரு 8. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு 

எண்.128 ைஷ்மி நகர் ொய் கிருபா பிளாட்ஸ் 9. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம்.அவன்யு 7வது சதரு 10. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய 

வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 8வது சதரு 11. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 1வது செயின் ர ாடு 12. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 1வது சதரு 13. 13ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம் அவன்யூ 2வது சதரு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

73 73
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 3வது சதரு 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 4வது சதரு 

3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம்.அவன்யூ 5வது சதரு 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம் அவன்யூ 2வது 

செயின் ர ாடு 5. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஏ.வி.எம் அவன்யூ 2வது குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

74 74
ஸ்ரீ சவங்கரடஸ்வ ா செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,ஆழ்வார் திருநகர்,சென்னை - 

600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ொதிக் பாஷா நகர் பி தாை ொனை 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ொதிக் பாஷா நகர் ெசூதி சதரு 

3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ொதிக் பாஷா நகர் 1வது சதரு 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ொதிக் பாஷா நகர் 2வது சதரு 5. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ொதிக் பாஷா நகர் 3வது சதரு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ொதிக் பாஷா நகர் ெதர்ஸா சதரு 7. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ொதிக் பாஷா நகர் தாமி ப ணி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

75 75
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஆழ்வார்திரு நகர் அசைக்ஸ் முதல் சதரு 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஆழ்வார்திருநகர் 1வது 

சதரு 3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஆழ்வார்திருநகர் 1வது சதரு நியுொயன் ஜி ஆர் டி பிளாட்ஸ் 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு 

எண்.128 ஆழ்வார்த்திரு நகர் 1வது சதரு அசைக்ஸ் தட்ென் தீபொை 5. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைா நகர் 2வது சதரு 6. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைா நகர் 2வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

76 76
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைா நகர் னவனக சதரு 3வது சதரு 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைா 

நகர் அெ ாவதி 5வது சதரு 3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைா நகர் யமுைா நகர் 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 

ரெக் அப்துல்ைா நகர் காரவரி சதரு 5. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைாநகர்1வதுசெயின்ர ாடு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய 

வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைா நகர் 4வது சதரு பவானி சதரு 7. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரெக் அப்துல்ைா நகர் பிள்னளயார் ரகாயில் 

சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

77 77
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 செல்லியம்ென் ரகாயில் சதரு ரஷக் அப்துல்ைா நகர் 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 

ரஷக்அப்துல்ைா நகர் ரகாதாவரி சதரு 3. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 கம்பர் சதரு காந்தி நகர் 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 

கம்பர் குறுக்கு சதரு 5. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 கம்பர் 2வது சதரு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 காந்தி நகர் 

செல்லியம்ென் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

78 78
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.
1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 காந்தி நகர் செயின் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

79 79
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.
1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 காந்தி நகர் செயின் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

80 80
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 கண்ணதாென் சதரு 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 அம்ரபத்கார் சதரு காந்திசதரு 3. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 காந்தி நகர் தெயந்தி சதரு 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 காந்தி நகர் பார்தியார் சதரு 5. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 காந்தி நகர் 1வது சதரு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 ரதவி கருொரியம்ென் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

81 81
செயின்ட் ொன்ஸ் செட்ரிக் ரெல்நினைப்பள்ளி ,புதிய காைனி,ஆழ்வார் 

திருநகர்,சென்னை - 600087.

1. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 கட்டசபாம்ென் சதரு 2. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 கட்டசபாம்ென் குறுக்கு சதரு 3. 

ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 னவனக சதரு 4. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.128 வாரியார் சதரு 5. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு 

எண்.129 காந்தி நகர் வாரியார் குறுக்கு சதரு 6. ஆழ்வார்திருநகர் புதிய வார்டு எண்.129 வ.ஊ.சி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

82 82
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 விரவகாைந்தர் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 திருவள்ளுவர் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு. 

129 வ ஊ சி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

83 83
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வைம்புரி விைாயகர் ரகாயில் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 காெ ாஜ் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய 

வார்டு எண்.129 காெ ாஜ் குறுக்கு சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 டாக்டர் அம்ரபத்கர் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

84 84
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ெஜீத் நகர் 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129  த்திைம்ொள் காைனி 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

பிள்னளயார் ரகாயில் 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொருதி சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தணிகாெைம் சதரு 6. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.129 ெக்தி விைாயகர் ரகாயில் சதரு காந்தி நகர் இந்தி ா காந்தி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

85 85
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ெண்முக சுந்த ம் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வீ ொமுனிவர் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 திவாகர் நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

86 86
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பிர ம் நகர் 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பா தி சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

இளங்ரகா சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 காரவரி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

87 87
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ெத்தியமூர்த்தி சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 செயப்பி காஷ் நா ாயணன் சதரு 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.129  ாொஜி சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பாரி சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வால்மீகி சதரு ெற்றும் 

விரிவு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆஞ்சிரநயா காட்ரடஜ் 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வா.ஊ.சி சதரு ெற்றும் விரிவு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

88 88
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 துன  ாஜ் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 நாவைர் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

நாவைர் சநடுஞ்ொனை 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அைந்த ாெகிருஷ்ணன்  சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

89 89
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குைரெக ன் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அழகப்பன் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 ரதவர் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கம்பர் சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொணிக்கவாெகர் சதரு 6. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 முல்னை சதரு 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129  ாொ சதரு 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரதவ ாஜ் 

நகர் செயின் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

90 90
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரீ ாெர் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வி ஜி என் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ெத்தய மூர்த்தி சதரு ரதவ ாஜ் நகர் 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சபரியார் சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129  ாெகிருஷ்ணா சதரு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

91 91
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அகஸ்தியர் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அண்ணா சதரு காந்தி நகர் 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 சிங்கா  ரவைர் சதரு காந்தி நகர் 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கை ா ரபங்க் காைனி 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 விெய் 

பிளாக் 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தீபக் பிளாக் 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஹர்ஷா ப்ளாட் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

92 92
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ெைக ாஜ் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 எம் ஜி ஆர் ொனை 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 ரநருநகர் பி தாை ொனை 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரநரு நகர் 1வது குறுக்கு சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ரநருநகர் 2வது குறுக்கு சதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொஸ்திரி செயின் ர ாடு 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொஸ்திரி 1வது 

குறுக்கு சதரு 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொஸ்திரி 2வது குறுக்கு சதரு 9. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பாஸ்கர் சதரு 10. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தியாகிெங்க லிங்கம் சதரு 11. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரகெவன் சதரு 12. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 திருவள்ளுவர் சதரு ரநருநகர் 13. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரெது சதரு 14. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 காந்தி சதரு 15. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பஞ்ொயத்து காைனி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

93 93
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 1வது சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 2வது சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய 

வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 3வது சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 4வது சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 

5வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

94 94
செை ல் கரியப்பா ரெல்நினைப் பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, ொலிகி ாெம் 

வடக்குமுகம் செயின் கட்டிடம், ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 6வது சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 7வது சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய 

வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் 8வது சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தெ தபு ம் பி தாை ொனை 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

இந்தி ா சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

95 95
ரெவாெெயம் நர்ெரி ெற்றும் பின ெரி பள்ளி,ெதியழகன் 

நகர்,ொலிகி ாெம்,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கனைஞர் கருணாநிதி சநடுஞ்ொனை 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆகாய கன்னியம்ென் ரகாயில் 

சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரீ ாெலு சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பம்ெல் நல்ைதம்பி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

96 96
ரெவாெெயம் நர்ெரி ெற்றும் பின ெரி பள்ளி,ெதியழகன் 

நகர்,ொலிகி ாெம்,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ெண்முகம் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சிங்கா ரவைன் சதரு ெதியழகன் நகர் 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.129 அம்ரபத்கர் நகர் 1வது சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அம்ரபத்கர் நகர் 2வது சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 கங்காத ன் சதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குணம் ெணம் காைனி 1வது சதரு 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குணம் 

ெணம் காைனி 2வது 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கருணாநிதி ொனை அம்ரபத்கார் நகர் 9. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரீ ாமுலு 

குறுக்கு சதரு 10. ொலிக ாெம்புதிய வார்டு எண்.129 சவங்கரடெ நகர் முதல் சதரு 11. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சவங்கரடெநகர் முதல் 

சதரு விரிவு 12. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சவங்கரடெநகர் 2வது குறுக்கு சதரு 13. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சவங்கரடெநகர் 

2வது குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

97 97
ரெவாெெயம் நர்ெரி ெற்றும் பின ெரி பள்ளி,ெதியழகன் 

நகர்,ொலிகி ாெம்,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரகாவிந்தொமி சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சவங்கரடஸ்வ ாநகர் 2வதுசதரு 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.129 ரநதாஜி சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 திருவள்ளுவர் சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வ ஊ சி சதரு 

6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வி பி அகிைன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

98 98
ரெவாெெயம் நர்ெரி ெற்றும் பின ெரி பள்ளி,ெதியழகன் 

நகர்,ொலிகி ாெம்,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 செந்தில் ஆண்டவர் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 நட ாென் சதரு 3. ொலிக ாெம்புதிய வார்டு 

எண்.129 ரக ஜி நாயர் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 மீைாட்சி சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சவங்கரடஸ்வ ா சதரு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

99 99
ரெவாெெயம் நர்ெரி ெற்றும் பின ெரி பள்ளி,ெதியழகன் 

நகர்,ொலிகி ாெம்,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அருணாெைம் ர ாடு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அருணாெைம் ொனை 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 தைைட்சுமி காைனி 1வது சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தைைட்சுமி காைனி 2வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

100 100
ரெவாெெயம் நர்ெரி ெற்றும் பின ெரி பள்ளி,ெதியழகன் 

நகர்,ொலிகி ாெம்,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 எஸ் எஸ் ஆர் பங்கெம் ொனை 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129எஸ் எஸ் ஆர் பங்கெம் குறுக்குத் சதரு 3. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 எல்.வி.பி ொத் ர ாடு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொய்கிருஷ்ணா அபார்ட்சென்ட் ரக.ஜி நாயர் சதரு 5. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொருதி அப்பார்ட்செண்ட் 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பாம்பா அப்பார்ட்சென்ட் ரக.ஜி நாயர் சதரு 7. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129அருணா குடியிருப்பு சவங்கரடஸ்வ ா சதரு 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 புவரைஸ்வரி குடியிருப்பு 

சவங்கரடஸ்வ ா சதரு 9. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அனுபவ் குடியிருப்பு அருணாெைம் ொனை 10. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

த ங்கினி குடியிருப்பு அருணாெைம் ொனை 11. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129  ாகம்  ாகொலிகா தைைட்சுமி காைனி 12. ொலிக ாெம் புதிய 

வார்டு எண்.129 பத்ொ குடியிருப்பு தைைட்சுமி காைனி 13. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கிங்ஸ் பார்க் குடியிருப்பு எஸ் .எஸ் ஆர் பங்கெம் 

ொனை 14. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குயின்ஸ் பார்க் குடியிருப்பு எஸ் எஸ் ஆர் பஙகெம் ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

101 101 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ொ சபா சி சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அ ங்கநாதன் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129  ாொஜி சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அழகிரி ொமி சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரக வி ரக ொமி சதரு 6. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 காெ ாஜ் சதரு 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 காரவரி  ங்கன் சதரு 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

நாகாத்தென் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

102 102 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குெ ன் காைனி 1வது சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குெ ன் காைனி 2வது சதரு 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.129 குெ ன் காைனி 3வது சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குெ ன் காைனி 4வது சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 குெ ன் காைனி 5வது சதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குெ ன் காைனி 6வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

103 103 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அண்ணா சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஜீவா சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ொஸ்திரி சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தில்னையாடி வள்ளியம்னெ சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 காெ ாஜ் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

104 104 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.
1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கன்னையா சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 என் எஸ் ரக சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 ெர ாஜினி பாய் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 புருரஷாத்தென்  சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

105 105 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 நவநீதம்ொள் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 எம்.ஜி.ஆர் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 துன  அ ென் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரடட் பாங்க் காைணி 1வது சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ஸ்ரடட் பாங்க் காைணி 2வது சதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஸ்ரடட் பாங்க் காைணி 3வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

106 106 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 குொல் தாஸ் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய 

வார்டு எண்.129 பா தியார் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஹரி கிருஷ்ணன் சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கனைஞர் 

கருணாநிதி ொனை 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 இந்தி ாகாந்தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

107 107 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.
1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 புஷ்பா காைனி 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 நல்ைான் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

தம்பா சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

108 108 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093. 1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 காரவரி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

109 109 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரைானகயா காைனி 1வது செயின் ர ாடு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரைானகயா காைனி 2வது 

செயின் ர ாடு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரைானகயா காைனி 1வது குறுக்குசதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரைானகயா 

காைனி 2வது குறுக்குசதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரைானகயா காைனி 3வது குறுக்குசதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ரைானகயா காைனி 4வது குறுக்குசதரு 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரைானகயா காைனி 5வது குறுக்குசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

110 110 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பா திதாென் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 விரவகாைந்தா சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.129 வி பி தெ தன் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 அபுொலி சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 எம் பி அவின்யூ 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

111 111 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.
1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129  ாரெஷ் அவின்யூ 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஏவி எம் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ொ தாம்பாள் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

112 112 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பசும்சபான் முத்து ாெலிங்கம் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரவதாெைம் சதரு 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.129  ாரெந்தி ா காைனி 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சீனுவாென் சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 திைகர் 

சதருொலிகி ாெம் சென்னை ொ 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 தியாகிரைானகயா சதரு 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

திருரவங்கடொமி சதரு 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரவதவல்லி சதரு 9. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கண்ணம்ொள் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

113 113 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரவைாயுதம் காைனி 1வது செயின் ர ாடு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ரவைாயுதம் காைனி 2வது 

செயின் ர ாடு 1வது குறுக்கு சதரு 2வது குறுக்கு சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 முனுொமி சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ரைானகயா சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129ஸ்ரீ ாெலு சதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 செங்க ாஜீலு சதரு 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

114 114 காரவரி உயர்நினைப்பள்ளி, ரக.ரக.ொனை , ொலிகி ாெம் ,சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 கங்கப்பா சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சீத்தம்ொள் சதரு 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

ஹமீதியா ெசூதி ரதாட்டம் 1வது சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஹமீதியா ெசூதி ரதாட்டம் 2வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

Page 38 of 90



வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

115 115
கார்த்திரகயன் செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , ஆற்காடு 

ர ாடு,ொலிகி ாெம் ,கிழக்கு முகம் பகுதி, சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 பார்த்தொ தி சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 சபான்னியம்ென் ரகாயில் சதரு 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.129 ொைகி ாென் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 எஸ் ரக பாபு சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 

விட்டைாச்ொரி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

116 116
கார்த்திரகயன் செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , ஆற்காடு 

ர ாடு,ொலிகி ாெம் ,கிழக்கு முகம் பகுதி, சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு கதவு எண் 1 முதல் 105 வன  2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு புதிய 

எண் 112 முதல் 126 வன  3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 முத்துகுொ ப்ப சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு புதிய 

கதவு எண் 2 முதல் 110 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு சகௌரி சித் ா கார்டன் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

117 117
கார்த்திரகயன் செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , ஆற்காடு 

ர ாடு,ொலிகி ாெம் ,கிழக்கு முகம் பகுதி, சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு ொந்திடவர்ஸ் 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு சித்தார்த்னஹட்ஸ் 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

118 118
கார்த்திரகயன் செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , ஆற்காடு 

ர ாடு,ொலிகி ாெம் ,கிழக்கு முகம் பகுதி, சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு ப ரெஸ்வரி விகார்ட்சி 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு ெந்தி ா பிளாொ 

புளூம்ஸ் 3. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு ெல்ொ  ாயல் ச ஸிசடன்ஸி 4. ொலிக ாெம்புதிய வார்டு எண்.129 ஆற்காடு ர ாடு 

செெஸ்டிக் பார்க் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

119 119
கார்த்திரகயன் செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , ஆற்காடு 

ர ாடு,ொலிகி ாெம் ,கிழக்கு முகம் பகுதி, சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 ஆற்காடு ர ாடு சி.சி.சி.பிளாட்ஸ் 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131அப்பாொமி அப்பார்ட்செண்ட்ஸ் 

ஆற்காடு ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

120 120
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 ரநரு சதரு ெத்தியா ரதாட்டம் 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 காெ ாெர் சதரு ெத்தியா ரதாட்டம் 3. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 ரகாபால் சதரு ெத்தியா ரதாட்டம் 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 ைால்பகதூர்ொஸ்திரிசதருெத்தியா  

ரதாட்டம் 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 கக்கன்ஜி சதரு ெத்தியா ரதாட்டம் 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 வி.வி.கிரி சதரு ெத்தியா 

ரதாட்டம் 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.129 எம்.ஜி.ெக்க பாணிசதருெத்தியா  ரதாட்டம் 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 பங்காரு சதரு 9. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 ஏகாம்ப ம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

121 121
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 காெ ாெர் நகர் 1வது சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 காெ ாெர் நகர் 2வது சதரு 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.131 காெ ாெர் நகர் 3வது சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 காெ ாெர் நகர் 4வது சதரு 5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.131 காெ ாெர் நகர் 5வது சதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 80 அடி ர ாடு ெற்றும் குறுக்கு சதரு 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.131 பானுெதி இ ாெகிருஷ்ணா சதரு 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 கண்ணம்ொள் சதரு ப ணி காைனி 9. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு 

எண்.131 கரெந்தி ா காைனி 10. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 மீ ான் சதரு 11. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 திவாகர் சதரு ப ணி 

காைனி 12. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 சூர்யா சதரு ப ணி காைனி 13. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 அண்ணாெனைக்காைனி 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

122 122
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 2வது சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் எம் ஜி ஆர் சதரு 3. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் சபரியார் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் அண்ணா சதரு 5. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 1வது குறுக்கு சதரு 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 2வது குறுக்கு சதரு 

7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 4வது குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

123 123
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 5வது குறுக்கு சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 5வது சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

124 124
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.
1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 5வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

125 125
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 3வது சதரு கதவு எண்-1-50 2. ொலிகி ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 3வது 

சதரு கதவு எண்-51-117 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

126 126
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 3வது குறுக்கு சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 கந்தப்பர் சதரு 3. ொலிக ாெம் 

புதிய வார்டு எண்.131 காெ ாெர் சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 4வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

127 127
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிகி ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 4வது சதரு கதவு எண் 1. to 50 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 4வது 

சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

128 128
ஆவிச்சி ரெல்நினைப் பள்ளி, ஆற்காடு ர ாடு, ொலிகி ாெம் வடக்கு முகம், 

சென்னை - 600093.

1. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் முதல் சதரு 2. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 7வது குறுக்கு சதரு 3. 

ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 8வது குறுக்கு சதரு 4. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 6வது குறுக்கு சதரு 

5. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 5 வது சதருவில் 1 வது ெந்து 6. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 5வது 

சதரு 2வது ெந்து 7. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் 5வது சதரு 3வது ெந்து 8. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 

விெய ாகவபு ம் ரநரு சதரு 9. ொலிக ாெம் புதிய வார்டு எண்.131 விெய ாகவபு ம் காந்தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

129 129
அம்பத்தூர் ையன்ஸ் கிளப் பள்ளி,  ாொென்ைார் ொனை, ரக ரக நகர், சென்னை 

- 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபு ம் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபு ம் 2வது சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.131 கன்னிகாபு ம் 3வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

130 130
அம்பத்தூர் ையன்ஸ் கிளப் பள்ளி,  ாொென்ைார் ொனை, ரக ரக நகர், சென்னை 

- 600078.
1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபு ம் 1வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

131 131
அம்பத்தூர் ையன்ஸ் கிளப் பள்ளி,  ாொென்ைார் ொனை, ரக ரக நகர், சென்னை 

- 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பார்க்வியூ அடுக்குொடிகள்  ாெென்ைார் ொனை 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பி.டி  ாொ ொனை 3. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாெென்ைார் ொனை 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பி டி  ாென் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

132 132
அம்பத்தூர் ையன்ஸ் கிளப் பள்ளி,  ாொென்ைார் ொனை, ரக ரக நகர், சென்னை 

- 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பாைசுப் ெணியொனை 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 கன்னிகாபு ம் 3வதுசதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131 கன்னிகாபு ம் 4வதுசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

133 133
ஹரி ஓம் வித்யாையா 5 வது பகுதி,22 வது சதரு ,ரக.ரக நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 தமிழ்நாடு அ சு அலுவைர் வாரிய குடியிருப் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 டாக்டர்  ாெொமி ொனை 3. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ொடல் ஹவுஸ் காைனி 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ரவதவள்ளி குடியிருப்பு  ாெொமி ொனை 5. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131காைனி ொடல் ஹவுஸ் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 21வது சதரு 5வது செக்டார் 7. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131 22வது சதரு 5வது செக்டார் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

134 134
ஹரி ஓம் வித்யாையா 5 வது பகுதி,22 வது சதரு ,ரக.ரக நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 23வது சதரு 5வது செக்டார் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 24வது சதரு 5வது செக்டார் 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.131 25வது சதரு 5வது செக்டார் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 26வது சதரு 5வது செக்டார் 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.131 26வது சதரு 5வது செக்டார் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பா த் காைனி 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ரபங்க் ஆப் பர ாடா 

காைனி 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 தமிழ்நாடு வீட்டு வெதி வாரிய குடியிருப்ப 9. ரக ரக நகர் 5.செளபாக்கியா காைனி 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

135 135
ஹரி ஓம் வித்யாையா 5 வது பகுதி,22 வது சதரு ,ரக.ரக நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ஜீவாைந்தம் ொனை 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சபாப்பிலி  ாொ ொனை 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.131 கலிங்கா காைணி 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ரிெர்வ் வங்கி குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

136 136
சென்னை கார்ப்பர ஷன் உதவி சபாறியாளர் அலுவைகம், சபாப்பிலி  ாொ 

ொனை ,ரக.ரக. நகர், சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 அ சிைர் அலுவைர் குடியிருப்பு இ ாெொமி ொனை 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பன்னீர்செல்வம்  

ொனை 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 2வது செக்டர் 8வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 2வது செக்டர் 9வது சதரு 5. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 2வது செக்டர்10வதுசதரு 6. vபுதிய வார்டு எண்.131 2வது செக்டர் 11வது சதரு 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.131 2வது செக்டர் 12வது சதரு 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 2வது செக்டர் 13வது சதரு 9. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 

அ சிைர் அலுவைர் குடியிருப்பு இ ாெொமி ொனை 10. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 அ சிைர் அலுவைர் குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

137 137
புனித அந்ரதானி நர்ெரி ெற்றும் ஆ ம்பப்பள்ளி ,சபாப்பிலி  ாொ ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 புதிய குடியிருப்பு 13வது செக்டர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ஏ பிளாக் சிவலிங்கபு ம் 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.131 பி பிளாக் சிவலிங்கபு ம் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 82வது சதரு 13வது செக்டர் 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.131 சி பிளாக் சிவலிங்கபு ம் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 டி பிளாக் சிவலிங்கபு ம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

138 138
புனித அந்ரதானி நர்ெரி ெற்றும் ஆ ம்பப்பள்ளி ,சபாப்பிலி  ாொ ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 இ பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபு ம் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 எப் பிளாக் டிஎன்சிபி 

குடியிருப்பு சிவலிங்கபு ம் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ஜி பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபு ம் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 

எச் பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபு ம் 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ஐ பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபு ம் 6. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.131 செ பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபு ம் 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ரக பிளாக் சிவலிங்கபு ம் 8. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 எல் பிளாக் சிவலிங்கபு ம் 9. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 எம் பிளாக் சிவலிங்கபு ம் 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

139 139
புனித அந்ரதானி நர்ெரி ெற்றும் ஆ ம்பப்பள்ளி ,சபாப்பிலி  ாொ ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 84வதுசதரு13வதுசெக்டர் சிவலிங்கபு ம் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 85வதுசதரு13வதுசெக்டர் 

சிவலிங்கபு ம் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 86வதுசதரு13வதுசெக்டர்சிவலிங்கபு ம்  999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

140 140
புனித அந்ரதானி நர்ெரி ெற்றும் ஆ ம்பப்பள்ளி ,சபாப்பிலி  ாொ ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 83வதுசதரு13வதுசெக்டர் சிவலிங்கபு ம் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 

87வதுசதரு13வதுசெக்டர்சிவலிங்கபு ம்  3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 89வதுசதரு13வதுசெக்டர்சிவலிங்கபு ம்  4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.131 90வதுசதரு13வதுசெக்டர்சிவலிங்கபு ம்  5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 91வதுசதரு.13வதுசதருசிவலிங்கபு ம்  6. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131 92வதுசதரு13வதுசெக்டர்சிவலிங்கபு ம்  7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 93வதுசதரு13வதுசெக்டர்சிவலிங்கபு ம்  999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

141 141
உதவி சபாறியாளர் அலுவைகம் செட்ர ா வாட்டர், சி .எம். டபள்யு. எஸ். எஸ். 

பி, ,சபாப்பிலி  ாொ ொனை, ரக.ரக. நகர் ,சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 டபுள் டாங்க் காைனி 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 எல்.ஐ.சி.குடியிருப்பு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 சி.பி.ஐ.குடியிருப்பு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டர் 17வது சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 4வது செக்டர் 

19வது சதரு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 4வது செக்டர் 18வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

142 142
கிரிக் கல்யாண் ரகந்தி  ெமூக கூடம் .122, 8 சி. பி .டபிள்யூ .டி. குடியிருப்பு , 

ரக ரக நகர், சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 22 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 24 3. 

ரக.ரக.நகர் .புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 25 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 27 5. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் பிளாக் 7. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 9. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 31 10. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

143 143
கிரிக் கல்யாண் ரகந்தி  ெமூக கூடம் .122, 8 சி. பி .டபிள்யூ .டி. குடியிருப்பு , 

ரக ரக நகர், சென்னை - 600078.
1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சி.பி.டபிள்யூடி.குடியிருப்புகள் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

144 144
கிரிக் கல்யாண் ரகந்தி  ெமூக கூடம் .122, 8 சி. பி .டபிள்யூ .டி. குடியிருப்பு , 

ரக ரக நகர், சென்னை - 600078.
2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சி.பி.டபிள்யூடி.குடியிருப்புகள்ரக.ரக.நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

145 145
கிரிக் கல்யாண் ரகந்தி  ெமூக கூடம் .122, 8 சி. பி .டபிள்யூ .டி. குடியிருப்பு , 

ரக ரக நகர், சென்னை - 600078.
3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சிப்பி.டபிள்யூ.டி குடியிருப்புகள் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

146 146
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரநரு சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரெக்கிழார் 1வது சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

தியாகி குப்பன் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரெக்கிழார் 2வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

147 147
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஈ.வி.ரக. ெம்பத் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அன்னை இந்தி ா சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 சபான்ெைச்செம்ெல்  சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

148 148
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் .புதிய வார்டு எண்.137 திரு.வி.கா சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சுர ந்தி ன் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

அன்னை பத்ொவதி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

149 149
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சீத்தக்காதி சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ெயினை சிவன் முத்து சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 ொஸ்திரி சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 வ.உ.சி. சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

150 150
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ெங்க லிங்கணார் சதரு 2. ரக.ரக.நகர்புதிய வார்டு எண்.137 ஜீவாைந்தம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

151 151
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காெ ாெர் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சதால்காப்பியர் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

152 152
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சவங்கட் ாென் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளூவர் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 புத்தர் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

153 153
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி ,காெ ாெர் சதரு ,எம்.ஜி.ஆர் நகர் ,சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அன்பாைந்தம் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தியார் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 வீ பாண்டி சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அகத்தியர் சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137  ாகுல்காந்தி சதரு 6. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அஞ்சுகம் சதரு 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தியார் சதரு 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

கண்ணதாென் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

154 154
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி அண்ணா முதன்னெ ொனை, எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஔனவயார் சதரு சூனளபள்ளம் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஔனவயார் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 ரவலு நாச்சியார் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கண்ணகி சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கனைஞர் 

கருணாநிதி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

155 155
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சூனள சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 எம்.ஜி.ஆர். சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

விக்கி ொதித்தன் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஸ்டாலின் சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காெ ாெர் சதரு நாவைர் காைனி 

6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காெ ாெர் சதருரக.ரக.நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

156 156
ையன்ஸ் ொடல் அங்கன்வாடி கட்டிடம், ஐ.சி. டி .எஸ் ரெற்கு நினை , 

எம்.ஜி.ஆர் நகர்,சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணா சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ெ ஸ்வதி சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

சகன்ைடி சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சநடுஞ்செழியன் சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சபரியார் சதரு 6. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 சொ ாய்ஜி ரதொய் சதரு 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சொ ாய்ஜிரதொய் குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

157 157
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி ,அண்ணா முதன்னெ ொனை, எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை- 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணாவீதி முதல்சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணாவீதி 2வதுசதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 அண்ணாவீதி 3வதுசதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணாவீதி 4வதுசதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

அண்ணாவீதி 5வதுசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

158 158
ையன்ஸ் ொடல் அங்கன்வாடி கட்டிடம் ஐ .சி .டி .எஸ் ரெற்கு நினை , 

எம்.ஜி.ஆர் நகர்,சென்னை- 600078

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137  ாஜீவ்காந்தி சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 முத்து ாெலிங்கரதவர் செயின்சதரு  3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 முத்து ாெலிங்கரதவர் குறுக்குசதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137அண்ணாவீதிசெயின்சதரு  999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

159 159
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 என் எஸ் சி ரபாஸ் சதரு எம் ஜி ஆர் நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 நாகத்தம்ென் சதரு 

சூனளபள்ளம் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 நாகத்தம்ென் குறுக்கு சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஆவுனடயம்ென் சதரு 5. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 துர்க்னகயம்ென் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

160 160
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, காெ ாெர் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரவல்முருகன் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஆபி காம் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 ஆபி காம் குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

161 161
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, ெங்கர்லிங்கைார் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஈ வி ரக ெம்பத் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 புகரழந்தி சதரு ெஞ்ெய்காந்தி காைனி 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

162 162
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, ெங்கர்லிங்கைார் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கங்னகசகாண்ட ரொழன் சதருஎம்.ஜி.ஆர் நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கபிைர் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

Page 54 of 90



வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

163 163
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, ெங்கர்லிங்கைார் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சீத்தனை ொத்தைார் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சீத்தனை ொத்தைார் குறுக்குசதரு 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 தாரொத ன் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 தாரொத விநாயகர் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

164 164
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, ெங்கர்லிங்கைார் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஊனெதுன  சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அங்காளப ரெஸ்வரி செயின் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 அங்காளப ரெஸ்வரி 1வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அங்காளப ரெஸ்வரி 2வது சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 அங்காளப ரெஸ்வரி 3வது சதரு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அங்காளப ரெஸ்வரி 4வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

165 165
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, ெங்கர்லிங்கைார் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரொனியாகாந்தி சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பிரியங்காகாந்தி சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 கிருஷ்ணன் 1வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கிருஷ்ணன் 2வது சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கிருஷ்ணன் 

2வது குறுக்குசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

166 166
சென்னை நடுநினைப்பள்ளி, ெங்கர்லிங்கைார் சதரு, எம்.ஜி.ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காந்திசதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 தாென  விஞாயகர் ரகாயில் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 நாகத்தம்ென் ரகாயில் சதரு 4. ரக.ரக.நகர்புதிய வார்டு எண்.131 ரவதநாயகம் சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 அண்னண 

இந்தி ா சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

167 167
சென்னை கார்ப்பர ஷன் உதவி சபாறியாளர் அலுவைகம், சபாப்பிலி  ாொ 

ொனை, ரக.ரக. நகர், சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா 

நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 4. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா 

நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 7. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

168 168
சென்னை கார்ப்பர ஷன் உதவி சபாறியாளர் அலுவைகம், சபாப்பிலி  ாொ 

ொனை, ரக.ரக. நகர், சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா 

நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 4. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா 

நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 7. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணா நகர் குடினெ ொற்று வாரியம் குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

169 169
சென்னை கார்ப்பர ஷன் உதவி சபாறியாளர் அலுவைகம், சபாப்பிலி  ாொ 

ொனை, ரக.ரக. நகர், சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 16  ாணி அண்ணா நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 17  ாணி அண்ணா நகர் 3. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 18  ாணி அண்ணா நகர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 19  ாணி அண்ணா நகர் 5. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 20  ாணி அண்ணா நகர் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 21  ாணி அண்ணா நகர் 7. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 22  ாணி அண்ணா நகர் 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பிளாக் 25  ாணி அண்ணா நகர் 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

170 170
சென்னை ெதிய உணவு னெயம்,சபாப்பிலி  ாொ ொனை, ரக.ரக. நகர் 

,சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணாநகர் குடினெ ொற்று வாரிய குடியிருப்பு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணாநகர் 

குடினெ ொற்று வாரிய குடியிருப்பு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணாநகர் குடினெ ொற்று வாரிய குடியிருப்பு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணாநகர் குடினெ ொற்று வாரிய குடியிருப்பு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணாநகர் குடினெ ொற்று 

வாரிய குடியிருப்பு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131  ாணி அண்ணாநகர் குடினெ ொற்று வாரிய குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

171 171
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 1வது செக்டர் 1வது சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 1வது செக்டர் 2வது சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131 1வது செக்டர் 3வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 1வது செக்டர் 4வது சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 

1வது செக்டர் 5வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

172 172
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 1வது செக்டர் 6வது சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 1வது செக்டர் 7வது சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131 அரொக் காைனி 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ெங்கீதா காைனி 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பி.டி  ாென் ொனை 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

173 173
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர்புதிய வார்டு எண்.131 செௌபாக்கிய காைனி 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 6வதுசெக்டார் 27வதுசதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131 6வதுசெக்டார் 28வதுசதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 6வதுசெக்டார் 29வதுசதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 

6வதுசெக்டார் 30வதுசதரு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ைட்சுெணொமி ொனை 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 6வதுசெக்டார் 

26வதுசதரு 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 6வதுசெக்டர்.31வதுசதரு 9. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ஆர். ரக. ெண்முகம்ொனை 10. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.128 ஆர்.ரக.ெண்முகம் ொனை கைா பிளாட்ஸ் 11. ரக.ரக.நகர்புதிய வார்டு எண்.128 ஆர்.ரக.ெண்முகம் ொனை ஆஞ்ெல் 

பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

174 174
மீைாட்சி சபாறியியல் கல்லூரி ,ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு ,சென்னை - 

600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரவம்புலியம்ென்  குறுக்கு சதரு 

3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரவம்புலியம்ென்  முதல் குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

175 175
மீைாட்சி சபாறியியல் கல்லூரி ,ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு ,சென்னை - 

600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ஆர்ச்சிட் சி பி ாஸ் கார்டன் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சடக்ரளா பிளாட் ரவம்புலியம்ென்  

ரகாயில் சதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 எம்.ஜி.எம். ரநத்தி ம்பினக 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 செயின் ஆசியாைா 

ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரெஃபிளாவர் சி பி ாஸ் கார்டன் 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

தூலீப் சி பி ாஸ் கார்டன் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

176 176
மீைாட்சி சபாறியியல் கல்லூரி ,ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு ,சென்னை - 

600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பின ம் ர ாஸ் சி பி ாஸ் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரடஃப்டில்ஸ் சி பி ாஸ் கார்டன் 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ென்பிளாவர் சி பி ாஸ் கார்டன் 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சித்தார்த் தூலீப் குடியிருப்பு 

ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பக்கிரி ரதாட்டம் 1வது சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

பக்கிரி ரதாட்டம் 3வது சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ஆற்காடு ர ாடு முதல் குறுக்கு சதரு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

விருகம்பாக்கம்  பூபதி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

177 177
மீைாட்சி சபாறியியல் கல்லூரி ,ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு ,சென்னை - 

600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ைாம்பர்ட் நகர் 1வது பி தாை ொனை 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ைாம்பர்ட் நகர் 2வது பி தாை 

ொனை 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ைாம்பர்ட் நகர் 1வது குறுக்கு சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ைாம்பர்ட் நகர் 2வது 

குறுக்குத் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ைாம்பர்ட் நகர் 3வது குறுக்கு சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெங்கர ஸ்வரி 

நகர் குறுக்கு சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெங்கர ஸ்வரி நகர் 1வது சதரு 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெங்கர ஸ்வரி 

நகர் 2வது சதரு 9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 விரவகாைந்தா சதரு 10. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ஜீவாைந்தம் சதரு 

ஆர்.ரக.பிளாட்ஸ் 11. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ஜீவாைந்தம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

178 178
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பவர் டவர் குடியிருப்பு ஆற்காடு ர ாடு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரொக்ைா அடுக்குொடி 

குடியிருப்பு ஆற்காடு ர ாடு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பாைாஜி ஆர்ரகடு ஆற்காடு ர ாடு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

சுந்த மூர்த்தி கி ாெணியர் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சதற்குகிரி அடுக்குொடி குடியிருப்பு ஆற்காடு ர ாடு 6. விருகம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.128 சதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 -ஆற்காடு ர ாடு ஒய் எஸ் என்ரகைவ் அப்பார்ட்செண்ட்ஸ் 7. விருகம்பாக்கம்  சதற்கு புதிய 

வார்டு எண்.128 எம்.ஜி.ஆர்.ச ட்டம்ொ குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

179 179
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.
1. விருகம்பாக்கம் சதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 -ஆற்காடு ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

180 180
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பனழய பங்காரு நாயுடு காைனி முதல் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பனழய பங்காரு 

நாயுடு காைனி 2வது சதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பனழய பங்காரு நாயுடு காைனி குறுக்கு சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 புதிய பங்காரு நாயுடு காைனி 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 ெண்முக நாயக்கர் 1வது சதரு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 ெண்முக நாயக்கர் 2வது சதரு 7. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 ெண்முக நாயக்கர் 3வது சதரு 8. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 ரைாகநாதன் சதரு 9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ருக்ெணி அம்ொள் சதரு 10. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 செய 

கவிதா பிளாட் ருக்ெணி அம்ொள் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

181 181
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜி சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெவஹர் சதரு 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 முருரகென் சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்ைாஜி நகர் முதல் செயின் ர ாடு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

அன்ைாஜி நகர் 2வது செயின் ர ாடு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 அன்ைாஜி நகர் 3வது செயின் ர ாடு 7. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 அன்ைாஜி நகர் 1வது குறுக்கு சதரு 8. அன்ைாஜி நகர் 2வது குறுக்கு சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

182 182
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.
1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிழக்கு வன்னியர் சதரு விருகம்பாக்கம் சதற்கு புதிய வார்டு எண்.128 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

183 183
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கிழக்கு வன்னியர் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 குறிஞ்சி குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

184 184
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கனைெகள்அபார்ட்சென்ட்  2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ொைகி அபாப்ட்சென்ட் 

கிழக்குவன்னியர் சதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 வனளயாபதி அபார்ட்சென்ட் கிழக்கு வன்னியர் சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 ொதர் அபார்ட்சென்ட் கிழக்கு வன்னியர் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பார்க்கவி அபார்ட்சென்ட் ரபஸ்1 

ொரியம்ென்ரகாயில் சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பார்கவி அபார்ட்சென்ட் ரபஸ் 2 ொரியம்ென் ரகாயில் சதரு 7. விருகம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.128 பார்கவி அபார்ட்சென்ட் ரபஸ்3 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பார்கவி அபார்ட்சென்ட் ரபஸ்4 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

185 185
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ொரியம்ென் ரகாயில் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ொரியம்ென் ரகாயில் குறுக்கு சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 காசிடவர் 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 சீனிவாெ ஆச்ொரிசதரு 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 பார்கவி அப்பாட்செண்ட்ஸ் ரபஸ் 5 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

186 186
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 பொர் சதரு 

 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

187 187
வாணி வித்யாையா ரெல்நினைப்பள்ளி , ரவம்புலியம்ென்  ரகாயில்சதரு, 

சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 செந்தில் அபார்ட்சென்ட் சதரு ரெற்கு வன்னியர் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெபரி 

அப்பார்ட்சென்ட் ரெற்கு வன்னியர் சதரு 3. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 ஹரிஓம் காைனி ரெற்கு வன்னியர் சதரு 4. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 ரெற்கு வன்னியர் சதரு 5. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 ரெற்கு வன்னியர் 1வது குறுக்கு சதரு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 ரெற்கு வன்னியர் 2வது குறுக்கு சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ைட்சுமி ரபைஸ் ரெற்கு வன்னியர் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

188 188
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம் ,பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு 

,சநெப்பாக்கம், சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பிள்னளயார் ரகாயில் விரிவு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பிள்னளயார் ரகாயில் 1வது குறுக்கு 

சதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு2வது குறுக்கு சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

இ ாெஇ ாெரொழன் அப்பார்ட்சென்ட்கன்னியப்பன்  5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 கன்னியம்ென் ரகாயில் சதரு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 விஸ்வாஸ் பிளாட்ஸ் பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

189 189
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம் ,பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு 

,சநெப்பாக்கம், சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெஞ்சு கார்டன்அப்பார்ட்சென்ட்ஸ்பிள்னளயார்  ரகாயில் 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 பல்ைவன் 

ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

190 190
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம் ,பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு 

,சநெப்பாக்கம், சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ஒத்தவானட சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சபரியார் ட்டி.ரக.பாணி சதரு 3. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சபரியார் ட்டி பானி 1வது குறுக்கு சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சபரியார் ட்டி.ரக பாணி 

2வது குறுக்கு சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 சபரியார் ட்டி.ரக பாணி 3வது குறுக்கு சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

இ ாென் சதரு சபரியார் நகர் 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ெபரி சதரு சபரியார் நகர் 8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

பாைாம்பாள் சதருசபரியார் நகர் 9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ஈ.சவ. ா.சதரு சபரியார் நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

191 191
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம் ,பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு 

,சநெப்பாக்கம், சென்னை - 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 திருவள்ளுவர் ொனை 1வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 திருவள்ளுவர்ொனை 2வது சதரு 

3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 திருவள்ளுவர் ொனை 3வது சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 வி.ப்பி.அருணாெைம் சதரு 5. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 காெ ாெர் சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 செகதாம்பாள் சதரு சபரியார் நகர் 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

192 192
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம் ,சென்னை - 

600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ் காந்தி நகர் கரணென் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ்காந்தி நகர் மூரவந்தர் 

சதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ்காந்தி நகர் மூரவந்தர் குறுக்கு சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ் காந்தி 

நகர் நாகப்பன் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ்காந்தி நகர் அருணாச்ெைம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

193 193
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம் ,சென்னை - 

600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ் காந்தி நகர் ெக்தி விைாயகர் ரகாயில் சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ்காந்தி 

நகர் ெரகந்தி வர்ென் சதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ்காந்தி நகர் ரெக்கிழார் சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 

 ாஜிவ்காந்தி நகர் அர்ெுைன் சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128  ாஜிவ்காந்தி நகர் ெவஹர்ைால் சதரு 6. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு 

எண்.128 சபரியார் நகர் கட்டசபாம்ென் சதரு 7. விருகம்பாக்கம்  புதிய வார்டு எண்.128 கண்ணம்ொள் சதரு சபரியார் நகர் 8. விருகம்பாக்கம்  புதிய 

வார்டு எண்.128 சபரியார் நகர் அண்ணாரைன் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

194 194
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம், பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு, 

சநெப்பாக்கம், சென்னை- 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா நகர் 6வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா நகர் 

4வதுசதரு 3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா நகர் 8வது சதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா 

நகர் 9வது சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா நகர் 10வது சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை 

ெத்தியா நகர் 11வது சதரு 7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா நகர் 12வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

195 195
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம், பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு, 

சநெப்பாக்கம், சென்னை- 600078.

1. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியாநகர் 1வது சதரு 2. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியாநகர் 2வதுசதரு 

3. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா நகர் 3வதுசதரு 4. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்னை ெத்தியா நகர் 7வது 

சதரு 5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 அன்ைா ெத்தியா நகர் 5வது சதரு 6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரவைன் 1வது சதரு 7. 

விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரவைன் 2வது சதரு 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரவைன் 3வது சதரு 9. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 ரவைன் 4வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

196 196
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம், பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு, 

சநெப்பாக்கம், சென்னை- 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் காெ ாஜ் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் ொைகி சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 பா தி நகர் சுபாஷ்ெந்தி ரபாஸ் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் எம்ஜிஆர்சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 பா திநகர் ரவல்முருகன் ரகாயில் சதரு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் அம்ரபத்கார் சதரு 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 பா தி நகர் சகாடிகாத்த குெ ன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

197 197
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம், பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு, 

சநெப்பாக்கம், சென்னை- 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் சபரியார் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் கனைஞர் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் காயிரதமில்ைத் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர்  ாொஜி சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 பா தி நகர் செயைலிதா 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா திநகர் செயின்ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

198 198
சென்னை ஆ ம்பப் பள்ளி புது கட்டிடம், பிள்னளயார் ரகாயில்சதரு, 

சநெப்பாக்கம், சென்னை- 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 மீைாட்சி நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் கைகெனப சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 பா தி நகர் கைகெனப 2வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பா தி நகர் கைகெனப 2வது குறுக்கு சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 சவங்கட ாென் ொனை 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137  ாெதாஸ் சதரு 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அண்ணாசதரு 

பா தி நகர் 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 விைாயகர் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

199 199
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 செயைலிதா நகர் ரெயர் ொ கரணென் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 செயைலிதா நகர் ரகாவிந்தன் 

சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 செயைலிதா ஜிைத்ெர்புதின் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 செயைலிதா நகர் எம் வி 

கிருஷ்ணமுர்த்தி சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 செயைலிதா நகர் திருமுருகன் சதரு விருகம்பாக்கம் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 செயைலிதா நகர் எஸ் எம் கிருஷ்ணாசதரு  7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அன்னை இந்தி ா நகர் 8. 8 . ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 ஏரிக்கன  சதரு சநெப்பாக்கம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

200 200
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காணு நகர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் சதரு 

2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காணு நகர் பக்தவச்ெைம் சதரு 

3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காணுநகர் இந்தி ா சதரு 

4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காணுநகர் ரநரு சதரு 

5. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகால்டன் ெூப்ளி அபா ட்சென்ட்எ பிளாக் எச் ஐ ஜி பிளாட் 

6. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகால்டன் ெூப்ளி அப்பார்ட்சென்ட் பி பிளாக் எச் ஐ ஜி பிளாட் 

7. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகால்டன் ெூப்ளி அப்பார்ட்சென்ட் சி பிளாக் எச்.ஐ.ஜி பிளாட் 

8. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகால்டன் ெூப்ளி அப்பார்ட்சென்ட் ட்டி பிளாக் எச்.ஐ.ஜி. பிளாட் 

9. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகால்டன் ெூப்ளி அப்பார்ட்சென்ட் ஈ.பிளாக் எச்.ஐ.ஜி. பிளாட் 

10. விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகால்டன் ெூப்ளி அப்பார்ட்சென்ட் எப் பிளாக் எச்.ஐ.ஜி. பிளாட் 

11.விருகம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.128 ரகால்டன் ெூப்ளி அப்பார்ட்சென்ட் ஜி பிளாக் எச்.ஐ.ஜி பிளாட

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

201 201
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரநருசதரு 1வது குறுக்கு சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ரநருசதரு 2வது குறுக்கு சதரு 3. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137  ாஜிவ்காந்தி சதரு காணுநகர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 துளசியம்ொள் நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

202 202
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 செய்பாைாஜி நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 மூகாம்பினக சதரு 3. ரக.ரகநகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 சிவஞாைம்ொள் சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சபான்ைம்ொள் நகர் 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 வள்ளி அவின்யு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

203 203
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 பச்னெயப்பன் சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஏழுெனை சதரு பா திநகர் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 ொரியப்பநாயக்கர் சதரு சி ரக நகர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அம்ென் சதரு 5. ரக.ரகநகர் புதிய வார்டு எண்.137 

கானுநகர் சுபாஷ் ெந்தி ரபாஸ் சதரு 6. கானுநகர் புதிய வார்டு எண்.137காந்தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

204 204
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம், சென்னை - 

600078.

1. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் அண்ணா சதரு 2. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானுநகர் அண்ணா சதரு 1வது குறுக்கு சதரு 

3. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் அண்ணா சதரு 2வது குறுக்கு சதரு 4. ரக ரகநகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் அண்ணா சதரு 

3வது குறுக்கு சதரு 5. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் சபரியார் சதரு 6. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் கைகெனப 1வது 

குறுக்கு சதரு 7. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் கைகெனப 2வது குறுக்கு சதரு 8. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் 

கைகெனப 3வது குறுக்கு சதரு 9. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் கைகெனப 4வது குறுக்கு சதரு 10. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

கானு நகர் கைகெனப 5வது குறுக்கு சதரு 11. ரக ரக நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கைகெனப சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

205 205
சென்னை ரெல்நினைப் பள்ளி ,ஏரிக்கன  சதரு, சநெப்பாக்கம், சென்னை - 

600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் கைகெனப 6வது குறுக்கு சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் கைகெனப 7வது 

குறுக்கு சதரு 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் கைகெனப 8வது குறுக்கு சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் 

பா தியார் சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் ொஸ்திரி சதரு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் ொஸ்திரி சதரு 1வது 

குறுக்கு சதரு 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் ொஸ்திரி சதரு 2வது குறுக்கு சதரு 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் 

கண்ணதாதன் சதரு விருகம்பாக்கம் 9. 9 .ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கானு நகர் காெ ாெர் சதரு விருகம்பாக்கம் 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

206 206
தாய் ெத்தியா செட்ரிக்குரைென் ரெல்நினைப்பள்ளி ,  ாெென்ைார் ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 50வது சதரு 9வது செக்டார் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 51வது சதரு 9வது செக்டார் 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 52வது சதரு 9வது செக்டர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 53வது சதரு 9வது செக்டர் 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

207 207
தாய் ெத்தியா செட்ரிக்குரைென் ரெல்நினைப்பள்ளி ,  ாெென்ைார் ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கம்பர் நகர் 1வது சதரு அய்யாவுபு ம் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கம்பர் நகர் 2வது சதரு 

அய்யாவுபு ம் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 கம்பர் நகர் 3வது சதரு அய்யாவுபு ம் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 11வது செக்டர் 

68வது சதரு விருகம்பாக்கம் 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 11வது செக்டர் 69வது சதரு விருகம்பாக்கம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

208 208
தாய் ெத்தியா செட்ரிக்குரைென் ரெல்நினைப்பள்ளி ,  ாெென்ைார் ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அய்யாவுபு ம் 56வது சதரு 10வது செக்டர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அய்யாவுபு ம் 57வது சதரு 

10வது செக்டர் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அய்யாவுபு ம் 58வது சதரு 10வது செக்டர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

209 209
தாய் ெத்தியா செட்ரிக்குரைென் ரெல்நினைப்பள்ளி ,  ாெென்ைார் ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அய்யாவுபு ம் 54வது சதரு 10வது செக்டர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அய்யாவுபு ம் 59வது சதரு 

10வது செக்டர் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அய்யாவுபு ம் 65வது சதரு 10வது செக்டர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

210 210
தாய் ெத்தியா செட்ரிக்குரைென் ரெல்நினைப்பள்ளி ,  ாெென்ைார் ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 10வது செக்டர் 60வது சதரு ரக.ரக.நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 10வது செக்டர் 61வது சதரு 3. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 10வது செக்டர் 62வது சதரு விருகம்பாக்கம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

211 211
தாய் ெத்தியா செட்ரிக்குரைென் ரெல்நினைப்பள்ளி ,  ாெென்ைார் ொனை, 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 10வது செக்டர் 63வது சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 10வது செக்டர் 64வது சதரு 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 11வது செக்டர் 66வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

212 212
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137  ாெென்ைார் ர ாடு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி முதல் சதரு 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி 2வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி 3வது சதரு 5. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி 4வது சதரு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி 5வது சதரு 7. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி 6வது சதரு 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி 7வது சதரு 9. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 திருவள்ளுவர் காைனி 8வது சதரு 10. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஆர்.ரக.ெண்முகம் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

213 213
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 முனுொமிொனை 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 .முனுொமி ொனை சுபா காைணி 3. ரக.ரக.நகர் புதிய 

வார்டு எண்.137 பிவிஆர்காைனி  ாெென்ைார் ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

Page 71 of 90



வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

214 214
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137  ாெொமி ொனை 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 நவ த்திைா காைணி 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 எல்ஐஜி பிளாட்ஸ் எஸ் பிளாக் சபான்ைம்பைம்  ொனை 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 காெரதனுகாைணி சபான்ைம்பைம்  ொனை 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

215 215
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 சபான்ைம்பைம்  காைணி 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 எல் ஐ ஜி பிளாட்ஸ் ச யின்ரபாகாைணி 

சபான்ைம்பைம்  ொனை.137 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ஐடிபிஐ காைணி சபான்ைம்பைம்  ொனை 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

சபான்ைம்பைம்  ொனை 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 எல் ஐ ஜி காைணி சபான்ைம்பைம்  ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

216 216
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 7வது செக்டார் 38வது சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 8வது செக்டார் 39வது சதரு 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 8வது செக்டார் 40வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 8வது செக்டார் 41வது சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 8வது செக்டார் 42வது சதரு 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 8வது செக்டார் 43வதுசதரு 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 8வது 

செக்டார் 44வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

217 217
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 8வது செக்டார் 45வது சதரு 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 9வது செக்டார் 46வது சதரு 3. ரக.ரக.நகர் 

புதிய வார்டு எண்.137 9வது செக்டார் 47வது சதரு 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 9வது சதரு 48வது சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு 

எண்.137 9வது செக்டார் 49 வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

218 218
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 11வது செக்டார் 67வதுசதரு ரக ரக நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 11வது செக்டார் 70வது சதரு 

ரகரக நகர் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 11வது செக்டார் 71வது சதரு ரகரக நகர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 11வது செக்டார் 

72வது சதரு ரகரக நகர் 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 12வது செக்டார் 73வது சதரு ரக ரக நகர் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 

12வது செக்டார் 74வது சதரு ரகரக நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

219 219
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 12வது செக்டார் 75 வது சதரு ரகரகநகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 12வது செக்டார் 76வது சதரு 

ரகரக நகர் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 12வது செக்டார் 77வது சதரு ரகரக நகர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 12வது செக்டார் 

78வது சதரு ரகரகநகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

Page 73 of 90



வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

220 220
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 அழகிரி ொனை ரகரகநகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 7வது செக்டார் 35வது சதரு ரகரக நகர் 3. 

ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 7வது செக்டார் 36வது சதரு ரகக நகர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 7வது செக்டார் 37வது சதரு ரகரக 

நகர் 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 6வது செக்டார் 28வது சதரு ரகரகநகர் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 6வது செக்டார் 29வது சதரு 

ரகரகநகர் 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 6வது செக்டார் 30வது சதரு ரகரக நகர் 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 6வது செக்டார் 31வது 

சதரு ரகரகநகர் 9. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 6வது செக்டார் 32வது சதரு ரகரகநகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

221 221
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டார் 14வது சதரு ரகரக நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டார் 15வது சதரு 

ரகரக நகர் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டார் 16வது சதரு ரகரகநகர் 4. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டார் 17வது 

சதரு ரக ரக சதரு 5. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டார் 18வது சதரு ரகரகநகர் 6. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டார் 

19வது சதரு ரகரக நகர் 7. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 4வது செக்டார் 20வது சதரு ரகரக நகர் 8. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 5வது 

செக்டார் 21வது சதரு ரகரக நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

222 222
பத்ொரஷஷாத்ரி பாைபவன் சீனியர் பள்ளி ,அழகிரிொமிொனை ,ரக.ரக.நகர், 

சென்னை - 600078.

1. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 7வது செக்டார் 33வது சதரு ரகரக நகர் 2. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 7வது செக்டார் 34வது சதரு 

ரகரக நகர் 3. ரக.ரக.நகர் புதிய வார்டு எண்.137 ைட்சுெணொமி ொனை 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

223 223
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 வள்ளல் பாரி சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 கனைவாணர் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.138 வி.பிஅகிைன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

224 224
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 கண்ணகி சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ஈ.எஸ்.ஐ குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

225 225
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.
1. புதிய வார்டு எண்.131 அழகிரிசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

226 226
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 அன்பழகன் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 ஸ்டண்ட் ரொமுசதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.131 ெருதுபாண்டியர்சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 மூரவந்தர் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

227 227
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 சநடுஞ்செழியன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

228 228
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 வள்ளைார் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131நக்கி ன் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138குறிஞ்சி சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138அண்ணா செயின் ர ாடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

229 229
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அம்ரபத்கார் காைனி குடினெ பகுதி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

230 230
அ சு உயர்நினைப்பள்ளி, அண்ணா முதன்னெ ொனை ,எம்.ஜி. ஆர் நகர், 

சென்னை - 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அம்ரபத்கார் காைனி குடினெ பகுதி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

231 231
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தாொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 சிவவிஷ்ணு ரகாயில் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பா தியார் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.131 புத்தர் சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.131 பா திதாென் சதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 சகாடிகாத்த 

குெ ன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

232 232
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 டி.எஸ் ைட்சுெணன் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பானள சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.138 சநய்தல் சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ெருதம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

233 233
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 முல்னை சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 சுபாஸ் ெந்தி  ரபாஸ்சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.138 ெவுண்ட்ரபட்டன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

234 234
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரக ரக ொனை 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 தங்கரவல் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 அஞ்சுகம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

235 235
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 கம்பர் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அண்ணா குடியிருப்பு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 குருரதவ் சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 டாக்டர் இ ாதாகிருஷ்ணன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

236 236
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 புலித்ரதவன் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 வி.என். ொைகி சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.138 ொ.சபா.சி. சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

237 237
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரதவ ாஜ் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ெக்தி விநாயகர் ரகாயில் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 புகரழந்தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

238 238
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பாைகிருஷ்ணா சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 இந்தி ா காந்தி சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 ரகாவிந்தொமி சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 மினிஸ்டர் ரகாவிந்தொமி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

239 239
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ெப்தகிரி காைணி 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பாபு  ாரெந்தி பி ொத் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 வி.வி.கிரி சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 செ.பி.நா ாயணன் சதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 

டாக்டர்.ொகிர் உரென் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

240 240
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ஞாைெணி சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ைால்பகதூர் ொஸ்திரி சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 சுந்த மூர்த்தி சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 காெ ாெர்சதருெத்தியமூர்த்திபிளாக்  999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

241 241
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யாசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

242 242
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பம்ெல் நல்ைதம்பி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

243 243
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 தந்னத சபரியார் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

244 244
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 கட்டசபாம்ென் சதரு ர் 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ஏசுநாதர் ஆனையம் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

245 245
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அண்ணல் காந்தி சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

246 246
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 திருவள்ளுவர் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 உனடயார்பானளயம் ரவைாயுதம் சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

247 247
சென்னை ஆ ம்பப்பள்ளி,ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை - 

600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரக.ஆர். ாெொமிசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

248 248
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு ,எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 விரவகாைந்தர் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138  ாணி அண்ணாதுன  சதரு 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

249 249
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு ,எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ொகீர் உரென் 1வது சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ொகீர் உரென் 2வது சதரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

Page 83 of 90



வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

250 250
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு ,எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 குண்டைரகசி சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 திருஞாைெம்பந்தர் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 கரிகாைன் சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 வனளயாபதி சதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 

திருநாவுக்க சு சதரு 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ொணிக்க வாெகர் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

251 251
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு ,எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ெணிரெகனை சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 சுந்த ர் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 ஔனவயார் சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 சிைப்பதிகா ம் சதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138  ாெ 

 ாெரொழன் சதரு 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 முத்துொரியம்ென் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

252 252
சென்னை செட்ர ா வாட்டர் இளநினை சபாறியாளர் அலுவைகம், பம்ெல் 

நல்ைதம்பி சதரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர் ,சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 காெ ாெர் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யாநகர் 1வது குறுக்கு சதரு 3. 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யா நகர் 4வது சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யாநகர் அண்ணா 

சநடுஞ்ொனை 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யா நகர் 2வது சதரு 6. புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யா நகர் 7வது சதரு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

253 253
சென்னை செட்ர ா வாட்டர் இளநினை சபாறியாளர் அலுவைகம், பம்ெல் 

நல்ைதம்பி சதரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர் ,சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யா நகர் 5வது சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யா நகர் 6வது சதரு 

3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னைெத்யா நகர் 3வது சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னைெத்யா நகர் 1வது சதரு 5. 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னை ெத்யா நகர் 2வது சதரு 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அன்னைெத்யா நகர் 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

254 254
சென்னை செட்ர ா வாட்டர் இளநினை சபாறியாளர் அலுவைகம், பம்ெல் 

நல்ைதம்பி சதரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர் ,சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ொன் சகன்ைடி சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 சுப்பி ெணிய சிவா சதரு 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

255 255
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரநதாஜி நகர் முதல் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரநதாஜி நகர் 2வது சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் 

நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரநதாஜி நகர் 3வது சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அய்யாவு சதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 ரநதாஜி நகர் 3வது சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

256 256
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பி ம்ொவதி சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அம்ென் ரகாயில் குறுக்கு சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் 

நகர் புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம்.  ாெொமி சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம்.  ாெொமி சதரு ரகால்டன் பிளாொ 5. 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பச்னெயப்பன் 1வது குறுக்கு சதரு 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பச்னெயப்பன் 2வது குறுக்கு சதரு 

7. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம். ாெொமி சதரு ெ வணா குடியிருப்பு 8. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம்.  ாெொமி 

சதரு காொட்சி குடியிருப்பு 9. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 எம்.எம்.  ாெொமி சதரு குெ ன் குடியிருப்பு 10. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 எம்.எம்.  ாெொமி சதரு ெ வணப்பிரியா குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

257 257
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பச்னெயப்பன் சதரு கதவு எண்-1-100 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

258 258
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பச்னெயப்பன் சதரு கதவு எண்-101-224 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

259 259
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

260 260
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

261 261
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பிள்னளயார் ரகாவில் சதரு டி.எஸ் அடுக்குொடி 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பிள்னளயார் 

ரகாயில் சதரு சுவாதி அடுக்குொடி 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பிள்னளயார் ரகாயில் சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 

நியுசடக் இந்தி ா குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

262 262
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் . புதிய வார்டு எண்.138 ெஞ்ெய்காந்தி சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் . புதிய வார்டு எண்.138 ரவலு சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் . புதிய 

வார்டு எண்.138 சுந்த ம் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

263 263
சென்னை ரெல்நினைப்பள்ளி , ரகாவிந்தொமி சதரு, எம் ஜி ஆர் நகர், சென்னை -

 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் . புதிய வார்டு எண்.138 ெங்னகசதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 நாகப்பன் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 கன்னிசதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அனைத்து வாக்காளர்கள்

264 264
எம்.ஏ.ரக செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினை பள்ளி, எண் 125 ஏ. கபிைர் சதரு 

திருநகர் அரொக் நகர், சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அஞ்சுகம்நகர் 1வதுசதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அஞ்சுகம்நகர் 2வது சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் 

நகர் புதிய வார்டு எண்.138அஞ்சுகம்நகர் 3வது சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அஞ்சுகம்நகர் 4வதுசதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.138 பா திசதரு 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 கரிகாைன் குடியிருப்பு 7. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரொழன் சதரு 

8. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138காந்தி சதரு 9. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138பல்ைவன்சதரு 10. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 கண்ணகி சதரு 11. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138கட்டசபாம்ென் சதரு 12. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ொணிக்க 

வாெகம் சதரு 13. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138வள்ளைார் சதரு 14. எம்.ஜி.ஆர் நகர் எம்.ஜி.ஆர் நகர் ரெ ன்சதரு பாரிநகர் 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

265 265
எம்.ஏ.ரக செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினை பள்ளி, எண் 125 ஏ. கபிைர் சதரு 

திருநகர் அரொக் நகர், சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 திைகர் சதரு திருநகர் 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 காசி எஸ்ரடட் 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.138 காஞ்சி நட ாென் சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138  ாெச்ெந்தி ன் சதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 

 த்திைம் சதரு 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா தி சதரு 7. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 செயபாைன் சதரு 8. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 நித்யாைந்தம் சதரு 9. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரவதாெைம் சதரு 10. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 

ரகாபாைன் சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

266 266
எம்.ஏ.ரக செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினை பள்ளி, எண் 125 ஏ. கபிைர் சதரு 

திருநகர் அரொக் நகர், சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ஆற்றுப்படுக்னகத் சதரு 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 கனைவாணர் சதரு 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 இளங்ரகா சதரு 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 வ உ சி சதரு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 நக்கீ ர் 

சதரு 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 வட்டவடிவ இல்ைம் பிளாக் ஏ 7. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 வட்டவடிவ இல்ைம் பிளாக் 

பி 8. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 வட்டவடிவ இல்ைம் பிளாக் சி 9. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 வட்டவடிவ இல்ைம் பிளாக் டி 

10. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 கங்காநகர் 11. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 அப்பர் சதரு 12. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 ஔனவ சதரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

267 267
எம்.ஏ.ரக செட்ரிக்குரைஷன் ரெல்நினை பள்ளி, எண் 125 ஏ. கபிைர் சதரு 

திருநகர் அரொக் நகர், சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 கரிகாைன் சதரு பாரிநகர் 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா தி சதரு பாரிநகர் 3. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 சபரியார் சதரு திரு நகர் 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென் சதரு திருநகர் 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 வள்ளுவர் சதரு திருநகர் 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ஞாைஒளி சதரு திருநகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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வரிசை

 எண்

வாக்குச்

 ைாவடி 

எண்

வாக்குச்ைாவடி அசைவிடம் ைற்றும் வாக்குச்ைாவடி 

அசைந்துள்ள கட்டிடத்தின் பெயர்
ொகத்தின் கீழ் வரும் ெரப்பு

அசைத்து வாக்காளர்களுக்கும் 

உரியதா (அ) ஆண்களுக்கு ைட்டுைா 

(அ) பெண்களுக்கு ைட்டுைா

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  22 விருகம்ொக்கம் பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

268 268
ஆல் ஏஞ்ெல்ஸ் செட்ரிகுரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , பா திதாென் காைனி, 

ரக.ரக. நகர் , சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 ரநரு அசவன்யூ 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 எச்.ஐ.ஜீ. குடியிருப்புகள் பா திதாென்காைனி 3. 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள் எச்5 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென் காைனி செயின் 

ர ாடு 5. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள் 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் 

குடியிருப்புகள் 7. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 உட் ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள் எச்2 8. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 உட் 

ஒர்க்ஸ் யூனிட் குடியிருப்புகள் எச்4 9. ரக.ரக.புதிய வார்டு எண்.138 நகர் பா திதாென்காைனி 10. ரக.ரக. புதிய வார்டு எண்.138 நகர் சி.பி.ஐ 

குடியிருப்புகள் 11. ரக.ரக. புதிய வார்டு எண்.138 நகர் சி.பி.டபுள்யூ.டி. குடியிருப்புகள் 12. ரக.ரக புதிய வார்டு எண்.138. நகர் பா திதாென்காைனி 

எல் 37 13. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 38 14. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 39 

15. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 40 16. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 41 17. 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 42 18. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 43 19. 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 44 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்

269 269
ஆல் ஏஞ்ெல்ஸ் செட்ரிகுரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , பா திதாென் காைனி, 

ரக.ரக. நகர் , சென்னை - 600078.
1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென் காைனி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்காளர்கள்

270 270
ஆல் ஏஞ்ெல்ஸ் செட்ரிகுரைஷன் ரெல்நினைப்பள்ளி , பா திதாென் காைனி, 

ரக.ரக. நகர் , சென்னை - 600078.

1. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 45 2. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 46 3. 

எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 47 4. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 48 5. எம்.ஜி.ஆர் 

நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 49 6. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 50 7. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய 

வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 51 8. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 52 9. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 53 10. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 54 11. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 55 12. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 56 13. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 57 14. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 58 15. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 59 16. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 60 17. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 61 18. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 பா திதாென்காைனி எல் 62 19. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு 

எண்.138 புவரைஸ்ரவரி குடியிருப்பு பிளாக் ஏ 20. எம்.ஜி.ஆர் நகர் புதிய வார்டு எண்.138 புவரைஸ்ரவரி குடியிருப்பு பிளாக் ஏ 21. எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

புதிய வார்டு எண்.138 புவரைஸ்ரவரி குடியிருப்பு பிளாக் சி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அனைத்து வாக்காளர்கள்
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