
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

சரஸ்வதி வித்யாலயா முதுநிலல மேல்நிலலப் பள்ளி அலை 

எண்: 1 மேற்கு புைம் , ஆற்காடு சாலல, வடபழனி, 

சசன்லை -

600026 

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,சாஸ்திரிநகர் 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130, திருநகர் 1வது செரு 3. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,திருநகர் 7வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

2 2

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், முெல் வகுப்பலை 112 

வடக்குோடவீதி மகாவில் செரு (வடக்கு), வடபழனி, 

சசன்லை 600026.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.130,கங்லகயம்ேன் மகாவில்செரு ( 1 லிருந்து 167 வலரயில் உள்ள 

ஒற்ைப்பலட எண்கள்) 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

3 3

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், இரண்டாம் வகுப்பலை 112 

வடக்குோடவீதி மகாவில் செரு (வடக்கு), வடபழனி, 

சசன்லை 600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,பிள்லளயார் மகாவில் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

வாக்கு ைாவடிகளின் ெட்டியல்  24 தியாகராயநகர்  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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

4 4

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், 112 வடக்குோடவீதி மகாவில் 

செரு (வடக்கு), வடபழனி, சசன்லை 600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,கங்லகயம்ேன்மகாயில்செரு 6 முெல் 182 வலர 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130,பாரிஸ் கங்கா பிளாட் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

5 5

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், 112 வடக்குோடவீதி மகாவில் 

செரு (வடக்கு), வடபழனி, சசன்லை 600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,வடக்குோடவீதி (எஸ் பி மகாவில் வடக்குசெரு) 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130சபரி ப்ளாட்ஸ் 23 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

6 6

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், 112 வடக்குோடவீதி மகாவில் 

செரு (வடக்கு), வடபழனி, சசன்லை 600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,மவல்முருகன்செரு 2. வடபழனி - புதிய வார்டு எண்.130 ,ெங்கமவல் காலணி 

3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,ராகவன் காலனி 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,ஆண்டவர்நகர் 1வதுசெரு 

5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,ஆண்டவர்நகர் 2வதுசெரு 6. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,விநாயக 

குடியிருப்பு 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,ஆண்டவர்நகர் 3வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

7 7

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், 112 வடக்குோடவீதி மகாவில் 

செரு (வடக்கு), வடபழனி, சசன்லை 600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,ஆண்டவர்நகர் 4வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,டி வி எஸ் சுபம் 

குடியிருப்பு 30 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 ,கங்லகயம்ேன் காலனி & சந்து 4. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130,ஆண்டவர்நகர் 5வதுசெரு 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,கங்லகயம்ேன் மகாவில் 1வதுசெரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

8 8

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், 112 வடக்குோடவீதி மகாவில் 

செரு (வடக்கு), வடபழனி, சசன்லை 600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,கங்லகயம்ேன் மகாவில் 2வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130,ராேமூர்த்திசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

9 9

ஜாைகி இராேச்சந்திரன் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி செற்கு 

மநாக்கிய பிரொை கட்டிடம், 112 வடக்குோடவீதி மகாவில் 

செரு (வடக்கு), வடபழனி, சசன்லை 600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,ஆண்டவர்நகர் 7வது செரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,பரமேஸ்வரி 

காலனி 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,செற்குோடவீதி (செற்குசபருோள் மகாவில் செரு) 4. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130,ஆண்டவர்நகர் 6வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

10 10
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி எண் 240, ஆற்காடு சாலல, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,பக்ெவச்சலம் காலனி 2வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,பாலாஜி 

அசவன்யு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,அழகிரிநகர் கிழக்கு செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

11 11
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,கங்லகஅம்ேன்மகாயில் 4வதுசெரு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.130,வன்னியர்செரு 1முெல்100வலர 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

12 12
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.
1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.130,வன்னியர்செரு 1முெல்100வலர 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

13 13
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,அழகிரிநகர் 6வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,சாம்பாம் அவின்யூ 

ப்ளாட்ஸ் 24 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130,அழகிரிநகர் 1வதுசெரு 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண். 130 

அழகிரிநகர் குறுக்கு செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

14 14
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130வண்ணியர் செரு(ஒத்ெவாலட செரு) க எண் 101 முெல் கலடசிவலர) 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

15 15
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.
1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130லட்சுமிபுரம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

16 16
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.
1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130அழகிரிநகர் பிரொைசாலல 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

17 17

சரஸ்வதி வித்யாலயா முதுநிலல மேல்நிலலப் பள்ளி அலை 

எண்: 2 மேற்கு புைம், ஆற்காடு சாலல, வடபழனி, 

சசன்லை -600026

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130என் ஜி ஓ காலனி 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130என் ஜி ஓ காலனி 1வது 

செரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130என் ஜி ஓ காலனி 2வதுசெரு 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130என் ஜி 

ஓ காலனி 3வதுசெரு 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130என் ஜி ஓ காலனி 3வது குறுக்குசெரு 6. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130என் ஜி ஓ காலனி (கமைஷ் அவின்யூ) 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திருநகர்சேயின் மராடு 8. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திருநகர் 1வதுகுறுக்குசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

18 18
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, 2 அம்ேன் மகாவில்செரு, 

வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130ேன்ைார் 1வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130ேன்ைார் 2வதுசெரு 3. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130வள்ளலார் செரு 4. 4வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130காோட்சியம்ேன் காலனி 

1வதுசெரு 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130காோட்சியம்ேன்காலனி 2வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

19 19
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, எண் 240, ஆற்காடு சாலல, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.
1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130பக்ெவச்சலம் காலனி 1வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

20 20

சரஸ்வதி வித்யாலயா முதுநிலல மேல்நிலலப்பள்ளிஅலை 

எண்: 3 மேற்கு புைம், ஆற்காடு சாலல, வடபழனி, 

சசன்லை -600026

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130100 அடிசாலல (ராஜிவ்காந்திநகர் ேற்றும் திருநகர்)காவாங்கலர குடிலச பகுதி 

2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130அர்விந் ப்ளாட்ஸ் 30 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திருநகர் 3வதுசெரு 4. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திருநகர் 2வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

21 21

சரஸ்வதி வித்யாலயா முதுநிலல மேல்நிலலப் பள்ளி அலை 

எண்: 4 மேற்கு புைம், ஆற்காடு சாலல, வடபழனி, 

சசன்லை -

600026 

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திருநகர் 4வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திருநகர் 6வதுசெரு 3. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திரு நகர் 5வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

22 22
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, எண் 240, ஆற்காடு சாலல, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130அழகிரி நகர் 4வது செரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130அழகிரி நகர் 5வது 

செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

23 23
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, எண் 240, ஆற்காடு சாலல, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130கருோரியம்ேன் மகாவில்செரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130பிளாச 

மேைர் பாளாட்ஸ் 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130மின்சைாலி ப்ளாட்ஸ் 16 4. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130அழகிரிநகர் 3வதுசெரு 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130அழகிரிநகர் 2வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

24 24
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, எண் 240, ஆற்காடு சாலல, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130திவ்யா ப்ளாட்ஸ் 18 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130சநற்குண்ைம் பாலெ 3. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130பவர் ப்ளாட்ஸ் 31 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130டி எஸ் எல் 

பிளாட்ஸ்(கன்னியப்பன்செரு) 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130கார்த்திக் பாலாஜி ப்ளாட்ஸ் 16 6. வடபழனி 

புதிய வார்டு எண்.130பத்ோ ப்ளாட்ஸ் 24 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130வி மக காம்ளக்ஸ் 8. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130திவ்யா ப்ளாட்ஸ் 18 9. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130வள்ளியம்லேசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

25 25
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, 2 அம்ேன் மகாவில்செரு, 

வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130வடபழனி ஆண்டவர் மகாவில்செரு (மேட்டுசெரு விமவகாைந்ெர்காலணி 

மரவதிசெரு) 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130லார்டுவியூ ப்ளாட்ஸ் 30 3. வடபழனி புதிய புதிய புதிய வார்டு 

எண். 130 பார்சன் கார்த்திக் பிளாட்ஸ் 54 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

26 26
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, 2 அம்ேன் மகாவில்செரு, 

வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130சபான்ைம்ோள்செரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130பஜலைக் மகாவில் 

1வதுசெரு 3. வடபழனி - புதிய வார்டு எண்.130ஜவர்ஹலால் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

27 27

சரஸ்வதி வித்யாலய முதுநிலல மேல்நிலலப்பள்ளி அலை 

எண்: 5 மேற்கு புைம், ஆற்காடு சாலல, வடபழனி, 

சசன்லை -600026

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130இராஜாங்கம் ேத்திய வீதி 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130இராஜாங்கம் 

ேத்திய வீதி 1வது செரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130இராஜாங்கம் ேத்திய வீதி 2வதுசெரு 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

28 28
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, 2 அம்ேன் மகாவில்செரு, 

வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130குேரன் காலனி 2வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130குேரன் காலனி 

7வதுசெரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 பஜலை மகாயில் அம்ேன் மகாயில் செரு மேற்கு 4. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130அம்ேன் மகாவில் (கிழக்கு) 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130ோர்வல் பிளாட்ஸ் 40 6. வடபழனி 

புதிய வார்டு எண்.130குேரன்காலனி 9வதுசெரு 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130குேரன்காலனி 8வதுசெரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

29 29
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, 100 அடி சாலல 2 அம்ேன் 

மகாவில்செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130ெரண்சிங் காலனி 1வதுசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130ெரண்சிங்காலனி 2வதுசெரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 சேய்லக விைாயகன் மகாவில் செரு 4. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130பஜலைக் மகாவில் 2வதுசெரு 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130கங்லகயம்ேன் 

மகாவில்செரு (சாலிகிராேம்) 6. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130ெரன்சிங்காலனி 3வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

30 30
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, 2 அம்ேன் மகாவில்செரு, 

வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130பள்ளிவாசல்செரு ேசூதிசெரு 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130குேரன்காலனி 6வதுசெரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130குேரன்காலனி 5வதுசெரு 4. வடபழனி 

புதிய வார்டு எண்.130குேரன்காலனி 4வதுசெரு 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130குேரன்காலனி 3வதுசெரு 6. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130குேரன்காலனி பிரொைசாலல 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130மெவ்சந்ெர் 

ப்ளாட்ஸ் 24 8. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130கல்பெரு ப்ளாட்ஸ் 16 9. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130ராகோளிகா எ பி ப்ளாட்ஸ் 32 10. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130ேதுரம் ப்ளாட்ஸ் 18 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

31 31
எம்.ஜி.ஆர் ஆரம்ப பள்ளி, எண் 5, எல்லல முத்ொளம்ேன் 

மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130அழகர்சபருோள்மகாவில்பிரொைசாலல  பஎண்1முெல்60 பு எண் 1 முெல் 98) 

2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130அழகர் பிளாட்ஸ் அழகர்சபருோள்மகாயில் பிரொைசாலல 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

32 32
எம்.ஜி.ஆர் ஆரம்ப பள்ளி, எண் 5, எல்லல முத்ொளம்ேன் 

மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130கார்த்திக் ப்ளாட்ஸ் அழகர் சபருோள் மகாவில்  பிரொைசாலல 2. வடபழனி 

புதிய வார்டு எண்.130ேஹாலட்சுமி ப்ளாட்ஸ் அழகர் சபருோள்  மகாவில்பிரொைசாலல 3. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130அழகர்சபருோள்மகாவில் 1வதுசந்து பஎண்1முெல் 88 பு எண்1முெல் 88 4. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130அழகர்சபருோள்மகாவில் 2வதுசந்து  பஎண்1முெல்20 புஎண்1முெல்13 5. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130அக்ஷயா ப்ளாட்ஸ் அ சப மகாவில் 2வதுசந்து ப எண் 1 முெல் 6 பு எண் 15 முெல் 15 A1 6. வடபழனி 

புதிய வார்டு எண்.130விஜயாசெரு பஎண்5மு14 புஎண்1மு13 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 

ஒட்டகப்பாலளயம் 11வது செரு 8. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 12வது செரு 9. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 13வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

33 33
எம்.ஜி.ஆர் ஆரம்ப பள்ளி, எண் 5, எல்லல முத்ொளம்ேன் 

மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130நதீம்அலிமொட்டம் 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130மகாபால்செரு 

பஎண்1மு14 புஎண்1மு15 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130காஞ்சிேணிசோழியார்காலனி 4. அமசாக்நகர் புதிய 

வார்டு எண்.130வர்கீஸ்அவின்யு பஎண்1மு20 புஎண்1மு20 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.130அமசாக்நகர் 

21வதுஅவின்யு பஎண்1மு19 புஎண 6. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.130டிஎம்எஸ் ப்ளாட்ஸ் 21வதுஅவின்யு 7. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.130சுமசாசாகர் ப்ளாட்ஸ் 21வதுஅவின்யு பஎண்8 8. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு 

எண்.132 அமசாக்நகர் 93வதுசெரு பஎண்1மு4 புஎண்1மு5 9. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 சிப்பாய்மொட்டம் 

பஎண்1மு10 புஎண்1மு13 இ 360 10. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 அம்ேன்மகாவில்செரு புஎண்1மு55 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

34 34
எம்.ஜி.ஆர் ஆரம்ப பள்ளி, எண் 5, எல்லல முத்ொளம்ேன் 

மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 1வதுசெரு புஎண்1மு18 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 2வதுசெரு புஎண்1மு18 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 

3வதுசெரு புஎண்1மு18 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 4வதுசெரு புஎண்1மு18 5. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 7வதுசெரு 6. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 

ஒட்டகப்பாலளயம் 8வதுசெரு 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 9வதுசெரு 8. வடபழனி 

புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 10வதுசெரு 9. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 

5வதுசெரு புஎண்1மு20 10. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 ஒட்டகப்பாலளயம் 6வதுசெரு புஎண்1மு18 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

35 35
மஷக்ஸ்பியர் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி, எண் 66, செற்கு 

சிவன் மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 எல்லல முத்ெம்ேன்மகாவில் செரு பஎண்1மு15புஎண்23 2. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130 மெசிகன்செரு பஎண்5மு24 புஎண்1மு38 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 

பிள்லளயார்மகாவில்செரு பஎண்1மு28புஎண்1முெல்29வலர 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

36 36
மஷக்ஸ்பியர் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி, எண் 66, செற்கு 

சிவன் மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 மேற்குசிவன்மகாவில்செரு பஎண்1மு35 புஎண்1முெல்33வலர 2. வடபழனி 

புதிய வார்டு எண்.130 ஜிமக ப்ளாட்ஸ் மேற்குசிவன்மகாவில்செரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 மகன்மஜாதி 

மேற்குசிவன்மகாவில்செரு பஎண்35 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

37 37
மஷக்ஸ்பியர் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி, எண் 66, செற்கு 

சிவன் மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 செற்குசிவன்மகாவில்செரு பஎண்1மு74 புஎண்1முெல்107 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

38 38
மஷக்ஸ்பியர் சேட்ரிகுமலஷன் பள்ளி, எண் 66, செற்கு 

சிவன் மகாவில் செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 செற்குசிவன்மகாவில்செரு புஎண் 51 முெல் முடியும் வலர 2. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130 ேஹாலட்சுமி ப்ளாட்ஸ் செற்குசிவன்மகாவில்செரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 

நவின்ஸ்லகலாஸ் செற்குசிவன்மகாவில்செரு 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 ப்ரணவ்ரியல்மவல்யு 

செற்குசிவன்மகாவில்செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

39 39
சஜ.ஆர்.மக சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

துலரசாமி செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 கவலரசெரு பஎண்1மு38 புஎண்1மு46வலர 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.133 ேஹாலட்சுமி ப்ளாட்ஸ் கவலரசெரு பஎண்17மு19வலர புஎண்34முெல்36வலர 3. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.133 சில்வர்ஆர்க் ப்ளாட்ஸ் கவலரசெரு பஎண்6 புஎண்19 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 

விமைாத்மவலட் ப்ளாட்ஸ் கவலரசெரு பஎண்2 புண்5 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

40 40
சஜ.ஆர்.மக சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

துலரசாமி செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 பூக்காரன் செரு பஎண்1மு58 புஎண்1மு64வலர 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.130 கருணீகர்செரு பஎண்1மு77 புஎண்1மு167வலர 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

41 41
சஜ.ஆர்.மக சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

துலரசாமி செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 பஜலைமகாவில்செரு பஎண்1மு107புஎண்1முெல்138வலர 2. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130 பிரசாந்த் மேைர் பஜலை மகாயில் செரு பலழய கஎ 24 புஎ9 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

42 42
சஜ.ஆர்.மக சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

துலரசாமி செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 பஜலைமகாவில்செரு பஎண்1மு107புஎண்1முெல்138வலர 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

43 43
சஜ.ஆர்.மக சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

துலரசாமி செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 சன்ைதிசெரு பஎண்1மு28புஎண்1மு37 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 

துலரசாமிசாலல ேற்றும் ோர்சகட் 1வது2வது சந்து 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

44 44
சஜ.ஆர்.மக சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

துலரசாமி செரு, வடபழனி, சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 லசொப்மபட்லடமராடு 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 பண்ணா ப்ளாட்ஸ் 

மகா லசொப்மபட்லடசாலல பஎண்37புஎண்111 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

45 45

வடபழனி சேட்ரிகுமலசன் மேல்நிலலப்பள்ளி, 25, 

சவங்கீஸ்வரர் நகர் முெல் பிரொை சாலல, வடபழனி, 

சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 சவங்கீஸ்வரர்நகர்1வதுகுறுக்குசெரு பஎண்1முெல்13வலர 

புஎண்1முெல்12வலர 2. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 சவங்கீஸ்வரர்நகர்2வதுகுறுக்குசெரு 

பஎண்1முெல்15புஎண்1முெல்14 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 சவங்கீஸ்வரர்நகர்3வதுகுறுக்குசெரு 

பஎண்1முெல்17ஏ வலர,புஎண்1முெல்18வலர 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 

சவங்கீஸ்வரர்நகர்2வதுசேயின்மராடு பஎண்1முெல்29வலர புஎண்1முெல்29வலர 5. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.133 ரங்கா ப்ளாட்ஸ் சவங்கீஸ்வரர்நகர்2வதுசேயின்மராடு பஎண்3 புண்5 6. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 

சவங்கீஸ்வரர்நகர்3வதுசேயின்மராடு பஎண்1முெல்8வலர புஎண்1முெல்8வலர 7. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 

சவங்கீஸ்வரர்நகர்1வதுசேயின்மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

Page 15 of 76



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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

46 46

வடபழனி சேட்ரிகுமலசன் மேல்நிலலப்பள்ளி, 25, 

சவங்கீஸ்வரர் நகர் முெல் பிரொை சாலல, வடபழனி, 

சசன்லை-600026.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 ராகவன்காலனி 1 2 3வதுசெரு பஎண்1மு63 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.133 முத்துமவல்நாயக்கன்செரு 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 மீைாட்சி ப்ளாட்ஸ் முத்துமவல்நாயக்கன் 

செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

48 48
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி, 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண் 130 ஆற்காடுமராடு பஎண்68முெல் 293புஎண்125மு440 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

49 49
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி, 240, ஆற்காடு மராடு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 சஜயின்ஈபில் ஆற்காடுசாலல பஎண்89மு90 புஎண்167ஏ 2. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.130 மகபிடவர்ஸ் ஆற்காடுசாலல பஎண்159 புஎண்301 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 

ஆற்காடுசடர்ரஸ் ஆற்காடுசாலல பஎண்160 புஎண்303 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 மொஷிகார்டன்ஸ் 

ஆற்காடுசாலல பஎண்174புஎண்321 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 ஜவஹர்லால்மநருசாலல 100அடிசாலல 

பஎண்7முெல்26வலர ே 69முெல்72வலர புஎண்9முெல்43வலர 6. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.130 ஆைந்த் 

ப்ளாட்ஸ் 100அடிசாலல பஎண்72 புஎண்73 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

50 50

பதிப்பகச்சசம்ேல் மக.கணபதி அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, 

எண் 95, ஆற்காடு சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 பாலளயக்காரன்செரு பஎண்1மு51 புஎண்1மு60 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.133 ஆர் இ ஜி ப்ளாட்ஸ் பாலளயக்காரன்செரு பஎண்23 புஎண்11 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

51 51

பதிப்பகச்சசம்ேல் மக.கணபதி அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, 

எண் 95, ஆற்காடு சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 வ உ சி நகர்1வதுசேயின்மராடு பஎண்1மு30வலர புஎண்1முெல்45 2. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 சிடிஎஸ் ப்ளாட்ஸ் வ உ சி நகர் 1வதுசேயின் மராடு பஎண்12 புஎண்33 3. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 வ உ சி நகர் 2வதுசேயின்மராடு 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 வ உ சி நகர் 

1வதுகுறுக்குசெரு 5. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 வ உ சி நகர் 4வதுகுறுக்குசெருேற்றும்4வது செரு 6. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.133 வ உ சி நகர் 2வதுகுறுக்குசெரு 7. வடபழனி வ உ சி நகர் 3வது குறுக்கு செரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

52 52
எம்.ஜி.ஆர் மேல்நிலலபள்ளி, 6, சுப்பராயநகர் 4வது செரு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 1வதுசெரு பஎண்1முெல்17வலர(ே)115 

புஎண்1முெல்19 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 ராயல்டவர்ஸ் டாக்டர்சுப்பராயநகர் 1வதுசெரு பஎண்18 

புஎண்1 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர் சுப்பராயநகர் 2வது செரு பலழய கஎ 1முெல்17 

புஎ1முெல்21 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 சிக்சைட்ஷாமலான் டாக்டர்சுப்பராயநகர் 2வது செரு 

பஎண்9 புஎண்21 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 3வதுசெரு புஎண்1முெல்12 6. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர்4வதுசெரு புஎண்1முெல்30 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் பிரொைசாலல பஎண்1முெல்24வலர புஎண்1முெல்9வலர 8. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.133 பாரெம்பிளாட்ஸ் டாக்டர்சுப்பராயநகர் பிரொை சாலல பஎண்21 புஎண்4 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

53 53
எம்.ஜி.ஆர் மேல்நிலலபள்ளி, 6, சுப்பராயநகர் 4வது செரு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 5வதுசெரு புஎண்1முெல்36 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.133 மவொசலம்நகர்1வதுசெரு புஎண்1முெல்22 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர் 

சுப்பராயநகர் 6வது செரு பஎண்1மு2 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 பரணி ப்ளாட்ஸ் 

டாக்டர்சுப்பராயநகர் 6வது செரு 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 

6வது2வதுகுறுக்குசெரு 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 1வதுகுறுக்குசெரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

54 54
எம்.ஜி.ஆர் மேல்நிலலபள்ளி, 6, சுப்பராயநகர் 4வது செரு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 7வது செரு பஎண்1முெல்14 வலர 

புஎண்1முெல்18வலர 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 8வது செரு 

பஎண்1முெல்26வலர புஎண்1முெல்33வலர 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 டாக்டர்சுப்பராயநகர் 8வது 

குறுக்குசெரு பஎண்1முெல்8வலர புஎண்1முெல்9வலர 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 மவெம்ோள் 

அசவன்யு பஎண்1முெல்9வலர புஎண்1முெல்35வலர 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 மவொசலம்நகர் 

2வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

55 55
டாக்டர் மக.மக.நிர்ேலா சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

10, 86வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 கலலஞர்கருணாநிதிநகர் கு ோ வாரியகுடியிருப்பு ஏபி 2. மகமகநகர் புதிய 

வார்டு எண்.132 மகமகநகர் 15வதுசசக்டர் 94வதுசெரு 3. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகமகநகர் 

15வதுசசக்டர் 95வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

56 56
டாக்டர் மக.மக.நிர்ேலா சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

10, 86வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகமகநகர் 15வதுசசக்டர் 96வதுசெரு 2. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 

எஸ்விலிங்கம்சாலல புஎண்1முெல் 20 3. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 ஆகாஷ் ப்ளாட்ஸ் எஸ்விலிங்கம்சாலல 

பஎண்1 4. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 கற்பககிருபா எஸ்விலிங்கம் சாலல பஎண்188 5. வடபழனி புதிய 

வார்டு எண்.132 சவங்கமடசபுரம் காலனி 6. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகமகநகர்15வதுசசக்டர்99வதுசெரு 

7. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகமகநகர்15வதுசசக்டர்97வதுசெரு 8. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 

ேஸ்ொன் அலி கார்டன்செரு பஎண்1மு19 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

57 57
டாக்டர் மக.மக.நிர்ேலா சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

10, 86வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகமகநகர்15வதுசசக்டர்100வதுசெரு 2. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 

மகமகநகர் 15வதுசசக்டர் 101வதுசெரு 3. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகமகநகர்14வதுசசக்டர்102வதுசெரு 

4. மகமகநகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகமகநகர்14வதுசசக்டர்103வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

58 58
டாக்டர் மக.மக.நிர்ேலா சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

10, 86வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 மசாேசுந்ெரபாரதிநகர் 1வதுசெரு பஎண்1மு23 2. வடபழனி புதிய வார்டு 

எண்.132 மசாேசுந்ெரபாரதிநகர் 2வதுசெரு பஎண்1மு36 3. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 மசாேசுந்ெரபாரதிநகர் 

3வதுசெரு பஎண்1மு19 4. வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 மசாேசுந்ெரபாரதிநகர் 4வதுசெரு பஎண்1மு21 5. 

வடபழனி புதிய வார்டு எண்.132 மசாேசுந்ெரபாரதிநகர் 5வதுசெரு பஎண்1முெல்37வலர 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

59 59

ஜி ஆர் டி ேகாலட்சுமி வித்யாலயா சேட்ரிகுமலசன் 

மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.76, 7வது அசவன்யூ, 

அமசாக்நகர், சசன்லை- 600 083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 ஏழாவது அசவன்யூ பு எண் 1முெல்95 41முெல் 98 2. அமசாக்நகர் புதிய 

வார்டு எண்.132 ராம் அபிமஷக் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகாகுல் ஆெர்ஸ் பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

60 60

ஜி ஆர் டி ேகாலட்சுமி வித்யாலயா சேட்ரிகுமலசன் 

மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.76, 7வது அசவன்யூ, 

அமசாக்நகர், சசன்லை- 600 083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 எல் ஐ ஜீ ஏ பி சி டி இ ொ நா வீட்டுவசதிவாரியம் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு 

எண்.132 30வது செரு அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 ஏழாவது அசவன்யூ 

பஎண்71முெல்86வலர புஎண2முெல்43 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 மஜ மக டவர்ஸ் 7வது அசவன்யூ 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

61 61

ஜி ஆர் டி ேகாலட்சுமி வித்யாலயா சேட்ரிகுமலசன் 

மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.76, 7வது அசவன்யூ, 

அமசாக்நகர், சசன்லை- 600 083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 27வது செரு பஎண்1முெல்9வலர புஎண்1முெல்9வலர 2. அமசாக்நகர் புதிய 

வார்டு எண்.132 29வது செரு அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 28வதுசெரு அமசாக்நகர் 4. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 மபங்ஆப் இந்தியாகாலனி 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 ஸ்ரீமெவி காலனி 

6. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 சாமியார் மொட்டம் 7. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 45வது செரு 

அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

Page 20 of 76



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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

62 62
ஜவகர் வித்யாலயா முதுநிலல பள்ளி, எண் 71, 4வது 

அசவன்யூ, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 13வது செரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 14வது செரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 9வது செரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

63 63
ஜவகர் வித்யாலயா முதுநிலல பள்ளி, எண் 71, 4வது 

அசவன்யூ, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 12வதுசெரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 அமசாக் நகர் 

2வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

64 64
ஜவகர் வித்யாலயா முதுநிலல பள்ளி, எண் 71, 4வது 

அசவன்யூ, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 அமசாக் நகர் 11வதுசெரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 4வது 

அசவன்யூ அமசாக்நகர் 3. 3அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 வீட்டு வசதி வாரியம் 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

65 65
ஜவகர் வித்யாலயா முதுநிலல பள்ளி, எண் 71, 4வது 

அசவன்யூ, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 5வது செரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 6வது செரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 7வது செரு அமசாக்நகர் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 

8வது செரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

66 66
ஜவகர் வித்யாலயா முதுநிலல பள்ளி, எண் 71, 4வது 

அசவன்யூ, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 3வது செரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 4வது செரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 2வது அசவன்யூ அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

67 67
ஜவகர் வித்யாலயா முதுநிலல பள்ளி, எண் 71, 4வது 

அசவன்யூ, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வது குறுக்கு செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வது செரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

68 68
ஜவகர் வித்யாலயா முதுநிலல பள்ளி, எண் 71, 4வது 

அசவன்யூ, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 9வது அசவன்யூ 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வதுசெரு 

ெ.நா.கு.ோ.வா.குடியிருப்பு பிளாக் 1 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வதுசெரு ெ.நா.கு.ோ.வா 

குடியிருப்புபிளாக் 2 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வதுசெரு ெ.நா.கு.ோ.வா குடியிருப்பு பிளாக் 3 5. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வதுசெரு ெ.நா.கு.ோ.வா குடியிருப்பு பிளாக் 4 6. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு 

எண்.132 1வதுசெரு ெ.நா.கு.ோ.வா குடியிருப்பு பிளாக் 5 7. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வதுசெரு 

ெ.நா.கு.ோ.வா குடியிருப்பு பிளாக் 6 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

69 69

வித்யா நிமகென் சேட்ரிக்குமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

45,1வது அசவன்யூ சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 3வது அசவன்யூ 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண் 132 35வது செரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

70 70

வித்யா நிமகென் சேட்ரிக்குமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

45,1வது அசவன்யூ சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 6வது அசவன்யூ 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 பார்கவி பிளாட்ஸ் 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 மகாகுல் பிளாட்ஸ் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 கைகாஅம்புஜம் 

பிளாட்ஸ் 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 ராகா பிளாட்ஸ் 6. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 39வது செரு 

7. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 36வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

71 71

வித்யா நிமகென் சேட்ரிக்குமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

45,1வது அசவன்யூ சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 37வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 38வது செரு 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 சர்வேங்களா காலனி 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 42வது செரு 5. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 41வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

72 72

வித்யா நிமகென் சேட்ரிக்குமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 

45,1வது அசவன்யூ சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 40வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 44வது செரு 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 43வது செரு 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 34வது செரு 5. அமசாக்நகர் 

புதிய வார்டு எண்.132 ோந்மொப்பு காலனி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

73 73
சசன்லை உயர்நிலலபள்ளி எண் 46, கன்னியப்பன்நகர், 

83வதுசெரு அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 86வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 87வது செரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

74 74
சசன்லை உயர்நிலலபள்ளி எண் 46, கன்னியப்பன்நகர், 

83வதுசெரு அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 காேராஜ் சாலல 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 கண்ணப்ப சாலல 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 சசௌந்ெரபாண்டியன்சாலல 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 பிடி 

ராஜன்சாலல 20வதுநிழற்சாலல 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 19வது அசவன்யூ 6. அமசாக்நகர் புதிய 

வார்டு எண்.132 சாய்விக்மைஷ் பிளாட்ஸ் 7. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 77வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

75 75
சசன்லை உயர்நிலலபள்ளி எண் 46, கன்னியப்பன்நகர், 

83வதுசெரு அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 85வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 18வது அசவன்யூ 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 சஜயின்ஆதித்யா 

பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

76 76
சசன்லை உயர்நிலலபள்ளி எண் 46, கன்னியப்பன்நகர், 

83வதுசெரு அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 91வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 90வது செரு 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 88வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

77 77
சசன்லை உயர்நிலலபள்ளி எண் 46, கன்னியப்பன்நகர், 

83வதுசெரு அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 89வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 92வது செரு 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 டாக்டர் நமடசன் சாலல 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 80வது செரு 5. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 பல்லவன் மபாக்குவரத்து கழக குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

78 78
ஜவஹர் வித்யாலயா மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 

13,1வதுஅசவன்யூ, அமசாக்நகர்,சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 32வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 8வது அசவன்யூ 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 48வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

79 79
ஜவஹர் வித்யாலயா மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 

13,1வதுஅசவன்யூ, அமசாக்நகர்,சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 47வது செரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 46வது செரு 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 33வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

80 80

மகந்திரிய வித்யாலயா செற்குபகுதி(கிழக்கு) வகுப்பலை, 

எண் 18, டாக்டர் நமடசன் சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 83வதுசெரு 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 84வதுசெரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

81 81

மகந்திரிய வித்யாலயா செற்குபகுதி(கிழக்கு) வகுப்பலை, 

எண் 18, டாக்டர் நமடசன் சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 சொலலசொடர்பு அலுவலர்குடியிருப்பு ஏபிசி பிளாக் 2. அமசாக்நகர் புதிய 

வார்டு எண்.132 82வதுசெரு 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 16வது அவன்யூ 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு 

எண்.132 அனுகிரகா காலனி 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 இந்திரா காலனி 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

82 82

மகந்திரிய வித்யாலயா செற்குபகுதி(கிழக்கு) வகுப்பலை, 

எண் 18, டாக்டர் நமடசன் சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 பாரதியார் காலனி 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 கங்கா காலனி 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 காவலர் பயிற்சி குடியிருப்பு 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 கிருபா 

காலனி 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 79வதுசெரு 6. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 80வதுசெரு 

சந்திரமசகர்செரு 7. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 81வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

83 83

மகந்திரிய வித்யாலயா செற்குபகுதி(கிழக்கு) வகுப்பலை, 

எண் 18, டாக்டர் நமடசன் சாலல, அமசாக் நகர், சசன்லை-

600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 1வது அவன்யூ 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் 3. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 மிலிசடரி பிளாட்ஸ் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 அமசாகா காலனி 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

84 84
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 55வதுசெரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 56வது செரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 54வது செரு அமசாக்நகர் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 

65வது செரு அமசாக்நகர் 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 67வது செரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

85 85
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.
1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 12வது அசவன்யூ அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

86 86
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 10வது அசவன்யு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 11வது 

அவன்யூ அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 அமசாக்விஹார் அமசாக்நகர் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு 

எண்.132 11வது எம் ஐ ஜி அவன்யூ 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

87 87
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 15வது அவன்யூ 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.132 அமசாக்பில்லர்சாலல 

3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண் .132 53வது செரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

88 88

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, காேராஜர்காலனி, 

சலேயலலை வடக்கு மநாக்கியது, எண் 179, கார்ப்பமரஷன் 

காலனி, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 கர்ணன்செருேற்றும்சந்து 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 

எஸ்விடி ப்ளாட்ஸ் கர்ணன்செரு16 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 எஸ் எப் ஐ ப்ளாட்ஸ் கர்ணன்செரு 20 

4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 சத்தியநாராயணாசெரு 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 பாலாஜி 

செரு 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 பாப்பாத்தியம்ோள் செரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 

பழனியப்பா செரு 8. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 கண்ணொசன் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

89 89

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, காேராஜர்காலனி, 

சலேயலலை வடக்கு மநாக்கியது, எண் 179, கார்ப்பமரஷன் 

காலனி, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ெைமசகரன்செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 

ெைமசகரன்குறுக்குசெரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 அப்பாசாமி செரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

90 90

ஸ்ரீ மசவா ேந்திர் கின்டர் கார்டன் டிபார்ட்சேண்ட் பிரொை 

கட்டிடம், எண் 62, அமசாக் நகர் 4வது அசவன்யூ சாலல, 

சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 பிருந்ொவைம்செரு விரிவு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 

நக்கீரன் செரு 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 பிருந்ொவைம்செரு விரிவு குறுக்குசெரு 4. அமசாக்நகர் புதிய 

வார்டு எண்.133 5வது அசவன்யூ 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

91 91

ஸ்ரீ மசவா ேந்திர் கின்டர் கார்டன் டிபார்ட்சேண்ட் பிரொை 

கட்டிடம், எண் 62, அமசாக் நகர் 4வது அசவன்யூ சாலல, 

சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 15வதுசெரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 16வதுசெரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 4வது அசவன்யூ 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

92 92

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி (பிரொை கட்டிடத்தின் 

பின்புைம்)அலை எண் 18, எண் 74, டாக்டர் அம்மபத்கார் 

சாலல, 4வது அவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 17வது செரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 18வது செரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 19வதுசெரு அமசாக்நகர் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 

20வதுசெரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

93 93

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி (பிரொை கட்டிடத்தின் 

பின்புைம்)அலை எண் 18, எண் 74, டாக்டர் அம்மபத்கார் 

சாலல, 4வது அவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக் நகர் புதிய வார்டு எண்.133 வாத்தியார் மொட்டம் 1வதுசெரு 2. அமசாக் நகர் புதிய வார்டு எண்.133 

வாத்தியார்மொட்டம் 2வதுசெரு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 வரெப்பன் செரு 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.133 மேயர் சம்ேந்ெம் செரு 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 அரிபாபு செரு 6. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.133 ஹஸ்ெகிரி செரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 ோரியம்ேன்மகாவில்செரு 8. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 உோபதி செரு விரிவு 9. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 அம்பாலி 

செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

94 94

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி (பிரொை கட்டிடத்தின் 

பின்புைம்)அலை எண் 18, எண் 74, டாக்டர் அம்மபத்கார் 

சாலல, 4வது அவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 வாத்தியார்மொட்டம்பிரொைசாலல 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.133 ராமஜந்திரா பிளாட்ஸ் 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 துலுக்காைம் செரு 4. மேற்குோம்பலம் 

புதிய வார்டு எண்.133 சுவாமிநாென் செரு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 வரெப்பன் செரு 6. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ஐயப்பன் செரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 ஆர் என் 

நம்பியார்செரு 8. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 ஆர் என் நம்பியார்சந்து 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

95 95

அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி (பிரொை கட்டிடத்தின் 

பின்புைம்)அலை எண் 18, எண் 74, டாக்டர் அம்மபத்கார் 

சாலல, 4வது அவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ராஜீ செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 மகாத்திகார்டன் 

பிளாட்ஸ் 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 பாரதி செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

96 96
ஜவஹர் வித்யாலயா மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 13,1வது 

அசவன்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 சியாேளா வெைா 1வதுசெரு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 

சியாேளா வெைா 2வதுசெரு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.133 சஜ பி செரு 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.133 சியாேளாவெைா குறுக்குசெரு 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 22வதுசெரு அமசாக்நகர் 6. 

அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 23வதுசெரு அமசாக்நகர் 7. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 ஏசியன் டவர்ஸ் 

8. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 26வதுசெரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

97 97
ஜவஹர் வித்யாலயா மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 13,1வது 

அசவன்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 பாலகிருஷ்ணன்செரு விரிவு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 

ேகாமெவன் செரு விரிவு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

98 98
ஜவஹர் வித்யாலயா மேல்நிலலப்பள்ளி, எண் 13,1வது 

அசவன்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 மூர்த்திசெரு விரிவு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 

துவாரகா ப்ளாட்ஸ் (மூர்த்திசெரு விரிவு) 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

99 99
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 சுப்பிரேணிசெரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 

சீனிவாசன்செரு விரிவு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ராஜமகாபால் செரு 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு 

எண்.133 21வதுசெரு அமசாக்நகர் 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 24வதுசெரு அமசாக்நகர் 6. அமசாக்நகர் 

புதிய வார்டு எண்.133 25வதுசெரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

100 100
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ருக்ேணிசெரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ராம்ஜி 

ப்ளாட்ஸ் (ருக்ேணிசெரு) 36 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 காோட்சி புரம் 1வதுசெரு 4. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 காோட்சி புரம் 2வெசெரு 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 

49வதுசெரு அமசாக்நகர் 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ராம்காலனி 7. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.133 மகாகுல் பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

101 101
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 50வதுசெரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 51வதுசெரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 52வதுசெரு அமசாக்நகர் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 

58வதுசெரு அமசாக்நகர் 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 59வதுசெரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

102 102
அரசு சபண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, எண் 13, 54வது செரு, 

9வதுஅவின்யூ, அமசாக்நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 64வதுசெரு அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 63வதுசெரு 

அமசாக்நகர் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 57வதுசெரு அமசாக்நகர் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 

62வதுசெரு அமசாக்நகர் 5. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 61வதுசெரு அமசாக்நகர் 6. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு 

எண்.133 60வதுசெரு அமசாக்நகர் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

103 103
லிட்டில் ஃபளவர் சேட்ரிகுமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, 13, 

62வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 முத்ொலம்ேன்மகாயில்செரு  2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 

ராம் பிளாட்ஸ் 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 மூமவந்ெர் பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

104 104
லிட்டில் ஃபளவர் சேட்ரிகுமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, 13, 

62வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 10வது அசவன்யூ குடிலசபகுதி 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 10வது 

அசவன்யூ 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 பாலாஜி டவர்ஸ் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 

கவலர செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

105 105
லிட்டில் ஃபளவர் சேட்ரிகுமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, 13, 

62வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 11வது அவன்யூ அமசாக்நகர் 2. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 சலபயர் 

பிளாட்ஸ் 3. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 12வது அவின்யூ அமசாக்நகர் 4. அமசாக்நகர் புதிய வார்டு எண்.133 

பிள்லளயார்மகாவில்செரு காசிகுளம் 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ஆண்டியப்பன்செரு காசிகுளம் 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

106 106
லிட்டில் ஃபளவர் சேட்ரிகுமலசன் மேல்நிலலபள்ளி, 13, 

62வது செரு, அமசாக் நகர், சசன்லை-600083.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 நாயக்கோர் செரு மேற்கு ோம்பலம் 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.133 சுனில் பிளாட்ஸ் மேற்கு ோம்பலம் 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 சரயின்மபாபிரவின் 

பிளாட்ஸ் மேற்கு ோம்பலம் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 அமயாத்தியா பிளாட்ஸ் மேற்கு ோம்பலம் 

5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.133 ரோ பிளாட்ஸ் மேற்கு ோம்பலம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

107 107

பதிப்பகச்சசம்ேல் மக.கணபதி அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, 

எண் 95, ஆற்காடு சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 திலரப்பட இயக்குநர் காலனி பஎண்2ஏ முெல்11டி வலர புஎண்3ஏ 

முெல்25ஏ வலர 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 என்.எஸ்.மக சாலல167 294 390 புஎண்1முெல் 

214வலர 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ோநகராட்சி காலனி பஎண்12 புஎண்1முெல்55வலர 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

108 108

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி காேராஜர்காலனி சலேயலலை 

வடக்கு மநாக்கியது, எண் 179, கார்பமரஷன் காலனி, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 1வது செரு பஎண்1முெல்83வலர, புஎண்1முெல்63வலர 

2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 3வது செரு ப1முெல்46வலர புஎண்1முெல்57வலர 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

109 109

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி காேராஜர்காலனி சலேயலலை 

வடக்கு மநாக்கியது, எண் 179, கார்பமரஷன் காலனி, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 2வது செரு ப1முெல்59வலர புஎண்1முெல்68வலர 2. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 5வது செரு  பஎண்1முெல்113வலர,புஎண்1முெல்38வலர 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

110 110

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி காேராஜர்காலனி சலேயலலை 

வடக்கு மநாக்கியது, எண் 179, கார்பமரஷன் காலனி, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 6வது செரு பஎண்1முெல்51வலர,புஎண்1முெல்37வலர 

2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 9வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

111 111

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி காேராஜர்காலனி சலேயலலை 

வடக்கு மநாக்கியது, எண் 179, கார்பமரஷன் காலனி, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 4வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

112 112

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி காேராஜர்காலனி சலேயலலை 

வடக்கு மநாக்கியது, எண் 179, கார்பமரஷன் காலனி, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காேராஜ் காலனி 7வது செரு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

காேராஜ் காலனி 8வது செரு பஎண்1முெல்23வலர புஎண்1முெல்60வலர 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

113 113

பதிப்பகச்சசம்ேல் மக.கணபதி அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, 

எண் 95, ஆற்காடு சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அண்ணா சேயின் மராடு ப1ேமு11 பு1மு14 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 சஜயின்ரிஷப்கார்டன் அண்ணா சேயின் மராட் 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 புத்ொ 

செரு ப1 பு20ஏ பு1 18 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 கிசரௌன் பிளாட்ஸ் 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 என்டிஆர் செரு ப114 131 பு120 168 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சஜயபாரெம் 

செரு ப1 5ஏ பு1 10 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பசுேர்த்தி செரு ப3ஏ 41பி பு1 25 8. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்வாகத் ப்ளாட்ஸ் பசுேர்த்தி செரு ப23 9. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 துலரசாமி 

சேயின் செரு ப1முெல்11வலர பு1முெல்7 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

114 114

பதிப்பகச்சசம்ேல் மக.கணபதி அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, 

எண் 95, ஆற்காடு சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அமசாக் அவின்யூ பஎண்1முெல்29வலர 

புஎண்1முெல்31வலர(ே)2முெல்30வலர 2. மகாடம்பாக்கம் வார்டு எண் 134 சந்திரிகா ப்ளாட்ஸ் அமசாக் அவின்யூ 

பஎண்5 புஎண்11 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பஜலைமகாயில் செரு ப1 55 பு1 69 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

115 115

பதிப்பகச்சசம்ேல் மக.கணபதி அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, 

எண் 95, ஆற்காடு சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ராஜாராம் காலனி பஏ1 டி16 பு1 4 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 புது செரு ப1 24 பு1 43 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 குகன் செரு பஎண்1முெல்34வலர 

புஎண்1முெல்51வலர 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ேகாலட்சுமி பிளாட்ஸ் குகன் செரு ப21 பு45 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

116 116

பதிப்பகச்சசம்ேல் மக.கணபதி அரசு மேல்நிலலப்பள்ளி, 

எண் 95, ஆற்காடு சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மகாவிந்ெராஜ் செரு ப1 23 பு1 36 2. மகாடம்பாக்கம் வார்டு எண் 134 

ரத்ைசபாபதி செரு ப1 18 பு1 19 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

117 117

விழுெேங்களம் ராமஜஸ்வரி துவக்கபள்ளி, எண் 28, 

ரயில்மவ நிலலயம் பார்டர் மராடு, மகாடம்பாக்கம், 

சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 இரயில்மவ ஸ்மடஷன் மராடு ேற்றும் இரயில்மவ பஎண்1 முெல் 55வலர, 

புஎண்10முெல்52(ே)15முெல்53 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்மடஷன் வியூப்ளாட்ஸ் ரயில்மவ 

ஸ்மடஷன் மராடு, பஎண்29,புஎண் 30 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ராஜ்ப்ரபா ப்ளாட்ஸ் 

ரயில்மவஸ்மடஷன் மராடு புஎண்42 பஎண்41 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்மடஷன்வியூமராடு ப1 

21 பு1 22 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 உெயம் பளாட்ஸ் ஸ்மடஷன்வியூமராடு ப12 பு1 6. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ெைமகாட்டிஅம்ோள்செரு ப1 18 பு1 18 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 ராம்ஸ் ப்ளாட்ஸ் ெைமகாடிஅம்ோள் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

118 118

விழுெேங்களம் ராமஜஸ்வரி துவக்கபள்ளி, எண் 28, 

ரயில்மவ நிலலயம் பார்டர் மராடு, மகாடம்பாக்கம், 

சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மேற்கு அவின்யூ ப1 15 பு1 15 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

சடய்லர்ஸ் எஸ்மடட் 1வதுசெரு ப1முெல்19வலர,புஎண்1முெல்19வலர(ே)2முெல்18வலர 3. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 சடய்லர்ஸ் எஸ்மடட் 2வது செரு ப1முெல்47வலர, புஎண்1முெல்49வலர(ே)2முெல்48வலர 

4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஈஸ்ட்அவின்யூ சடய்லர்ஸ் எஸ்மடட் 2வதுசெரு பஎண்42 புஎண்14 5. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மகாபாலமேைன்செரு ப1ஏ 28ஏ பு1 30 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 ஸ்ரீநிமகென் ப்ளாட்ஸ் மகாபாலமேைன் செரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ராம்ஸ் ப்ளாட்ஸ் 

மகாபாலமேைன்செரு பஎண்27 புஎண்26 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

119 119

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 விஸ்வநாெபுரம் 1வதுசெரு ப1 21 பு1 23 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 வசந்த் ப்ளாட்ஸ் விஸ்வநாெபுரம்1வதுசெரு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 விஸ்வநாெபுரம் 

சேயின்மராடு ப1 46 பு1 45 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 விஸ்வநாெபுரம் 2வதுசெரு ப1 27 பு1 33 5. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சக்தி நகர் விஸ்வநாெபுரம்சேயின்மராடு 

பஎண்11முெல்25வலர,புஎண்1முெல்25வலர 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

120 120

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பட்மடல் செரு பஎண்1முெல்13வலர புஎண்1முெல்11வலர 2. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சின்ைராஜீபிள்லளமொட்டம்1வதுசெரு பஎண்1முெல்32வலர, 

புஎண்1முெல்31வலர 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சின்ைராஜீபிள்லளமொட்டம் 3வதுசெரு 

பஎண்1முெல்17புஎண்1முெல்17 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சின்ைராஜீபிள்லளமொட்டம் 4வதுசெரு 

பஎண்1முெல்20வலர புஎண்1முெல்17 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

சின்ைராஜீபிள்லளமொட்டம்3துகுறுக்குசெரு பஎண்1முெல் 6 புஎண்1முெல்10 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

121 121

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 யுலைசடட் இந்தியாகாலனி 1வதுகுறுக்கு செரு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 ேந்த்ராலயா ப்ளாட்ஸ் யு இ கா 1வது குறுக்கு செரு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

யுலைசடட் இந்தியாகாலனி 2வது குறுக்கு செரு 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 லவன்யார்ட் ப்ளாட்ஸ் யு 

இ காலனி 2வதுகுறுக்கு செரு 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்ரீப்ளாட்ஸ் யுஇகாலனி2வதுகுறுக்கு செரு 

6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 யுலைசடட் இந்தியாகாலனி 3வதுகுறுக்கு செரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 யுலைசடட் இந்தியா காலனி6வதுகுறுக்குசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

122 122

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 யுலைசடட்இந்தியாகாலனி சர்க்குலர்மராடு பஎண்1முெல்42வலர, 

புஎண்1முெல்42வலர 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சஜய்நாக் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் குறுக்கு செரு 

3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மகாபாலம் ப்ளாட்ஸ் யு ஐ காலனி சர்க்குலர் மராடு 4. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 கிருஷ்ணா ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் மராடு 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

மலாட்டஸ் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் மராடு 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மகாகுல் பிருந்ொவன் 

ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் மராடு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஹரிமலாக் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் 

மராடு 8. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 வடபழனி ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் மராடு 9. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்ரீஜீஸ் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் மராடு 10. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அனு 

ப்ளாட்ஸ் யு இ கா சர்க்குலர் மராடு 11. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பார்க்வியுமராடு யு இ கா 12. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பார்க்வியுமபலஸ் பார்க்வியு மராடு 13. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 யு இ காலனி மடங்க் செரு 14. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சிந்தூர் ப்ளாட்ஸ் மடங்க்செரு 15. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அேர்சத்யம் ப்ளாட்ஸ் மடங்க்செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

123 123

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 யுலைசடட் இந்தியா காலனி 1வதுசேயின்மராடு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 ப்ரண்ட்லலன்ப்ளாட்ஸ் யுஇகா 1வதுசேயின்மராடு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மசகர் 

ப்ளாசா யு இ கா 1வது சேயின்மராடு 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 விஸ்வநாெபுரம் 3வதுசெரு ப1 24 

பு1 31 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சின்ைராஜீபிள்லளமொட்டம் 2வதுசெரு பஎண்1 6. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 சின்ைராஜீபிள்லளமொட்டம் 2குறுக்குசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

124 124

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 யுலைசடட் இந்தியாகாலனி 4வதுசேயின்மராடு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்134 பாரத் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா 4வதுசேயின்மராடு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மஹப்பி 

மஹாம் யு இ கா 4வதுசேயி 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்134 ஸ்சபஷல்ெர்ஷன் யு இ கா 4வதுசேயின்மராடு 

5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்134 எல்ஐசி குவார்ட்டர்ஸ் யு இ கா 4வதுசேயி 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 யுலைசடட் இந்தியாகாலனி 5வதுகுறுக்குசெரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 டிஆர் ப்ளாட்ஸ் 

யு இ கா 5வதுகுறுக்குசெரு 8. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ராம்ஸ் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா 5வதுகுறுக்குசெரு 9. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 யுலைசடட்இந்தியாகாலனி4வதுகுறுக்குசெரு 10. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 மகாவிந்ெம் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா 4வதுகுறுக்குசெரு 11. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

மகாகுல் ப்ளாட்ஸ் யு இ கா 4வதுகுறுக்குசெரு 12. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பாலமுருகன் ப்ளாட்ஸ் யு 

இ கா 4வதுகுறுக்குசெரு 13. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 விஷ்ணு ப்ளாட்ஸ் யு இ கா 4வதுகுறுக்குசெரு 

14. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 குருகிருபா ப்ளாட்ஸ் யு இ கா 4வதுகுறுக்குசெரு 15. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 யுலைசடட்இந்தியாகாலனி2வதுசேயின்மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

125 125

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சூர்யா ப்ளாட்ஸ் ேத்தியஅவின்யு பஎண்10 புஎண்8 2. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 லட்சுமி ப்ளாட்ஸ் ேத்தியஅவின்யு பஎண்12 புஎண்2 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 அக்பராபாத் 2வதுசெரு பஎண்1முெல்45 புஎண்1முெல்37 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

கைகொராவரலட்சுமிமகஸல் அக்பராபாத் 2வதுசெரு பஎண்2 புஎண்3 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

பாலாஜி ப்ளாட்ஸ் அக்பராபாத் 2வதுசெரு பஎண்21 புஎண்39 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்சடர்லிங் 

ப்ளாட்ஸ் அக்பராபாத் 2வது செரு பஎண்39 புஎண்12 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

சபட்ராபவுண்மடஷன் அக்பராபாத் 2வதுசெரு பஎண்2 புஎண் 45 8. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

சசன்ட்ரல் அவின்யு சடலர்ஸ் எஸ்மடட் 3வதுசெரு பஎண்1முெல்12 புஎண்1முெல்9 9. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 ராம்ஸ்ப்ரிட்ஜ்வியு ேத்தியஅவின்யு பஎண்9 புஎண்3 10. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பிரசாந்த் 

ப்ளாடாஸ் ேத்தியஅவின்யு பஎண்6 புஎண்11 11. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ராம்ஸ் ப்ளாட்ஸ் 

ேத்தியஅவின்யு பஎண்7 புஎண்13 12. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அவிநாஷ் ப்ளாட்ஸ் ேத்தியஅவின்யு 

பஎண்9 புஎண்10 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

126 126

பாத்திோ சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 1 யுசைடட் இந்தியா 

காலனி, 5வது குறுக்குசெரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பத்ேநாபன் செரு பஎண்1முெல்9 புஎண்1 முெல் 9 வலர 2. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்மடான்ப்ளவர் பத்ேநாபன்செரு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

அக்பராபாத் 1வதுசெரு பஎண்1முெல்77 புஎண்1முெல்57 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பாபா 

பவுண்மடஷன் அக்பராபாத் 1வதுசெரு 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

யுலைசடட்இந்தியாகாலனி3வதுசேயின்மராடு 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 கைகொராப்ளாட்ஸ் யுஇகா 

3வதுசேயின்மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

127 127
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ரங்கராஜபுரம் சேயின்மராடு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

ேங்களம் ப்ளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்57 புஎண்135 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

128 128
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மஷர்கான்மொட்டம் குடிலசகள் ரங்கராஜபுரம் 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 ரங்கராஜபுரம்சேயின்மராடு பஎண்91முெல்161வலர புஎண்54முெல்224 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

129 129
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பாலாஜி ப்ளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்103 புஎண்196 2. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 கிருஷ்ணா பிளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்43 புஎண்98 3. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சக்திசெம் ரங்கராஜபுரம் சாலல பஎண்104 புஎண்194 4. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 பிராணம் ப்ளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்102 புஎண்198 5. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 பிரியா ப்ளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்104 புஎண்192 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 அனு ப்ளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்149 புஎண்86 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

ஐஸ்வரியா ப்ளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்154 புஎண்72 8. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 வசந்த் 

ப்ளாட்ஸ் ரங்கராஜபுரம்சாலல பஎண்72 புஎண்154 9. 9மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 திருவள்ளுவர்சாலல 

பஎண்1மு16 புஎண்1மு19 10. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சுப்புராேசரட்டிநிலலயம் 

திருவள்ளுவர்சாலல பஎண்1முெல்16வலர புஎண்1முெல்4வலர 11. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

ேஹாலக்ஷமி ப்ளாட்ஸ் திருவள்ளுவர்சாலல பஎண்1 புஎண்1 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

130 130
எம்.ஜி.ஆர் மேல்நிலலபள்ளி, 6, சுப்பராயநகர் 4வது செரு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அம்மபத்கார்சாலல பஎண்15மு64 புஎண்1மு38 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 அக்கினி ப்ளாட்ஸ் அம்மபத்கார்சாலல 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 முருமகசன்செரு 

பஎண்1மு20 புஎண்1மு38 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ஜாைகியம்ோள்செரு பஎண்4மு5 புஎண்1மு11 

5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 க்ருத்திகா ப்ளாட்ஸ்ம் ஜாைகியம்ோள்செரு 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 ரத்திைம்ோள்செரு பஎண்8மு17 புஎண்1மு23 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

சஜயின்ஆகாஷ் ரத்திைம்ோள்செரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சஜயின்ஆகாஷ் ரத்திைம்ோள்செரு 8. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அங்குர்பாப்கிளாசிக்ரத்திைம்ோள்செரு 9. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 சஜயின்கிரசன்ட்பார்க் ரத்திைம்ோள்செரு 10. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அம்ேன் ப்ளாட்ஸ் 

ரத்திைம்ோள்செரு 11. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 கிரசன்ட்மேன்சன்ஸ் ரத்திைம்ோள்செரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

131 131
எம்.ஜி.ஆர் மேல்நிலலபள்ளி, 6, சுப்பராயநகர் 4வது செரு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.
1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பூபதிநகர் கஎண்1மு180 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

132 132
எம்.ஜி.ஆர் மேல்நிலலபள்ளி, 6, சுப்பராயநகர் 4வது செரு, 

மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.
1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பூபதிநகர் கஎண்181மு418 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

133 133

பாபா சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.21, 

அக்பராபாத் 1வது செரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை- 

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ரயில்மவபார்டர்மராடு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

அஜீஸ்நகர் 1வதுசெரு சக்திநகர் 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 விநாயக அடுக்குோடி (அஜீஸ்நகர்)ப 32 

பு12 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 வசந்ெம் அடுக்குோடி(அஜீஸ்நகர்) 1வது செரு  ப31 பு14 5. 

மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 காமவரி அடுக்குோடி (அஜீஸ்நகர்) 1வது செரு  ப30 பு16 6. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 ேயூரா அடுக்குோடி(அஜீஸ்நகர்) 1வதுசெரு ப 27  28 பு 20 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 ஸ்ரீநாராயணன் அடுக்குோடி(அஜீஸ்நகர் 1வது  செரு) 8. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

ராஜ்கன்ஸசக்சன் அடுக்குோடி(அஜீஸ்நகர் 1வது  செரு)ப 25 பு 24 9. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

ஸ்ரீஅன்லை அடுக்குோடி அஜீஸ்நகர்1வது செரு  ப29 பு19 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

134 134

பாபா சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.21, 

அக்பராபாத் 1வது செரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை- 

600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 அஜீஸ்நகர் 2வதுசெரு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

ஆைந்ொப்ளாட்ஸ் (அஜீஸ்நகர் 2வதுசெரு) 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 பாலாஜி பிளாட் (அஜீஸ்நகர் 

2வதுசெரு 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 சுப்ரேணிநகர் குறுக்குசெரு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.134 வாசுமெவபுரம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

135 135

பாபா சேட்ரிகுமலஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.21, 

அக்பராபாத் 1வது செரு, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை- 

600024.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 பராங்குச புரம்செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 மகாகுல் 

ப்ளாட்ஸ் 15 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 பாலாஜி ப்ளாட்ஸ் 16 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.134 பிரகாஷ்ப்ளாட்ஸ்(பராங்குச புரம்செரு)21 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 ேதுரம் ப்ளாட்ஸ் 

(பராங்குச புரம்செரு) 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 லடணாமிக் ப்ளாட்ஸ் (பராங்குச புரம்செரு) 7. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்ரீ அபார்ட்சேன்ட்ஸ் 8. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 ேஞ்சு 

பிளாட்ஸ் (பராங்குசபுரம்) 20 9. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 அஜீஸ்நகர் சேயின்மராடு 10. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 ஸ்ரீநிர்ேல் அபார்ட்சேன்ட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

136 136
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 சுப்ரேணியநகர் 2வதுசெரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 

சுப்ரேணியநகர் சேயின் மராடு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 சுப்ரேணிய நகர் 1வதுசெரு 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

137 137
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 சக்ரபாணிசெரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 

வள்ளியம்ோள் மொட்டம் 3வதுசெரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 சல்ோ ப்ளாட்ஸ் (சக்ரபாணிசெரு) 

4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 வள்ளியம்ோள்மொட்டம் சேயின்மராடு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.134 வள்ளியம்ோள் மொட்டம் குடிலசபகுதி 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 வள்ளியம்ோள் 

மொட்டம் 1வதுசெரு 7. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 வள்ளியம்ோள் மொட்டம் 2வதுசெரு 8. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 வள்ளியம்ோள் மொட்டம் 3வதுசெரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

138 138

இளநிலல சபாறியாளர் அலுவலகம்மகாட்டம், 134 எண், 

12 சக்கரபாணி செரு விரிவு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-

600033.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மசர்கான் மொட்டம் குடிலசப்பகுதி ேற்றும் 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 பாஸ்கராசெரு மஷர்கான்மொட்டம் 1வதுசெரு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

அனுசுயாசெரு மஷர்கான்மொட்டம் 2வதுசெரு 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 நாகர்ஜீைாநகர் 2வதுசெரு 

5. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 நாகார்ஜீைா நகர் 1வதுசெரு 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

அர்ஜீன்ப்ளாட்ஸ் (நாகார்ஜுைா நகர் 1வதுசெரு) 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 மகாத்தி ப்ளாட்ஸ் 

(நாகார்ஜுைா 1வதுசெரு) 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

139 139
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஆரியகவுடர் சாலல 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பாலாஜி 

ப்ளாட்ஸ் (ஆரியகவுடர்சாலல) 2 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஈஸ்வரி கிருபா (ஆரியகவுடர்சாலல) 

16 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 விஸ்வநாென் செரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.134 உோபதி 

செரு 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ரங்கராஜபுரம் 1 வது செரு 7. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

ரங்கராஜபுரம் 2 வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

140 140
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 சேட்மரா ப்ளாட்ஸ்(ரங்கராஜாபுரம் சேயின்மராடு 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய 

வார்டு எண்.134 சுமசா ப்ளாட்ஸ் (ரங்கராஜாபுரம் சேயின்மராடு)1 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.135 

ோநகராட்சி காலனி 2வதுசெரு 4. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.135 ோநகராட்சி 1வதுசெரு 5. மகாடம்பாக்கம் 

புதிய வார்டு எண்.134 ரங்கராஜபுரம் சேயின்மராடு பஎண்1மு23 6. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 

சுமசாப்ளாட்ஸ்(ராங்கராஜபுரம்சேயின்) 16 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

141 141
சசன்லை உயர்நிலலப்பள்ளி, எண் 67, ரங்கராஜபுரம் 

சாலல, மகாடம்பாக்கம், சசன்லை-600024.

1. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ோநகராட்சி காலனி 60 குடிலசகள் 2. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு 

எண்.134 ோநகராட்சி காலனி 3வது செரு 3. மகாடம்பாக்கம் புதிய வார்டு எண்.134 ோநகராட்சி காலனி சேயின் 

மராடு 4. வார்டுஎண்134 கிருஷ்ணா ஸ்ரீநிவாஸ் ப்ளாட்ஸ் 16 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

கிருபாசங்கரி செரு 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலண்ட்ோர்வல் சாரொகிருபா ப்ளாட்ஸ் 7. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 நியூ சடக் ப்ளாட்ஸ் (கிருபாசங்கரிசெரு) 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

142 142
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ெம்லபயா செரு விரிவு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

பாரேவுண்ட் ப்ளாட்ஸ் (ெம்லபயாசெரு விரிவு)17 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சக்ரபாணி செரு 

விரிவு 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.134 ேசூதி குடியிருப்பு (சக்ரபாணிசெரு விரிவு) 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

Page 47 of 76



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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

143 143
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப்பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 வீராசாமி செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அரியந்த் 

ப்ளாட்ஸ் (வீராசாமிசெரு)16 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 நாராயணா ப்ளாட்ஸ் (வீராசாமிசெரு)21 4. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சந்மொஷ் ப்ளாட்ஸ் (வீராசாமிசெரு)25 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

144 144
ஸ்ரீ பி.எஸ்.முத்ொ சபண்கள் முதுநிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

பிருந்ொவன் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பமராடா செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பிரியா 

ப்ளாட்ஸ் (பமராடாசெரு) 15 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 கிளாசிக் ப்ளாட்ஸ் (பமராடாசெரு) 36 4. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பமராடாசெரு விரிவு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

பமராடாசெரு 1வதுசந்து 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

145 145
ஸ்ரீ பி.எஸ்.முத்ொ சபண்கள் முதுநிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

பிருந்ொவன் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பிருந்ொவைம்செரு ெ.கு.ோ.வா.குடியிருப்பு. 2. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 பஞ்சாப் மொட்டம் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

146 146
ஸ்ரீ பி.எஸ்.முத்ொ சபண்கள் முதுநிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

பிருந்ொவன் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 லஷ்மிநாராயணா செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

பமராடா 2வது செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பமராடாசெரு 3வது சந்து 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

147 147
ஸ்ரீ பி.எஸ்.முத்ொ சபண்கள் முதுநிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

பிருந்ொவன் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பிருந்ொவைம்செரு ெ.கு.ோ. வா. குடியிருப்பு. 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

148 148
ஸ்ரீ பி.எஸ்.முத்ொ சபண்கள் முதுநிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

பிருந்ொவன் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.
1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பிருந்ொவைம் செரு 1 முெல் 50 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

149 149
ஸ்ரீ பி.எஸ்.முத்ொ சபண்கள் முதுநிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

பிருந்ொவன் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பிருந்ொவைம் செரு 51 முெல் 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 மக சி சி ப்ளாட்ஸ் (பிருந்ொவைம் செரு) 22 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சந்திரா ப்ளாட்ஸ் 

(பிருந்ொவைம்செரு) 1 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 நவின்ஸ்யதுவைம் பிளாட்ஸ்( 

பிருந்ொவைம்செரு) 19 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பிருந்ொவைம் ப்ளாட்ஸ் (பிருந்ொவைம்செரு) 

6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 வந்தியன் ப்ளாட்ஸ் (பிருந்ெவைம்செரு) 16 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

150 150
ஸ்ரீ பி.எஸ்.முத்ொ சபண்கள் முதுநிலலப்பள்ளி, எண் 80, 

பிருந்ொவன் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சத்யபுரி செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஜாைகிராம் 

செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சுகநிவாஸ் ப்ளாட்ஸ் (ஜாைகிராம்செரு) 4. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 சல்ோ எஸ் எம் ப்ளாட்ஸ் (ஜாைகிராம்செரு) 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

151 151
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஏரிக்கலர சாலல 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

ெைலட்சுமி ப்ளாட்ஸ் (ஏரிக்கலரசாலல) 21 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சாந்தி அசவன்யு 

(ஏரிக்கலரசாலல) 38 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் (ஏரிக்கலரசாலல) 19 5. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஐவரி டவர் (ஏரிக்கலரசாலல 28 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 ராகோலிகா (ஏரிக்கலரசாலல) 39 7. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஸ்ரீ சங்கரா 

(ஏரிக்கலரசாலல) 15 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

152 152
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 கிரிசெரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மகாரல் கிரஸ்ட் 

(கிரிசெரு) 16 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சவங்கட்ரேணா (கிரிசெரு) 24 4. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 நாரங்கி ப்ளாட்ஸ் (கிரிசெரு) 19 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ேகாலஷ்மி ப்ளாட்ஸ் 

(கிரிசெரு) 20 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பிரகாஷ் ப்ளாட்ஸ் (கிரிசெரு) 18 7. மேற்குோம்பலம் 

புதிய வார்டு எண்.135 லவலக ப்ளாட்ஸ் (கிரிசெரு) 24 8. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சவங்கடாசலம் 

செரு 9. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ெம்லபய்யாசாலல 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

153 153

எஸ்.ஆர்.எம் லநட்டிங்மகல் சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 

பிரொை கட்டிடம், 4, வீராசாமி செரு, மேற்குோம்பலம், 

சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 கணபதி செரு 1 முெல் 47 வலர 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 கணபதி பிளாட்ஸ் (கணபதிசெரு) 16 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

154 154

எஸ்.ஆர்.எம் லநட்டிங்மகல் சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி 

பிரொை கட்டிடம், 4, வீராசாமி செரு, மேற்குோம்பலம், 

சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 கணபதி செரு 48 முெல் முடியுே வலர 2. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 ஓம்துவாரகாப்ளாட்ஸ் (கணபதிசெரு)17 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

155 155
ஸ்ரீ ராேகிருஷ்ணா மிஷன் சேட்ரிக்குமலஷன் பள்ளி, 71, 

பசுல்லா சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 பசுல்லாசாலல க எண் 1முெல் 105 வலர 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 சுமவொம்பா குடியிருப்பு 15 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சந்திமராோ குடியிருப்பு 16 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

156 156
ஸ்ரீ ராேகிருஷ்ணா மிஷன் சேட்ரிக்குமலஷன் பள்ளி, 71, 

பசுல்லா சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 அனுேந்ென் செரு 64 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராஜாசார் 

செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 குப்புசாமி செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

மசாேசுந்ெரம் செரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 நபார்டு வங்கி குடியிருப்பு 6. தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.136 வருோைவரித்துலை குடியிருப்பு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

157 157
ஸ்ரீ ராேகிருஷ்ணா மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.40, 3, 

கிருஷ்ணன் சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 கிருஷ்ணன் செரு 1 முெல் 4 வலர 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

கிருஷ்ணசாமி செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 இராேசந்திரா செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் ராேசந்திராசெரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 முத்து மொட்டம் குடிலசகள் 6. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ஆைந்ென் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

158 158
ஸ்ரீ ராேகிருஷ்ணா மேல்நிலலப்பள்ளி, எண்.40, 3, 

கிருஷ்ணன் சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.
1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராஜிபிள்லள மொட்டம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

159 159

ஸ்ரீ ராேகிருஷ்ணா மிஷன் ெமிழ் வழி நர்சரி ேற்றும் ஆரம்ப 

பள்ளி, 6, ேகாராஜபுரம் சந்ொைம் சாலல, தி.நகர், 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மகாட்ஸ் செரு 1 முெல் 30 வலர 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

ராகலவயா சாலல 1 முெல் 27 வலர 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சாம்பசிவம் செரு 1 முெல் 23 வலர 4. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 காந்தி செரு 1 முெல் 12 வலர 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

ஜவஹர்லால் மநரு செரு 1 முெல் 11 வலர 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 வாசன் செரு 1 முெல் 21 வலர 

7. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சஜயின்ஸ் அபார்ட்சேண்ட்ஸ் வாசன் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

160 160

ஸ்ரீ ராேகிருஷ்ணா மிஷன் ெமிழ் வழி நர்சரி ேற்றும் ஆரம்ப 

பள்ளி, 6, ேகாராஜபுரம் சந்ொைம் சாலல, தி.நகர், 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராஜேன்ைார் செரு 1 முெல் 43 வலர 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 முருமகசன் செரு 1 முெல் 32 வலர 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 லட்சுேணன் சாலல 1 முெல் 

22 வலர 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 வண்டிப்பாலெ சாலல 1 முெல் 9 வலர 5. தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.136 கிரிபித் சாலல (ேஹாராஜபுரம் சந்ொைம் சாலல  1முெல்16வலர) 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 சரக்ஸ் காம்ப்ளக்ஸ் ேகாராஜபுரம் சந்ொைம் சாலல 7. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 அேராவதி 

ப்ளாட்ஸ் 8. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சுபஸ்ரீ அபார்ட்சேண்ட் லட்சுமிநரசிம்ேன்செரு 9. தியாகராயநகர் 

புதிய வார்டு எண்.136 லட்சுமி நரசிம்ேன்செரு (1முெல்18வலர) 10. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

ெஞ்சாவூர் செரு (1முெல்23வலர) 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

161 161

ஸ்ரீராேகிருஷ்ணாமிஷன் சாரொவித்யாலயாசபண்கள் 

மேல்நிலல பள்ளி, எண் 40, சர்முகம்ேது உஸ்ோன் சாலல, 

தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 உஸ்ோன் சாலல 1முெல் 65 ேற்றும் 2மு136 2. தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.136 சிங்காரம் செரு 1 முெல் 23 வலர 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராோ செரு 1 முெல் 4 

வலர 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 வியாசர் செரு 1 முெல் 33 வலர 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 ோம்பலம் சநடுஞ்சாலல 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ெைமகாட்டி அம்ோள் மொட்டம் 

(குடிலசகள்) 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

162 162

ஸ்ரீராேகிருஷ்ணாமிஷன் சாரொவித்யாலயாசபண்கள் 

மேல்நிலல பள்ளி, எண் 40 சர்முகம்ேது உஸ்ோன் சாலல, 

தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மயாகாம்பாள் செரு 1முெல் 29வலர 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 அருளாம்பாள் செரு கெவு எண் 13 முெல் 29 வலர 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சவங்கமடசன் 

செரு க எண் 1 முெல் 39 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 பிஞ்சால சுப்ரேணியம் செரு க எண்1மு41 5. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 அக்க்ஷயா பிளாட்ஸ் சவங்கமடசன் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

163 163
சசன்லை நடுநிலலபள்ளி, 1, பிரகாசம் சாலல, தி.நகர், 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 கேலாபாய் செரு 1 முெல் 13 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

டாக்டர் நாயர் சாலல 1 முெல் 30 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

Page 54 of 76



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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

164 164
சசன்லை நடுநிலலபள்ளி, 1, பிரகாசம் சாலல, தி.நகர், 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சஜகொம்பாள் செரு 1 முெல் 25 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

சீனீவாசா செரு 1 முெல் 12 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராேன் செரு 1 முெல் 56 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

165 165
சசன்லை நடுநிலலபள்ளி, 1, பிரகாசம் சாலல, தி.நகர், 

சசன்லை-600017.
1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சவங்கட்ராேன் செரு 1 முெல் 34 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

166 166
சசன்லை நடுநிலலபள்ளி, 1, பிரகாசம் சாலல, தி.நகர், 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 நாெமுனி செரு 1 முெல் 45 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

மகாவிந்ென் செரு 1 முெல் 31 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 பிரகாசம் சாலல 1 முகல் 7 4. தியாகராயநகர் 

புதிய வார்டு எண்.136 மகாேதி நாராயை சசட்டி செரு புஎண் 80 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 பாஷ்யம் 

செரு க எண் 1 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 நாமகஸ்வரம் சாலல 1 முெல் 15 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

167 167
ஸ்ரீ ராேகிருஷ்ணா மிஷன் ஆண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, 1, 

பாஷ்யம் சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 நாைா செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 தீைெயாளன் செரு 3. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சிவபிரகாசம் செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ஆர் ஆர் ப்ளாட்ஸ் 

சிவப்பிரகாசம் செரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சிங்காரமவலுசெரு 1 முெல் 18 வலர 6. தியாகராயநகர் 

புதிய வார்டு எண்.136 லட்சுமிகாந்ெம் செரு 7. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ோசிலாேணி செரு 8. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராஜா செரு 9. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சிவஞாைம் செரு 1 

முெல் 15 10. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராொ கிருஷ்ணன் செரு 11. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 சுந்ெரம் செரு 12. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 கண்ணொசன் சாலல 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

168 168

சசன்லை ோநகராட்சி, வார்டு 136, பகுதி அலுவலகம்-30, 

செற்குபகுதிஅலை, 12, ோசிலாேணி செரு, தி.நகர், 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 தியாகராய சாலல 13 முெல் 133 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

மகாபாலகிஷ்ணன் சாலல மேற்கு 1 முெல் 28 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மகாபாலகிருஷ்ணன் செரு 

மேற்கு 1 முெல் 28 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மகாபாலகிருஷ்ணன் சாலல கிழக்கு 5. தியாகராயநகர் 

புதிய வார்டு எண்.136 முத்துகிருஷ்ணன் செரு 1முெல் 9 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராேசந்திரா செரு 

7. தியாகராயர்நகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராஜபாெர் செரு 1 முெல் 64 8. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

மலாடிகான் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

169 169
சி.டி.நாயகம் மேல்நிலலபள்ளி, 31, சவங்கட் நாராயணா 

சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சஜகதீஸ்வரன் செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 கிரசண்ட் 

பார்க் செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ேயிலல இரங்கநாென்செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 இராஜம்பாள் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

Page 56 of 76



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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

170 170
சி.டி.நாயகம் மேல்நிலலபள்ளி, 31, சவங்கட் நாராயணா 

சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 பகவந்ெம் செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

சவங்கடநாராயணாமராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

171 171

ராேகிருஷ்ணா மிஷன் சாரொ வித்யாலயா சபண்கள் 

நடுநிலலப்பள்ளி, 1, ராேநாென் செரு, தி.நகர், சசன்லை-

600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராமேஸ்வரம் சாலல 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ரங்கன் செரு 

3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சண்முகபிரியா பிளாட்ஸ் 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ேங்மகஷ் 

செரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 துலரசாமி மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

172 172

ராேகிருஷ்ணா மிஷன் சாரொ வித்யாலயா சபண்கள் 

நடுநிலலப்பள்ளி, 1, ராேநாென் செரு, தி.நகர், சசன்லை-

600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராமேஸ்வரம் சாலல 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 காேமகாடி 

பிளாட் ராமேஸ்வரம் சாலல 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மெவி நாராயணா அப்பார்ட்சேண்ட் 

ராமேஸ்வரம் சாலல 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராம்ஸ் பிளாட் கார்டன் ராமேஸ்வரம் சாலல 5. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சஜஸ்ரீ அப்பார்ட்சேண்ட்ஸ் ராமேஸ்வரம் சாலல 6. தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.136 நாராயணா அப்பார்ட்சேண்ட் ராமேஸ்வரம் சாலல 7. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ரங்கன் 

சந்து 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

173 173

ராேகிருஷ்ணா மிஷன் சாரொ வித்யாலயா சபண்கள் 

நடுநிலலப்பள்ளி, 1, ராேநாென் செரு, தி.நகர், சசன்லை-

600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராேநாென் செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

உப்பராபாலளயம் துக்காரம் 3வது செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சரங்கநாென் செரு 4. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சர் முகேது உஸ்ோன் சாலல 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

174 174

ஸ்ரீராேகிருஷ்ணாமிஷன் ஆண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, 54, 

பர்கிட் சாலல (ெண்டபாணி சந்திப்பு), தி.நகர், சசன்லை-

600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மோதிலால் செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 நர்ேொ 

அபார்ட்சேண்ட்ஸ் மோதிலால் செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ஸ்ரீ அபார்ட்சேண்ட்ஸ் மோதிலால் 

செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 விஜய கிருபா அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 ஸ்ரீபால் அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 பூளூலடேண்ட் அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 

7. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 பாண்டியன் காம்பவுன்டு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

175 175

ஸ்ரீராேகிருஷ்ணாமிஷன் ஆண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, 54, 

பர்கிட் சாலல (ெண்டபாணி சந்திப்பு), தி.நகர், சசன்லை-

600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சமராஜினி செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சமராஜினி 

அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராோனுஜம் செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 அபர்ணா அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

176 176

ஸ்ரீராேகிருஷ்ணாமிஷன் ஆண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, 54, 

பர்கிட் சாலல (ெண்டபாணி சந்திப்பு), தி.நகர், சசன்லை-

600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ேகாலட்சுமி செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சபயர் இல்லல 

பிளாட்ஸ்(ேகாலட்சுமி செரு)18 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சாந்தி பிளாட் 39 4. தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.136 ேகாலட்சுமி பிளாட் 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 கண்ணொசன் செரு(சஹன்ஸ் சேன் 

மராடு) 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

177 177

ஸ்ரீராேகிருஷ்ணாமிஷன் ஆண்கள் மேல்நிலலபள்ளி, 54, 

பர்கிட் சாலல (ெண்டபாணி சந்திப்பு), தி.நகர், சசன்லை-

600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ராேசாமி செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 அன்சாரி பிளாட்ஸ் 

ராேசாமி செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ெண்டபாணி செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 

மொஷி சரஸிசடன்ஸி ெண்டபாணி செரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 உெயா அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 

ெண்டபானி செரு 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 அன்சாரி பிளாட்ஸ் ெண்டபானி செரு 7. தியாகராயநகர் 

புதிய வார்டு எண்.136 சசௌந்ெரராஜன் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

178 178

ஸ்ரீ ொராசந்த் கலாடா சஜயின் வித்யாலயா சேட்ரிகுமலசன் 

பள்ளி பிரொைகட்டிடம், அலைஎண் 44, மேட்லி 1வது 

செரு, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 கில்டு செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 மேட்லி 2வது செரு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

Page 59 of 76



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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

179 179

ஸ்ரீ ொராசந்த் கலாடா சஜயின் வித்யாலயா சேட்ரிகுமலசன் 

பள்ளி பிரொைகட்டிடம், அலைஎண் 44, மேட்லி 1வது 

செரு, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 சபர்ேதி அபார்ட்சேண்ட் 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 

அருமணாெயா அப்பார்ட்சேண்ட் 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 வரெராஜன் செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.141 ராமஜஸ்வரி அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

180 180

ஸ்ரீ ொராசந்த் கலாடா சஜயின் வித்யாலயா சேட்ரிகுமலசன் 

பள்ளி பிரொைகட்டிடம், அலைஎண் 44, மேட்லி 1வது 

செரு, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 நமடசன் செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 சுபலட்சுமி 

அப்பார்ட்சேண்ட் 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 உப்பராபாலளயம் துக்காராம் 1வதுசெரு 4. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 உப்பராபாலளயம் துக்காராம் 2வது செரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.141 மபாலீஸ் குவார்ட்ரஸ் சாலல ேற்றும் குடிலசகள் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

181 181

ஸ்ரீ ொராசந்த் கலாடா சஜயின் வித்யாலயா சேட்ரிகுமலசன் 

பள்ளி பிரொைகட்டிடம், அலைஎண் 44, மேட்லி 1வது 

செரு, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 நியுமபாஸ்டல் காலனி 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 

பஜலைமகாயில் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

182 182
ஸ்ரீ ேங்கிசந்த் பண்டாரி மேல்நிலலபள்ளி, 25, மேட்லீ 

சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.
1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 காேராஜ் காலனி ேற்றும் குடிலசகள் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

183 183
ஸ்ரீ ேங்கிசந்த் பண்டாரி மேல்நிலலபள்ளி, 25, மேட்லீ 

சாலல, தி.நகர், சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 ரயில்மவ பார்டர் சாலல 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 காேராஜர் 

காலனி ேற்றும் குடிலசகள் 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மேட்லி சாலல 4. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.136 மேட்லி சாலல அன்சாரி பிளாட்ஸ் 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.136 மேட்லி சாலல மேட்லி 

அப்பார்ட்சேண்ட்ஸ் 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 மேட்லி முெல் செரு 7. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு 

எண்.141 மபரீஸ் வியூ அபார்ட்சேண்ட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

184 184

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி பிரொைகட்டிடம், 

மேற்குப்பகுதி வடக்கிலிருந்து முெல் அலை 78, நியூ மபாக் 

மராடு, கண்ணம்ோமபட்லட, சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 சித்தி விைாயகர் மகாயில் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

185 185

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி பிரொைகட்டிடம், 

மேற்குப்பகுதி வடக்கிலிருந்து முெல் அலை 78, நியூ மபாக் 

மராடு, கண்ணம்ோமபட்லட, சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 புது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

186 186

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி பிரொைகட்டிடம், 

மேற்குப்பகுதி வடக்கிலிருந்து முெல் அலை 78, நியூ மபாக் 

மராடு, கண்ணம்ோமபட்லட, சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 லலிொபுரம்(முத்து லாண்டு) 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 

கார்பமரஷன் காலனி 4வது செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 முத்துரங்கன் சாலல ேற்றும் குடிலசகள் 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

187 187

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி பிரொைகட்டிடம், 

மேற்குப்பகுதி வடக்கிலிருந்து முெல் அலை 78, நியூ மபாக் 

மராடு, கண்ணம்ோமபட்லட, சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 நியூ மபாக் சாலல ேற்றும் குடிலச 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 

மின் அபார்ட்சேண்ட்ஸ் (நீயூ மபாக் சாலல) 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 சுேதி அபார்ட்சேண்ட்ஸ் (நீயூ 

மபாக் சாலல) 4. தியாராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 அபிமஷக் அபார்ட்சேண்ட்ஸ் (நீயூ மபாக் சாலல) 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

188 188

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி பிரொைகட்டிடம், 

மேற்குப்பகுதி வடக்கிலிருந்து முெல் அலை 78, நியூ மபாக் 

மராடு, கண்ணம்ோமபட்லட, சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 கார்பமரஷன் காலனி 1வது செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 

சீனிவாசபுரம் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

189 189

சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி பிரொைகட்டிடம், 

மேற்குப்பகுதி வடக்கிலிருந்து முெல் அலை 78, நியூ மபாக் 

மராடு, கண்ணம்ோமபட்லட, சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 கார்பமரஷன் காலனி 2வது செரு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 

கார்பமரஷன் காலனி 3வது செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

190 190
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஆரியசகௌடா மராடு பஎண் 11முெல்62வலர புஎண்33முெல்9 2. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ரவிராம் அபார்ட்சேண்ட்ஸ் பஎண்30 புஎண்75 3. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 சாய்ராம் அபார்சேண்ட்ஸ் பஎண்51 புஎண்96 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

அரிகன்ஸ் அபார்ட்சேண்ட்ஸ் பஎண்52 புஎண94 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 நாராயணன் 

அபார்ட்சேண்ட்ஸ் பஎண்60 புஎண்78 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மவலு செரு 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

191 191
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஜீப்ளி மராடு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 எஸ் என் ஆர் 

பிளாட்ஸ் 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 லேத்ரி பிளாட்ஸ் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

ஜீப்ளி பிளாட்ஸ் 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 மகாகுலம் காலனி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

192 192
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ரத்ென்ொஸ் செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

பக்ெவச்சலம் செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 கலா பிளாட்ஸ் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 பாலகிருஷ்ணமுெலி செரு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஸ்ரீவித்யா பிளாட்ஸ் 6. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சீனிவாசபிள்லள செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

193 193
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ெம்லபயா செரு 2. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ெம்லபயா 

செரு எண் மக பிளாட்ஸ் 3. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ெம்லபயா செரு ஸ்ரீநிவாசா பிளாட்ஸ் 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

194 194
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்கு ோம்பலம் புதியவார்டு எண்.135 ோணிக்கம் செரு 2. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 நரசிம்ேன் 

செரு 3. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சுவாதி பிளாட்ஸ் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

ராஜமகாபாலன் செரு பஎண்1முெல்26வலர 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 இராஜாஜி செரு 6. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அனுோன் மகாயில்செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

195 195
அஞ்சுகம் மேல்நிலலப் பள்ளி, எண். 64, ஜூப்ளி மராடு, 

மேற்கு ோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 விநாயகம் செரு 2. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அனு 

பிளாட்ஸ் 3. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 விமவகாைந்ெபுரம் முெல் செரு ஹரிகன் பிளாட்ஸ் 4. மேற்கு 

ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 விமவகாைந்ெபுரம் 2வது செரு 5. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

விமவகாநந்ெபுரம் முெல் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

196 196

ஸ்ரீ சீொராம் வித்யாலயா சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி, 91, 

ராேகிருஷ்ணாபுரம் 1வது செரு, மேற்குோம்பலம், 

சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மபாஸ்டல் காலனி மூன்ைாவது செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 சஜய்சங்கர் செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 எஸ்.பி.சி பிளாட்ஸ் சஜய்சங்கர்செரு 4. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 இராேகிருஷ்ணபுரம் முெல் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

197 197

ஸ்ரீ சீொராம் வித்யாலயா சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி, 91, 

ராேகிருஷ்ணாபுரம் 1வது செரு, மேற்குோம்பலம், 

சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மபாஸ்டல் காலனி நான்காவது செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 மகாபாலன் செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 திருமவங்கடம் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

198 198

ஸ்ரீ சீொராம் வித்யாலயா சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி, 91, 

ராேகிருஷ்ணாபுரம் 1வது செரு, மேற்குோம்பலம், 

சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 இராேகிருஷ்ணபுரம் இரண்டாவது செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 இராேகிருஷ்ணபுரம் மூன்ைாவது செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பாலகிருஷ்ணன் 

நாயக்கர் செரு 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பாலகிருஷ்ண நாயக்கர் செரு மகாகுல் பிளாட்ஸ் 5. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ராஜா பிளாட்ஸ் பாலகிருஷ்ணநாயக்கர் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

199 199
ஸ்ரீ நாராயணாமிஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, ஈஸ்வரன் 

மகாயில் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை- 600033.
1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக் வியூ மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

200 200
ஸ்ரீ நாராயணாமிஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, ஈஸ்வரன் 

மகாயில் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 லஷ்மி பிளாட்ஸ் மலக் வியூ மராடு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 சுபஸ்ரீ பிளாட்ஸ் மலக் வியூ மராடு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அருண் பிளாட்ஸ் மலக் வியூ 

மராடு 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அஞ்சலி பிளாட்ஸ் மலக் வியூ மராடு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 அபிநயா பிளாட்ஸ் மலக் வியூ மராடு 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பி.பி.சி மலக் 

வில்லா பிளாட்ஸ் மலக் வியூ மராடு 7. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அரிகன்ஸ் பிளாட்ஸ் மலக் வியூ 

மராடு 8. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அதுல்யா பிளாட்ஸ் மலக் வியூ மராடு 9. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 ேகாமெவன் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

201 201
ஸ்ரீ நாராயணாமிஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, ஈஸ்வரன் 

மகாயில் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சத்யநாராயணா செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

மூர்த்தி செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மகாேதி பிளாட்ஸ் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 சர்ொர் பட்மடல் செரு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சர்ொர் பட்மடல் செரு சுபம் பிளாட்ஸ் 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

202 202
ஸ்ரீ நாராயணாமிஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, ஈஸ்வரன் 

மகாயில் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக்வியு மராடு மும்ொஜ் பிளாட்ஸ் 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 மலக்வியு மராடு எஸ்.என். ஆர் பிளாட்ஸ் 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக்வியு மராடு 

மகாொவரி பிளாட்ஸ் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக்வியூ மராடு மலக்வியூ பிளாட்ஸ் 5. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக்வியூ மராடு 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக்வியு 

மராடு காேமகாடி பிளாட்ஸ் 7. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக்வியு மராடு ராஜலட்சுமி பிளாட்ஸ் 8. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மலக்வியு மராடு சுனில் பிளாட்ஸ் 9. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 கவிொ பிளாட்ஸ் மலக்வியு மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

203 203
ஸ்ரீ நாராயணாமிஷன் மேல்நிலலப்பள்ளி, ஈஸ்வரன் 

மகாயில் செரு, மேற்குோம்பலம், சசன்லை- 600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 குப்லபயா செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 குப்லபயா 

செரு பட்டாணி பிளாட்ஸ் 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 குப்லபயா செரு சேௌலி பிளாட்ஸ் 4. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 குப்லபயா செரு ஸ்ரீ அம்ருத் பிளாட்ஸ் 5. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 குப்லபயா செரு சங்கரநாராயணா பிளாட்ஸ் 6. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 கிருஷ்ணமூர்த்தி 

செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

204 204
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, 29, ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு, 

மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 காந்தி செரு 2. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

டி.மக.ஜி.ஆர்.மஹாம்ஸ் பிளாட்ஸ் காந்தி செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

205 205
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி,. 29, ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு, 

மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 சுப்பாசரட்டி செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

ராகமவந்திரா பிளாட்ஸ் (லட்சுமி செரு) 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ேகாலட்சுமி பிளாட்ஸ் (லட்சுமி 

செரு) 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 லட்சுமி செரு 5. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

ஜாைகி அம்ோள் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

206 206
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, 29, ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு, 

மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 எல்லலயம்ேன் மகாயில் செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 எல்லலயம்ேன் மகாயில் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

207 207
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, 29, ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு, 

மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பாபுராமஜந்திரபிரசாத் முெல் செரு 2. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 பாபு இராமஜந்திரபிரசாத் முெல் செரு 3. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அபிராமி பிளாட்ஸ் 

பாபு ராமஜந்திரபிரசாத் முெல்செரு 4. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 விஜயராொ பிளாட்ஸ் பாபு 

ராமஜந்திரபிரசாத் முெல்செரு 5. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 கிருஷ்ணகேலம் பிளாட்ஸ் பாபு 

ராமஜந்திரபிரசாத் முெல் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

208 208
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, 29, ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு, 

மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 காசிவிஸ்வநாெ மகாயில் செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு 

எண்.135 ஸ்மடஷன் மராடு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ொராபூர் பிளாட்ஸ் ஸ்மடசன் மராடு 4. 

மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 அமசாகா சேன்சன் பிளாட்ஸ் ஸ்மடசன் மராடு 5. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 லகலாஷ் பிளாட்ஸ் ஸ்மடசன்மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

209 209
சசன்லை துவக்கப்பள்ளி, 29, ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு, 

மேற்குோம்பலம், சசன்லை-600033.

1. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 பாபுராமஜந்திரபிராசாத் இரண்டாவது செரு 2. மேற்குோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 ேமைாகர் பிளாட்ஸ் ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு 3. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

விஜயசாந்தி பிளாட்ஸ் 4. மேற்குோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஈஸ்வரன் மகாயில் செரு 5. மேற்குோம்பலம் 

புதிய வார்டு எண்.135 ேஞ்சுளா பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

210 210

ஸ்ரீ சீொராம் வித்யாலயா சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி, 91, 

ராேகிருஷ்ணாபுரம் 1வது செரு, மேற்குோம்பலம், 

சசன்லை-600033.

1. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மக வி காலனி முெல் செரு 2. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

மக.வி காலனி இரண்டாவது செரு 3. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ராம்ஸ் பிளாட்ஸ் 4. மேற்கு 

ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மக.வி காலனி மூன்ைாவது செரு 5. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

மக.வி காலனி நான்காவது செரு 6. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மக.வி காலனி ஐந்ொவது செரு 7. 

மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மக.வி காலனி ஆைாவது செரு 8. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 

மபாஸ்டல் காலனி முெல் செரு 9. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 ஸ்ரீ பாதுகா பிளாட்ஸ் 999. அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

211 211

ஸ்ரீ சீொராம் வித்யாலயா சேட்ரிக் மேல்நிலலபள்ளி, 91, 

ராேகிருஷ்ணாபுரம் 1வது செரு, மேற்குோம்பலம், 

சசன்லை-600033.

1. மேற்கு ோம்பலம் புதிய வார்டு எண்.135 மபாஸ்டல் காலனி இரண்டாவது செரு 2. மேற்கு ோம்பலம் புதிய 

வார்டு எண்.135 மபாஸ்டல் காலனி குறுக்குத் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

212 212
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, ேதுலரவீரன் மகாயில் செரு, 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு எண்.141 மூப்பாரப்பன் செரு 2. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு எண்.141 காெம்பரி 

அடுக்குோடி 3. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு எண்.141 காவலர் குடியிருப்புகள் 4. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு 

எண்.141 அப்துல் அஜிஸ் செரு 5. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு எண்.141 சாதுல்லா செரு 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

213 213
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, ேதுலரவீரன் மகாயில் செரு, 

சசன்லை-600017.
1. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு எண்.141 சென்மேற்கு மபாக்மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

214 214
சசன்லை நடுநிலலப்பள்ளி, ேதுலரவீரன் மகாயில் செரு, 

சசன்லை-600017.
1. தியாகராயநகர், புதிய வார்டு எண் 141 சென்மேற்கு மபாக்மராடு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

215 215
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி, சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டிநகர் 1வது குறுக்கு செரு 2. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டிநகர் 

4வது குறுக்குத்செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

216 216
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டிநகர் 2வதுகுறுக்குத்செரு 2. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டி நகர் 

பள்ளிகூட சாலல 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

217 217
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 கைால் மபங்க் மராடு புதிய கஎண் 1 முெல் 70 வலர 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

218 218
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 கைால மபங்க் மராடு புதிய கஎண் 71 முெல் 262 வலர 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

219 219
சசன்லை மேல்நிலலப்பள்ளி சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டிநகர் 2வது பிரொைசாலல 2. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சசன்லை 

சொலலமபசி அலுவலர் குடியிருப்பு 3. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 மபங்கர்ஸ் என்கிமளவ் 4. சி.ஐ.டி நகர் புதிய 

வார்டு எண்.141 ோடல் ஹட்சேண்ட் சாலல சி.ஐ.டி நகர் 5. சி.ஐ.டி நகர் புதிய வார்டு எண்.141 ோடல் ஹவுஸ் 

மராடு 6. சி.ஐ.டி நகர் புதிய வார்டு எண்.141 ோடல் ஹவுஸ் சந்து 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

220 220
சாரொ வித்யாலயா மவதியியல் ஆய்வுகூடம், பர்கிட் மராடு, 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 செற்கு உஸ்ோன் மராடு 2. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 செற்கு 

ெண்டபாணி செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 கிரீன் மபலஸ் ெண்டபாணி செரு 4. தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.141 ொமோெர சரட்டி செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

221 221
சாரொ வித்யாலயா மவதியியல் ஆய்வுகூடம், பர்கிட் மராடு, 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 ேன்ைார் சரட்டி செரு ஆர் மக என்  அடுக்குோடி 2. 2தியாகராயநகர் புதிய 

வார்டு எண்.141 ேன்ைார்சரட்டி செரு 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 சிவாஜி செரு 4. தியாகராயநகர் 

புதிய வார்டு எண்.141 சாந்தி அடுக்குோடி சிவாஜி செரு 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 பூங்கா வீடு 

அடுக்குோடி சிவாஜி செரு 6. தி நகர் புதிய வார்டு எண்.141 மகாத்தி அப்பார்ட்சேண்ட்ஸ் சிவாஜி செரு 7. 

தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு எண்.141 மகாபால் செரு பு எண் 1 முெல் 44வலர 8. தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு 

எண்.141 மகாத்தி உத்ெம் குடியிருப்புகள் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

222 222
ஆந்திரா பாலேந்திர் ோண்டிமசாரிபள்ளி பிரொைஅலை 

(கிழக்கு), 47 & 48, பர்கிட் மராடு, சசன்லை-600017.

1. தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு எண்.141 பர்கீட் மராடு 2. தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு எண்.141 சீபிராஸ் 

அடுக்குோடி, பர்கிட் மராடு 3. தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு எண்.141 சசந்தில் அடுக்குோடி, பர்கிட் மராடு 4. 

தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு எண்.141 ேகாராணி அடுக்குோடி, பர்கிட் மராடு 5. தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு 

எண்.141 சகௌசிக் குதிர் அடுக்குோடி, பர்கிட் மராடு 6. தியாகராயா நகர் புதிய வார்டு எண்.141 மெவராஜ் சரட்டி 

செரு புதிய குடிலசகள் 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

223 223
ஆந்திரா பாலேந்திர் ோண்டிமசாரிபள்ளி பிரொைஅலை 

(கிழக்கு), 47 & 48, பர்கிட் மராடு, சசன்லை-600017.

1. 1தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 சீனிவாச சரட்டி செரு புதிய எண் 1 முெல் 46 வலர 2. தியாகராயநகர் 

புதிய வார்டு எண்.141 கிர்ைார் அடுக்குோடி 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 அன்சாரி குடியிருப்புகள் 4. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 பாண்டியன் குடியிருப்புகள் 5. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 மூசா 

செரு 6. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 கிங் அடுக்குோடி 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

224 224
சசன்லை நடுநிலலபள்ளி, ேதுலரவீரன் மகாயில் செரு, 

சசன்லை-600017.

1. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு எண்.141 சசல்லலயா குடியிருப்புகள் 2. தியாகராய நகர் புதிய வார்டு எண்.141 

சென்மேற்கு மபாக் மராடு 1 முெல் 45 வலர 3. தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 ேதுலர வீரன் மகாயில் செரு 4. 

தியாகராயநகர் புதிய வார்டு எண்.141 வ உ சி செரு புதிய எண் 1 முெல் 40 வலர 999. அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

225 225
சசன்லை மேல்நிலலபள்ளி, சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.
1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 ஸ்ரீ ராம்மபட் செரு 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து வாக்காளர்கள்

226 226
சசன்லை மேல்நிலலபள்ளி, சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.
1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டி. நகர் 3 வது பிரொை சாலல 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அலைத்து 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  24 தியாகராயநகர்  பதாகுதியின்  பிரிவு  அதற்குள் உள்ள  4  பதன் பைன்சை  நாடாளுைன்ற பதாகுதி 

227 227
சசன்லை மேல்நிலலபள்ளி, சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டி. நகர் 1 வது பிரொை சாலல 2. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டி. 

நகர் 4 வது பிரொை சாலல 999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அலைத்து வாக்காளர்கள்

228 228
சசன்லை மேல்நிலலபள்ளி, சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி ஐ டி நகர் பாண்டியன் செரு 2. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி ஐ டி நகர் 

3வது குறுக்குத் செரு 3. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 சி ஐ டி நகர் 1வது விரிவு 4. நந்ெைம் புதிய வார்டு எண்.141 

சி ஐ டி நகர் 2வது விரிவு 5. சி.ஐ.டி. நகர் (நந்ெைம்) புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டி. நகர் 6வது குறுக்குத் செரு, 999. 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்

229 229
சசன்லை மேல்நிலலபள்ளி, சி.ஐ.டி. நகர் 4வது 

பிரொைசாலல, சசன்லை-600035.

1. சி.ஐ.டி நகர் (நந்ெைம்) புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டி நகர் 5வது பிரொை சாலல 2. சி.ஐ.டி நகர் (நந்ெைம்) புதிய 

வார்டு எண்.141 லிங்க் மராடு 3. சி.ஐ.டி. நகர் (நந்ெைம்) புதிய வார்டு எண்.141 சி.ஐ.டி. நகர் 5வது குறுக்குத் செரு 

999. அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அலைத்து வாக்காளர்கள்
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