
AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

28 1
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன்தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  1 னியன் சாை�:, (2)-
ஐய்யப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார்  1 காமாட்சி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 2
குன்றத் ர் பஞ்சாயத் னியன்
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன்தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார்  1 ஆதித்தனார் நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 3
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன்தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐய்யப்பன்தாங்கல், வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 4
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன்தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  1 ேவ ேகாபால் நகர்:, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  2 மாரியம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), ேவ ேகாபால் நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 5
குன்றத் ர் பஞ்சாயத் னியன்
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன்தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 2 வன்னியர் தல் ேமட் த்
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 6
குன்றத் ர் பஞ்சாயத் னியன்
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன்தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), க மாரிஅம்மன் ேகாவில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 7
குன்றத் ர் பஞ்சாயத் னியன்
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன்தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 1 பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 8 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன் தாங்கல்(ஊ), வார்  4 ெத தியம்மன் ேகாவில் 
ெத :, (2)-ஐயப்பன் தாங்கல்(ஊ), வார்  4 ெகா த் வாஞ்ேசரி 
ெபான்னியம்மன் ேகாவில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 9 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன் தாங்கல்(ஊ), வார்  1 ெகாளத் வஞ்ேசரி 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாவில்  ெத :, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), 
வார்  2 ெகா த் வாஞ்ேசரி ேரா :, (3)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), 
வார்  2 த்தமிழ் நகர்:, (4)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார்  2  
ெசந்தமிழ் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 10 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐய்யப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார் 3 நேடசன் நகர்:, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார்  1 அக்ரகார ேமட் த் ெத :, (3)-
ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார்  2 அேசாக் பி ந்தாவன் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 11 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார் 2  வி.ஜி.என் நகர்:, (2)-
ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), ராமசந்திர ம த் வக் கல் ரி:, (3)-
ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார்  1 ஆதித்யா நகர் 4 வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 12 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார்  1 அம்ேபத்கார் ெத :, (2)-
ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார்  1 பா�ாஜி நகர்:, (3)-ஐயப்பன் 
தாங்கல் (ஊ), வார்  1 சுப்ைபயா நகர்:, (4)-ஐயப்பன் தாங்கல் 
(ஊ), வார்  4 ெபரியெகா த் வஞ்ேசரி அவின் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 13 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார் 4 
ெபரியெகா த் வாஞ்ேசரி ெத தியம்மன் ேகாயில்:, (2)-
ஐயப்பன் தாங்கல் (ஊ), வார்  1 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (3)-ஐயப்பன் தாங்கல்(ஊ), கி ஷ்ணேவணி அம்பாள் 
நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 14 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  1 வசந்தம் நகர்:, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 2 ேவ ேகாபா� ரம்:, (3)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 2 அக்ரஹாரம்:, (4)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  1 ராமசந்திரா நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 15 அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம், 
எண் - 510, அய்யப்பன் தாங்கல்,  600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  2 ேமட் த் ெத :, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), சீனிவாச ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 16 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-அய்யப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 பிள்ைளயார்க் ேகாயில் 
ெத :, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  3 வ.உ.சி ெத :, (3)-
அய்யப்பன்தாங்கல் (ஊ), ெதள்ளியார்அகரம்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 17
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன் தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார்  4 ெகாளத் வாஞ்ேசரி 
பா�ாஜி நகர்:, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  2 அேசாக் 
பி ந்தாவனம் நகர் தல் ெமயின் ேரா :, (3)-
ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார்  2 ஷ்பா நகர் ெமயின் ெத :, (4)-
ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார்  2 ஓத்தவாைடத்ெத :, (5)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), பத்மாவதி நகர் சுப்பிரமணி நகர் 
(அ கில்):, (6)-அய்யப்பன்தாங்கல் (ஊ), ேமட் த் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 18
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன் தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார் 1 ெபரிய ெகா த் வாஞ்ேசரி, 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயி�:, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  1 
கக்கன்ெத :, (3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 1 பாரதியார் 
ெத :, (4)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார் 1 அம்மன் ேகாயில் 
ெத , ெதள்ளியர் அகரம்:, (5)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார்  1 
அம்மன் ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 19
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன் தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 1 ஷ்பாநகர்:, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 1 அக்ரஹாரம் ராமதாஸ் நகர் 
ேமட் த் ெத :, (3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 1 ராமதாஸ் 
நகர்:, (4)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 1  ேமட் த் ெத :, (5)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 அண்ணா ெத  மற் ம் வ ஊ சி 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 20
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி அய்யப்பன் தாங்கல், 
அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 4 பா�ாஜி நகர்
ெகா த் வான்ேசரி:, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 
பா�ாஜி நகர் 3வ  ெத :, (3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 
ம ரம் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 21 ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்பப் பள்ளி, 
ஐயப்பாந்தால் 600056.

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 ெத தியம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 
ெகா த் வாஞ்ேசரி, ஐயப்பன்தாங்கல்:, (4)-ஐயப்பன்தாங்கல் 
(ஊ), வார்  4 ெகா த் வாஞ்ேசரி, சின்ன 
ெகா த் வாஞ்ேசரிஇ ஐய்யப்பன்தாங்கல்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 22 ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்பப் பள்ளி, 
ஐயப்பாந்தால் 600056.

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), வார்  4 மங்கள நகர்:, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 ராஜகணபதி நகர் ெமயின் 
ேரா :, (3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 அன்ைன அபிராமி 
நகர்:, (4)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 ஜானகிராம் நகர்:, (5)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 ஐயப்பன் ேகாயில் ெத :, (6)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 4 அண்ணாநகர் ெதன்னியார்தாள் 
ெமயின் ேரா இ ஐய்யப்பன்தாங்கல்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 23 ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்பப் பள்ளி, 
ஐயப்பாந்தால் 600056.

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 பாரதியார் ெத :, (2)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 வ.உ.சி.ெத  ஐயப்பன்தாங்கல்:, 
(3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 ெகா த் வாஞ்ேசரி 
ஆச்சாரி ெத :, (4)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத :, (5)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 24 ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்பப் பள்ளி, 
ஐயப்பாந்தால் 600056.

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 �ஷ்மி அெவன்  
ெபரியெகா த் வான்ேசரி:, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  
4 டி.வி.ேகாயில் 3வ  ெத :, (3)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  
4 சிவன் ேகாயில்:, (4)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 
எஸ்.எஸ்.ேக.அெவன் :, (5)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 
ஆச்சாரி ெத :, (6)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 
ெபான்னியம்மன் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 25 அரசு ேமல்நிை�ப்பள்ளி அய்யப்பன் 
தாங்கல், அய்யப்பன் தாங்கல் 600056

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 சங்கமித்ராஅெவன்  
பாரதியார் ெத :, (2)-ஐயப்பன்தாங்கல்(ஊ), காந்தி ெத :, (3)-
ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார்  4 பிர  அெவன் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 26 ஊராட்சி ஒன்றிய  ஆரம்பப் பள்ளி, 
ஐயப்பாந்தால் 600056.

 (1)-ஐயப்பன்தாங்கல் (ஊ), வார் 4 ஈ.வி.பி.பார்க் அெவன் :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 27 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார் 2 அன்ைன
இந்திரா நகர்:, (2)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
சீனிவாச ரம் ெமயின் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 28 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 அன்ைன 
இந்திரா நகர் தல் ெத :, (2)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார்  2 அன்ைன இந்திராநகர் 2வ  ெத :, (3)-பரணி த் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 அன்ைன இந்திரா நகர் 3வ  
ெத :, (4)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 அன்ைன 
இந்திரா நகர் 4வ  ெத :, (5)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார்  2 அன்ைன இந்திரா நகர் 5வ  ெமயின் ேரா :, (6)-
பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 அன்ைன இந்திரா 
நகர் 1வ  ெத :, (7)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
அன்ைன இந்திரா நகர் 2வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 29 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வி.பி சித்தன் அவன் :, 
(2)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 அறிஞர் அண்ணா 
ெத :, (3)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
அறிஞர்அண்ணா கு க்குெத :, (4)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2  ேகாவில் ெத :, (5)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத :, (6)-பரணி த் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 எம்.ஜீ.ஆர் ெத :, (7)-பரணி த் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 எம்.ஜீ.ஆர் கு க்கு ெத :, (8)-
பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2,3 மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (9)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  3 
தர்மராஜா ேகாவில் ெத :, (10)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  3 பரணி த் ர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 30 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார் 2 
ஆர்.ஆர்.நகர்1வ ெத :, (2)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார் 2 ஆர்.ஆர் நகர் 1வ  கு க்குத் ெத :, (3)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ஆர்.ஆர் நகர் 2வ  
ெத :, (4)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார் 2 ஆர்.ஆர் 
நகர் 2வ  கு க்குத் ெத :, (5)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார் 2 ஆர்.ஆர் நகர் 3வ  ெத :, (6)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார் 2 ஆர்.ஆர் நகர் 3வ  கு க்குத் ெத :, (7)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ஆர்.ஆர் நகர் 4வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 31 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ஆர்.ஆர் நகர் 
5வ  ெத :, (2)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
ஆர்.ஆர் நகர் ெமயின் ேரா :, (3)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 ஆர்.ஆர் நகர் 6வ  ெத :, (4)-சீனிவாச ரம்(ஊ) 
மற் ம் (வ.கி), வார் 2 ஆர்.ஆர் நகர் 7வ ,2வ  கு க்கு ெத :, 
(5)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார் 2 ஆர்.ஆர் நகர் 
7வ ,4வ  கு க்கு ெத :, (6)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார  2 ஆர்.ஆர் நகர் 7வ ,6வ  கு க்கு ெத :, (7)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெப மாள் ேகாவில் 
ெத :, (8)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெப மாள் 
ேகாவில் 1வ  கு க்கு ெத :, (9)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 ெப மாள் ேகாவில் 3வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 32 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 வ.உ.சி ெத :, 
(2)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ரபத்திரன் 
ெத :, (3)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
ரபத்திரன் 1வ  ெத :, (4)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), 

வார்  2 ரபத்திரன் 3வ  ெத :, (5)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 ேகாவிந்தராஜ் ெத :, (6)-சீனிவாச ரம்(ஊ) 
மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ஏ மை� ெத :, (7)-சீனிவாச ரம்(ஊ) 
மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ஏ மை� கு க்கு ெத :, (8)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர்:, (9)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெமயின் 
ேரா  கு க்குத் ெத 0:, (10)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார்  2 கற்பக விநாயகர் ெத :, (11)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 கற்பக விநாயகர் தல் ெத :, (12)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார  2 கற்பக விநாயகர் 
2வ  ெத :, (13)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
கற்பக விநாயகர் 3வ  ெத :, (14)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 கற்பக விநாயகர் 4வ  ெத :, (15)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 கற்பக விநாயகர் 
6வ  ெத :, (16)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
கற்பக விநாயகர் 7வ  ெத :, (17)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 ெகஜ�ஷ்மி நகர்:, (18)-சீனிவாச ரம்(ஊ) 
மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெகஜ�ஷ்மி நகர் 1வ  ெத :, (19)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெகஜ�ட்சுமி நகர் 
4வ  ெத :, (20)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
ெகஜ�ட்சுமி நகர் 5வ  ெத :, (21)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 ெகஜ�ட்சுமிநகர் 6வ  ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 33 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெசல்வ விநாயகர் 
ெத :, (2)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெசல்வ 
விநாயகர் தல் ெத :, (3)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார்  2 காட் ப்பாக்கம் ேரா :, (4)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  2 ெசல்வ விநாயகர் 2வ  ெத :, (5)-
சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ராகேவந்திரா நகர்:, 
(6)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ராகேவந்திரா நகர் 
3வ  ெத :, (7)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  1 
சீனிவாச நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 34 மாசி ெமட்ரிக்குே�சன் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
சீனிவாச ரம், சீனிவாச ரம் 600122.

 (1)-சீனிவாச ரம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார் 1 ஐய்யப்பன் நகர்:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 35
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ந நிை�ப்பள்ளி பரணி த் ர், 
பரணிப் த் ர்-600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  1 சிவன்ேகாவில் 
ெத :, (2)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார் 1 
பரணி த் ர்:, (3)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார் 1 
யேசாதம்மாள்ெத :, (4)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), 
வார் 1 ெபரிய பணிச்ேசரி ெத :, (5)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  
3 ராஜப்பா நகர்:, (6)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர்:, (7)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), 
ராஜப்பா ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 36
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ந நிை�ப்பள்ளி பரணி த் ர், 
பரணிப் த் ர்-600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  1 கக்கன்ஜி 
ெத :, (2)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  1 
ேஹா�ா நகர்:, (3)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  3 
மாரியம்மன் ேகாவில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 37
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ந நிை�ப்பள்ளி பரணி த் ர், 
பரணிப் த் ர்-600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  1 ேஜாதி நகர்:, 
(2)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  3 ெமயின் ேரா :, 
(3)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  3 பரணி த் ர் 
கிராமம்:, (4)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  3 
பரணி த் ர் கிராமம்:, (5)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), 
வார்  3 பரணி த் ர் கிராமம்:, (6)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் 
(வ.கி), வார்  3 தர்மராஜா ேகாயில் ெத :, (7)-பரணி த் ர் 
(ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 38
குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ந நிை�ப்பள்ளி பரணி த் ர், 
பரணிப் த் ர்-600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  3 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத :, (2)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2,3 
பஜைனக் ேகாயில் ெத :, (3)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார்  2,3 பஜைனேகாயில் 3வ  கு க்கு ெத :, (4)-
பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2,3 பஜைன ேகாயில் 
ெத  3வ  கு க்குத் ெத :, (5)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), கக்கி�ேபட்ைட ெமயின்ேரா :, (6)-பரணி த் ர் (ஊ)ம 
மற் ம் (வ.கி), பஜைன ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 39
குன்றத் ர் பஞ்சாயத் னியன்
ந நிை�ப்பள்ளி பரணி த் ர், 
பரணிப் த் ர்-600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார் 1 ெத தி
அம்மன் ேகாவில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 40

குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி ,சி பனிமா நகர் ( 
பரணி த் ர்-சின்னப்பணிச்ேசரி), 
சி பனிமா நகர் பரணி த் ர் - 600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 கக்கிலில் ேபட்ைட:, (2)-
பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 காந்தி நகர்:, (3)-பரணி த் ர் (ஊ), 
வார்  3 ெவள்ளளார் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 41

குன்றத் ர் பஞ்சாயத் னியன்
ெதாடக்கப்பள்ளி ,சி பனிமா நகர் ( 
பரணி த் ர்-சின்னப்பணிச்ேசரி), 
சி பனிமா நகர் பரணி த் ர் - 600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ), பரணி த் ர் சின்னபணிச்ேசரி:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 42

குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி ,சி பனிமா நகர் ( 
பரணி த் ர்-சின்னப்பணிச்ேசரி), 
சி பனிமா நகர் பரணி த் ர் - 600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 �ாவதி நகர்:, (2)-பரணி த் ர் 
(ஊ), வார்  3 அப்பா  ெத :, (3)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 
தி .வி.க ெத :, (4)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 ஒத்தவாைட 
ெத :, (5)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 பரணி த் ர் கிராமம்:, 
(6)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 தி வள் வர் ெத :, (7)-
பரணி த் ர் (ஊ)ம மற் ம் (வ.கி), வார்  3  சின்னபனிேசரி:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 43

குன்றத் ர் பஞ்சாயத்  னியன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி ,சி பனிமா நகர் ( 
பரணி த் ர்-சின்னப்பணிச்ேசரி), 
சி பனிமா நகர் பரணி த் ர் - 600122

 (1)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  3 ேரா  ெத :, (2)-பரணி த் ர் 
(ஊ), வார்  3 பள்ளி கூடத்ெத :, (3)-பரணி த் ர் (ஊ), வார்  
3 பஞ்சாட்சரம் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 44 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 பா�ாஜி நகர்:, (2)-ேகா ர் (ஊ), 
வார்  2 ஆதிவாசி நகர்:, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 இந்திரா 
நகர்:, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 சுந்தேரஸ்வரர் நகர்:, (5)-ேகா ர் 
(ஊ), வார்  2 தளபதி நகர்:, (6)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 சீனிவாசா 
நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 45 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 வட்டாரம்:, (2)-ேகா ர் (ஊ), 
வார்  1 வடக்குமாட தி:, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார்  1,3 ேமற்கு 
மாட தி:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 46 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 தர்மராஜா ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes
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28 47 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 தி வள் வர் ெத :, (2)-ேகா ர்
(ஊ), வார்  2 எஸ்.ஆர்.எஸ் நகர்:, (3)-ேகா ர் (ஊ), 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர்:, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 
பா கார்டன்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 48 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 சீ வாசா நகர் 2வ  ெத :, (2)-
ேகா ர் (ஊ), வார்  2 ஆதம் நகர்:, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 
மண்டபத் ெத :, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 எஸ். ஆர். எஸ் நகர்:, 
(5)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 ஈஸ்வரன் ெத :, (6)-ேகா ர் (ஊ), 
வார் 2 வள்ளியம்ைம நகர்:, (7)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2 
காம்பிைக நகர் 1,2,3,வ ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 49 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  2,3 ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (2)-
ேகா ர் (ஊ), வார்  2 குளக்கைர ெத :, (3)-ேகா ர் (ஊ), 
வார்  2 ெபரியார் ெத , ேக.ேக.  நகர்:, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  
1 ேகாவில் சந்  ெத :, (5)-ேகா ர் (ஊ), வார்  1,3 கிழக்கு 
மாட தி:, (6)-ேகா ர் (ஊ), வார்  1,2,3, ேமற்கு மாட தி:, 
(7)-ேகா ர் (ஊ), த் மாரி அம்மன் ேகாவில் ெத :, (8)-
ேகா ர் (ஊ), வார்  2 ெபரியார் ெத  ேக.ேக.நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 50 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  1,3 சன்னதி ெத :, (2)-ேகா ர் (ஊ), 
வார்  4 பா�கி ஷ்ணா நகர்:, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார  44 
ேக.என்.பி. நகர்:, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 ராதாபாய் நகர்:, (5)-
ேகா ர் (ஊ), வார்  4 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத :, (6)-
ேகா ர் (ஊ), வார்  4 ெதன்னண்ைடத் ெத :, (7)-ேகா ர் (ஊ), 
வார்  4 ந த் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 51 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 கண்ணபிரான் ேகாயில் ெத :, (2)-
ேகா ர் (ஊ), வார்  3,4 ேகா ர்:, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 
கிழக்கு மாட தி:, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  3 ெதற்கு மாட தி:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 52 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 ேம�ண்ைட தி:, (2)-ேகா ர் (ஊ), 
வார்  4 அம்பாள்நகர்:, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 அம்பாள் நகர் 
விரி  2:, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 அம்பாள்நகர் ேராட்  
ெத :, (5)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 ந தி ெத :, (6)-ேகா ர் 
(ஊ), வார்  4 ெசக்கடித் ெத :, (7)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 
குன்றத் ர் ெமயின் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 53 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார் 1 குன்றத் ர் ெமயின் ேரா :, (2)-
ேகா ர் (ஊ), வார்  1 ேராட் த் ெத :, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார்  
3 ஆதி�ட்சுமி  நகர்:, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 அம்பாள் நகர் 
ேராட் த்ெத :, (5)-ேகா ர் (ஊ), வார்  3 ெதற்கு மாட தி:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 54 ேசாமசுந்தர ெசட்டியார் அரசினர் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி, ேகா ர், ேகா ர் 600122.

 (1)-ேகா ர் (ஊ), வார்  4 அம்பாள் நகர்:, (2)-ேகா ர் (ஊ), 
வார்  4 சத்தியா நகர்:, (3)-ேகா ர் (ஊ), வார் 4 சாயிபாபா 
அவின் :, (4)-ேகா ர் (ஊ), வார் 1 ெமயின் ேரா :, (5)-ேகா ர் 
(ஊ), வார் 3 அம்பாள் நகர் 2:, (6)-ேகா ர் (ஊ), வார் 3 
கிழக்கு மாட தி:, (7)-ேகா ர் (ஊ), ேமனகா நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 55 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் ந� ஆரம்பப்பள்ளி 
ெமளலிவாக்கம், ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 ஸ்டாலின் நகர்:, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 மாங்கா  சாை�:, (3)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  4 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (4)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  5 காைர குளம் பின் 
ெத :, (5)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  6 காைர குளம் ெத :, 
(6)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  7 ஸ்டாலின் நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 56 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் ந� ஆரம்பப்பள்ளி 
ெமளலிவாக்கம், ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  8 சந்  ெத :, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  9 �ட்சுமி நகர்:, (3)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  10 ேகாவிந்தராஜ் நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 57 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் ந� ஆரம்பப்பள்ளி 
ெமளலிவாக்கம், ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  11 ரங்கா நகர், ராஜீவ்காந்தி 
நகர், ஜீவன் நகர:, (2)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  12 ேமட்  
ெத :, (3)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  13 மயான சாை�:, (4)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  14 ராஜராஜன் நகர்:, (5)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  15 குன்றத் ர் சாை�:, (6)-
ெமௗலிவாக்கம்(ஊ), வார்  1 வினாயகேகாயில்ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 58 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் ந� ஆரம்பப்பள்ளி 
ெமளலிவாக்கம், ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  2 குன்றத் ர் சாை�:, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார் 2 ேக.ேக நகர்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 59 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் ந� ஆரம்பப்பள்ளி 
ெமளலிவாக்கம், ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார் 2 பஜைனக்ேகாயில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 60
லிட்டில் பிளவர் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெமளலிவாக்கம், 
ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  2 கங்ைகயம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (2)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  2 பஜைன ேகாயில் 
கு க்கு ெத :, (3)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  2 தன�ஷ்மி 
நகர்:, (4)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  2 காேவரி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 61
லிட்டில் பிளவர் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெமளலிவாக்கம், 
ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ெசல்வகணபதி நகர்:, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 ரங்கா நகர்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 62
லிட்டில் பிளவர் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெமளலிவாக்கம், 
ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார் 1 ராஜராஜன் நகர்:, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 பஜைன ேகாயில் ெத   நகர்:, 
(3)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  2, 3 ஜீவன் நகர்:, (4)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  2 தன�ட்சுமி நகர்:, (5)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 மாசி ெத   ராஜ�ட்சமி நகர்:, 
(6)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 சத்திய நாராயண ரம் 
பிரதான சாை�:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 63
லிட்டில் பிளவர் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெமளலிவாக்கம், 
ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 மல்லிைக ெத :, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ேராஜா ெத :, (3)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ல்ை� ெத :, (4)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 க ணாநிதி நகர்:, (5)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 குன்னத் ர் ேரா :, (6)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (7)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 ேமட்  ெத :, (8)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ராஜேசகரன் நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 64
லிட்டில் பிளவர் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெமளலிவாக்கம், 
ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (2)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 சுே�ாச்சனா நகர்:, (3)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  1 ேகாவிந்தராஜ நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 65
லிட்டில் பிளவர் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெமளலிவாக்கம், 
ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ராஜேகாபால் ரம்:, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 பங்குனி ெத :, (3)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ெஜய�ட்சுமி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 66
லிட்டில் பிளவர் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெமளலிவாக்கம், 
ெமௗலிவாக்கம்-600125

 (1)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 மாதா நகர்:, (2)-
ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 ைதத் ெத :, (3)-ெமௗலிவாக்கம் 
(ஊ), வார்  3 ஐப்பசி ெத :, (4)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 
கார்த்திைக ெத :, (5)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), வார்  3 
ராஜமாணிக்கம் ெத :, (6)-ெமௗலிவாக்கம் (ஊ), ராஜ�ட்சுமி 
நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 67 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார் 156 மாரியம்மன் ேகாவில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 68 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156 கலிவாக்கம் ெமயின் ேரா :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 69 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156 சுப  நகர்:, (2)- கலிவாக்கம் , 
வார் 156 ெமயின்ேரா :, (3)- கலிவாக்கம் , வார் 156 
ெமயின் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 70 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156  ஏ. ஜி. எஸ். கா�னி ேபஸ்:, (2)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  கி ஷ்ணேவணி நகர்:, (3)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  கார்டன் ேரா :, (4)- கலிவாக்கம் , 

வார் 156  காமாட்சி நகர் 3வ  கு க்கு ெத :, (5)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  சுந்தர வடிேவ  நகர்:, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 71 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156  சபரி நகர் இக்டன் எ. ஜி. எஸ். 
கா�னி:, (2)- கலிவாக்கம் , வார் 156  கம� நகர்:, (3)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  �லிதாம்மாள் நகர்:, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 72 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156  சுப நகர் விஸ்தரிப் :, (2)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  காமாட்சி நகர்:, (3)- கலிவாக்கம் , 

வார் 156  ெசல்வகணபதி நகர்  கி ஷ்ணேவணி ெத :, (4)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  பாடசாை� ெத :, (5)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  விநாயகம் ெத :, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 73 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156  ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத :, (2)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  தி வள் வர் நகர்:, (3)-
கலிவாக்கம் , வார் 156 ஏர் இந்தியா கா�ணி:, (4)-
கலிவாக்கம் , வார் 156 எ.ஜி.எஸ் கா�னி:, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 74 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156  ெப மாள்ேகாயில்ெத :, (2)-
கலிவாக்கம் , வார் 156  ஆள்வாஞ்ேசரி:, (3)- கலிவாக்கம் , 

வார் 156  தனம் நகர்:, (4)- கலிவாக்கம் , வார் 156  �லித் 
அவின் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 75 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார் 156  ஏர் இந்தியா கா�னி கு தன் 
நகர்:, (2)- கலிவாக்கம் , வார் 156  ஏர் இந்தியா கா�னி 
விஸ்தரிப் :, (3)- கலிவாக்கம் , வார் 156  கு தம் நகர் 
இைணப் :, (4)- கலிவாக்கம் , வார் 156  எஸ்.எஸ் ேகாவில் 
ெத :, (5)- கலிவாக்கம் , வார்  156  ேசகர் அெவன் :, (6)-
கலிவாக்கம் , வார்  156 ஆ கம் நகர்:, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 76 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார்  156 சுப நகர்:, (2)- கலிவாக்கம் , 
வார்  156 சுப்பிரமணி ேகாயில் ெத :, (3)- கலிவாக்கம் , 
வார்  156 பல்�வன் நகர்:, (4)- கலிவாக்கம் , வார்  156 
கு தம் நகர் ெமயின் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 77 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார்  156 கு தம் நகர்:, (2)-
கலிவாக்கம் , வார்  156 ஆ கம் நகர் 2வ  ெத :, (3)-
கலிவாக்கம் , வார்  156 ஆர்.ேக.வி.எம்:, (4)- கலிவாக்கம் , 

வார்  156 தி கன் நகர் பிரதான சாை�:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 78 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம் , வார்  156 மகா�ட்சுமி ெத :, (2)-
கலிவாக்கம் , வார்  156  கு சாமி நகர்:, (3)- கலிவாக்கம் , 

வார்  156 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத :, (4)- கலிவாக்கம் , வார்  
156 ராமகி ஷ்ண நகர்:, (5)- கலிவாக்கம் , வார்  156  
ேகாயில் ெத :, (6)- கலிவாக்கம் , வார்  156 வி.ஜி.எண் நகர்:, 
(7)- கலிவாக்கம் , வார்  156 பா�ாஜி அவின் :, (8)-
கலிவாக்கம் , வார்  156 ேமட் க் குப்பம் ேரா :, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 79 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 அன்ைன ேவளாங்கன்னி நகர்:, 
(2)- கலிவாக்கம், வார்  156 அ ணகிரி ெத :, (3)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ெசல்வ�ட்சுமி கார்டன்:, (4)-
கலிவாக்கம், வார்  156 பட்டம்மாள் ெத :, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 80 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 வி. வி. ேகாயில் ெத :, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 சுப்பிரமணிய சாமி ேகாயில் ெத :, 

(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 81 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 மதனந்த ரம்:, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 பங்களா ேதாப் :, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:
All Votes

28 82 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 மாதா ேகாயில் ெத :, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 மதனந்த ரம் ேமல் கா�னி:, (3)-
கலிவாக்கம், வார்  156 வி.என்.டி அவன்  எக்ஸ்ெடன்ஷன்:, 

(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 83
எம்.ேக.எம் ெமட்ரிக்குே�சன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 கா�னி:, (2)- கலிவாக்கம், 
வார்  156 கலிவாக்கம் கா�னி:, (3)- கலிவாக்கம், வார்  
156 மரகதம் சந்திரேசகர் ெத :, (4)- கலிவாக்கம், வார்  156 
ஊராட்சி ஓன்றிய ந நிை�ப்பள்ளி:, (5)- கலிவாக்கம், வார்  
156 க்கானத்தம்மன் ேகாயில் ெத :, (6)- கலிவாக்கம், 
வார்  156 மங்கள � மி நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 84
எம்.ேக.எம் ெமட்ரிக்குே�சன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 பஜைன ேகாயில் ெத :, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 சிவகாமி நகர்:, (3)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 ஆஸ்ரமம் அெவன் :, (4)- கலிவாக்கம், வார்  
156 ெகௗரி நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 85 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 சந்ேதாஷ் நகர் 2வ  ெத :, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 சண் கா  நகர்:, (3)- கலிவாக்கம், 

வார்  156  மாதா நகர் விரிவாக்கம்:, (4)- கலிவாக்கம், வார்  
156 ேவளாங்கன்னி நகர்:, (5)- கலிவாக்கம், வார்  156 
க்மணிெத , சந்ேதாஷ் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 86
எம்.ேக.எம் ெமட்ரிக்குே�சன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 மாதா நகர்:, (2)- கலிவாக்கம், 
வார்  156 சந்ேதாஷ் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 87
எம்.ேக.எம் ெமட்ரிக்குே�சன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 ரா ஜித் நகர்:, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ஓம் சக்தி நகர்:, (3)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 சிவாஜி நகர்:, (4)- கலிவாக்கம், வார்  156 
சன்பிளவர் ெத :, (5)- கலிவாக்கம், வார்  156 ே�வண்டர் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 88 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
கலிவாக்கம், கலிவாக்கம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 ெமயின் ேரா :, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ெபல் நகர்:, (3)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 ேமட் க்குப்பம்  ேமல் கா�னி:, (4)- கலிவாக்கம், 
வார்  156 ேவளாங்கன்னி நகர்:, (5)- கலிவாக்கம், வார்  156 
ேவ�ா தம் ெத :, (6)- கலிவாக்கம், வார்  156 �ட்சுமி 
அெவன் :, (7)- கலிவாக்கம், வார்  156 �லிதா நகர்:, (8)-
கலிவாக்கம், வார்  156 கு சாமி நகர்:, (9)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 வாசுகி நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 89
எம்.ேக.எம் ெமட்ரிக்குே�சன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156  தி ேவங்கடம் நகர்:, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 கணபதி ெத  மதனந்த ரம்:, (3)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ராமசந்திரா சாை�:, (4)-
கலிவாக்கம், வார்  156 வாலி ெத   பட் க்ேகாட்ைட 

கல்யாணசுந்தரம் ெத:, (5)- கலிவாக்கம், வார்  156  
ெபான்னியம்மன்ேகாயில்ெத :, (6)- கலிவாக்கம், வார்  156 
ம தகாசி ெத :, (7)- கலிவாக்கம், வார்  156 �கிரி ஹ ஸ் 
பாண்டியன் ெத :, (8)- கலிவாக்கம், வார்  156  பார்வதி 
அெவன்  ெவங்கடாச�ம் ெத :, (9)- கலிவாக்கம், வார்  156 
 அம்மன் நகர்:, (10)- கலிவாக்கம், வார்  156  ராமகி ஷ்ண 
நகர்:, (11)- கலிவாக்கம், வார்  156  ஓம் சக்தி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 90 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156  பத்மாவதி நகர்:, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156  சாய்ரா  ெத :, (3)-
கலிவாக்கம், வார்  156 மங்கள �ஷ்மி நகர்:, (4)-
கலிவாக்கம், வார்  156 மாதா நகர் 2வ  கு க்கு ெத :, (5)-
கலிவாக்கம், வார்  156 தல் ெமயின் ேரா :, (6)-
கலிவாக்கம், வார்  156 மங்ைகயர்சி ெத :, (7)-
கலிவாக்கம், வார்  156 க்மனி ெத :, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 91
அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம் 
எண்- 15 மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 
600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 அன்ைன ேவளாங்கண்ணி நகர்:, 
(2)- கலிவாக்கம், வார்  156 சந்ேதாஷ் நகர்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 92 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 மகாலிங்கம் ெத :, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 வாசுகிநகர்ெமயின்ேரா :, (3)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ேகாவில் ெத , எஸ்.எஸ்.எல் கி ன் 

பார்க்:, (4)- கலிவாக்கம், வார்  156 ேவதாத்திரி மகரிஷி 
ெத :, (5)- கலிவாக்கம், வார்  156 இ.வி.பி 
ராேஜஸ்வரிஅவன் :, (6)- கலிவாக்கம், வார்  156 
எஸ்.எஸ்.எல் கி ன் பார்க்:, (7)- கலிவாக்கம், வார்  156 
கு க்குத் ெத  கற்பாம்பாள் நகர்:, (8)- கலிவாக்கம், வார்  
156 ராேஜஸ்வரி நகர்:, (9)- கலிவாக்கம், வார்  156 குமரி நகர் 
மதணந்த ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 93 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 ேமட் க்குப்பம்கீழ்கா�னி:, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ரம்யா நகர்:, (3)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 குமரி நகர் மதனந்தண ரம்:, (4)- கலிவாக்கம், 
வார்  156  நடராஜன் நகர்:, (5)- கலிவாக்கம், வார்  156 
ெபல் நகர்:, (6)- கலிவாக்கம், வார்  156 கி ஷ்ணா நகர்:, (7)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ஹமாச� நகர்:, (8)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 �லிதா நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 94
எம்.ேக.எம் ெமட்ரிக்குே�சன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி கலிவாக்கம், 
கலிவாக்கம்-600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 கலிவாக்கம்ம் 43 பிளாக்:, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156 கி ஷ்ணா ெத :, (3)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 மகனந்த ரம் ெமயின் ேரா :, (4)- கலிவாக்கம், 
வார்  156 கம்பர் ெத :, (5)- கலிவாக்கம், வார்  156 
கண்ணதாசன் ெத :, (6)- கலிவாக்கம், வார்  156  பாரதியார் 
ெத :, (7)- கலிவாக்கம், வார்  156  ேதவதாஸ் ெத :, (8)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ேதவதாஸ் ெத ,கு சாமி நகர்:, (9)-
கலிவாக்கம், வார்  156 ராேஜஸ்வரி அெவன் :, (10)-
கலிவாக்கம், வார்  156 கணபதி ெத :, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 95 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மதனந்த ரம், மதனந்த ரம் - 600125

 (1)- கலிவாக்கம், வார்  156 பஜைன ேகாயில் ெத :, (2)-
கலிவாக்கம், வார்  156  கீரின் பார்க்:, (3)- கலிவாக்கம், 

வார்  156 வி.என்.டி அவின் :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 96
னிட் அ வ�கம் னிட் 35 பகுதி-158 

மண்ட�ம் - 12 நந்தம்பாக்கம், நந்தம்பாக்கம் 
- 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  பஜைனக் ேகாயில் ெத :, (2)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 97
னிட் அ வ�கம் னிட் 35 பகுதி-158 

மண்ட�ம் - 12 நந்தம்பாக்கம், நந்தம்பாக்கம் 
- 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158 ராமர் ேகாயில் ெத :, (2)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  ேமற்கு குளக்கைர ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 98 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி , 
நந்தம்பாக்கம், நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  அண்ணாநகர் தல் ெத :, (2)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  அண்ணாநகர் விரி   (வசந்தம்  
நகர்):, (3)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  அண்ணாநகர் 2வ  ெத :, 
(4)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  ம ண்ட் வி ந்தவல்லி சாை�:, 
(5)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  இ.எஸ்.ஐ.ஊழயர் குடியி ப் :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 99
அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம் 
எண்- 104, ராமர் ேகாயில் ெத  
நந்தம்பாக்கம், நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  அரிகி ஷ்ணன் கா�னி:, (2)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத :, (3)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுவாமி கா�னி:, (4)-நந்தம்பாக்கம், 
வார்  158  ஆற்கா  ேபட்ைட ெத :, (5)-நந்தம்பாக்கம், வார்  
158  ஆற்கா  ேபட்ைட 1வ  ெத :, (6)-நந்தம்பாக்கம், வார்  
158  ேமற்கு மாட தி:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 100
தமிழ்நா  பகுதி பணி கூட் ற  

கட் ம் சங்கம் பா காப்  அ வ�ர் 
குடியி ப் , நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  வடக்கு மாட தி:, (2)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  பர்மா கா�னி 2வ  ெத :, (3)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  பர்மா கா�னி 3வ  ெத :, (4)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  பர்மா கா�னி 4வ  ெத :, (5)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  பர்மா கா�னி 1வ  ெத :, (6)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் தல் அெவன் :, (7)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 2வ  அெவன் :, (8)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 3வ  அெவன் :, (9)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 4வ  அெவன் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 101 கிைள �கம் ராமன் ேகாயில் ெத  
நந்தம்பாக்கம், நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  நந்தம்பாக்கம் கா�னி:, (2)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(3)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கிழக்கு குளக்கைர சாை�:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 102
ஐ டி பி எல் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நந்தம்பாக்கம், 
நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  க மாரியம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(2)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கூத்தாளம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(3)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  அம்ேபத்கார் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 103
ஐ டி பி எல் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நந்தம்பாக்கம், 
நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி  விரி  
தல் ெமயின் ேரா  (உட்கிரிக் க ண்டி):, (2)-நந்தம்பாக்கம், 

வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி விரி  2வ  ெமயின் ேரா  
(உட்கிரிக் க ண்டி):, (3)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  
கணபதி ரம் கா�னி விரி  தல் கு க்கு ெத  (உட்கிரிக் 
க ண்டி):, (4)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 
விரி  3வ  கு க்கு ெத  (உட்கிரிக் க ண்டி):, (5)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி விரி  4வ  
கு க்கு ெத  (உட்கிரிக் க ண்டி):, (6)-நந்தம்பாக்கம், வார்  
158  கணபதி ரம் கா�னி விரி  5வ  கு க்கு ெத  (உட்கிரிக் 
க ண்டி):, (7)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 
விரி  6வ  ெத  (உட்கிரிக் க ண்டி):, (8)-நந்தம்பாக்கம், 
வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி விரி  7வ  ெத  (உட்கிரிக் 
க ண்டி):, (9)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 
விரி  7வ  கு க்கு ெத  (உட்கிரிக் க ண்டி):, (10)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி விரி  8வ  
கு க்கு ெத  (உட்கிரிக் க ண்டி):, (11)-நந்தம்பாக்கம், வார்  
158  கணபதி ரம் கா�னி விரி  9வ  கு க்கு ெத  (உட்கிரிக் 
க ண்டி):, (12)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 
விரி  8வ  ெத :, (13)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  
கணபதி ரம் கா�னி 9வ  ெத  (உட்கிரிக் க ண்டி):, (14)-
நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி விரி  5வ  
ேபஸ் (உட்கிரிக் க ண்டி):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 104
ஐ டி பி எல் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நந்தம்பாக்கம், 
நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 1வ
ெத :, (2)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 
2வ  ெத :, (3)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் 3வ  
ெத :, (4)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் 4வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 105
ஐ டி பி எல் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நந்தம்பாக்கம், 
நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 5வ  
ெத :, (2)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் கா�னி 
6வ  ெத :, (3)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158 கணபதி ரம் கா�னி 
7வ  ெத :, (4)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  கணபதி ரம் 
கா�னி 8வ  ெத :, (5)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  
கணபதி ரம் கா�னி 9வ  ெத :, (6)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158 
 கணபதி ரம் கா�னி ெமயின் ேரா :, (7)-நந்தம்பாக்கம், வார்  
158  கணபதி ரம் கா�னி சுேபதார் ேதாட்டம்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 106
ஐ.டி.பி.எல் ெமட்ரிகுே�சன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெதற்கு கம் 
நந்தம்பாக்கம், நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  ஐ.டி.பி.எல். கா�ானி பி பிளாக்:, 
(2)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  ஐ.டி.பி.எல், கா�னி சி பிளாக்:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 107
தமிழ்நா  பகுதி பணி கூட் ற  

கட் ம் சங்கம் பா காப்  அ வ�ர் 
குடியி ப் , நந்தம்பாக்கம் - 600089

 (1)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  எம்.இ.எஸ் ஊழியர் 
குடியி ப் :, (2)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் தல் 
கு க்கு ெத :, (3)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 2வ  
கு க்கு ெத :, (4)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 3வ  
கு க்கு ெத :, (5)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 4வ  
கு க்கு ெத :, (6)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 5வ  
கு க்கு ெத :, (7)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  சுந்தர் நகர் 6வ  
கு க்கு ெத :, (8)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  தனேகாடி ராஜா 
ெத :, (9)-நந்தம்பாக்கம், வார்  158  டிபன்ஸ் கா�னி:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 108
உதவி ெபாறியாளர் அ வ�கம் ெமட்ேரா 
குடி ர் மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 
600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157  பள்ளக்கா�ணி:, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 பஜைன ேகாயில் ெத :, (3)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 கிழக்கு ெத :, (4)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 தர்மராஜ ரம்:, (5)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத :, (6)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
மணப்பாக்கம்:, (7)-மணப்பாக்கம், வார்  157 சிவன் ேகாயில் 
ெத :, (8)-மணப்பாக்கம், வார்  157 ேந  ெத :, (9)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 109 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157  பஜைனக் ேகாயில் ெத :, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157  ெபரியார் ெத :, (3)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 தந்ைதெபரியார் சாை�:, (4)-மணப்பாக்கம், வார்  
157 ேசம்பர் ேரா :, (5)-மணப்பாக்கம், வார்  157 

காத்தம்மன் ேகாயில் ெத :, (6)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
சி.ஆர் ரம்:, (7)-மணப்பாக்கம், வார்  157  ெபல் நகர்:, (8)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 வள் ஸ்வர்வரன் ேகாயில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 110 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 தர்மராஜ ரம்:, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 இந்திரா நகர்:, (3)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 111 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 கிழக்கு ெத :, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 ெபரியகா�ணி க்கானத்தம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (3)-மணப்பாக்கம், வார்  157 ெபரியகா�ணி 
பஜைனக் ேகாயில் ெத :, (4)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத :, (5)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
காமராஜர் சாை�:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 112 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 இந்திரா நகர் ெமயின் ேரா :, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 ரட்சித்தை�வி நகர்:, (3)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 மாரியம்மாள் ேகாயில் ெத :, (4)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 ரட்சித்தை�வி நகர்:, (5)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 சாமி நகர்:, (6)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 சி.ஆர்.ஆர் ரம்:, (7)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
தி வள் வர் நகர்:, (8)-மணப்பாக்கம், வார்  157 சி.ஆர்.ஆர் 
ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 113 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 அம்ேபத்கார் நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 114 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 அம்ேபத்கார் நகர் விரி  பகுதி:, 
(2)-மணப்பாக்கம், வார்  157 ேமட் க்கா�னி:, (3)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 அம்மன்ேகாயில்ெத :, (4)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 மாரியம்மன்ேகாயில்ெத :, (5)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 கிரிேகாரிநகர்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 115 ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 அண்ணாசாை�:, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 ெபரியபாைளயத்தம்மன் ேகாயில் 
தல் ெத :, (3)-மணப்பாக்கம், வார்  157 ேந ெத :, (4)-

மணப்பாக்கம், வார்  157 ேடங்க்ேரா :, (5)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 அம்ேபத்கார்நகர் ஆற்கா  ேரா :, (6)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 ெமயின்ேரா :, (7)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 அம்ேபத்கார் நகர் 2வ  ெமயின்ேரா :, (8)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 ெமயின்ேரா  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 116
அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம் 
எண்-1, மணப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் - 
600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 சர்ச் ெத :, (2)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 ன்றாவ  ெமயின் ேரா :, (3)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 ஆற்கா  சாை�:, (4)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
ேமட் க் கா�னி:, (5)-மணப்பாக்கம், வார்  157 ரிவர்வி  
ஐபிஎஸ் கா�ணி:, (6)-மணப்பாக்கம், வார்  157 ரிவர்வி  
என்கிேளவ் ஐஎஎஸ், ஐபிஎஸ் கா�னி:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 117
இம்மா ேவல் மழை�யர் மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி மணப்பாக்கம், 
மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 கார்டன் அஃப் ஹார்ட்ஸ்:, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 அஷ்ட�ட்சுமி அவின்  பார்த்தசாரதி 
நகர்:, (3)-மணப்பாக்கம், வார்  157 தி வள் வர் சாை�:, (4)-
மணப்பாக்கம், வார்  157  கார்டன் ம ண்ட் ந்தமல்லி:, (5)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 சத்தியா நகர் பிரதான சாை�:, (6)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 எம்.ஜி.ஆர். நகர்:, (7)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 கார்டன் வில்�ா எதிர் ற குடியி ப் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 118
இம்மா ேவல் மழை�யர் மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி மணப்பாக்கம், 
மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157 பாத்யா கார்டன்:, (2)-
மணப்பாக்கம், வார்  157  ெரஜன்ஸி பார்க்:, (3)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 மணப்பாக்கம் பார்த்தசாரதி ெத :, (4)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 கார்டன் வில்�ா:, (5)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 காசா எக்ஸ் எஸ் அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ்:, (6)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 பிரதான சாை� மனப்பாக்கம்:, (7)-
மணப்பாக்கம், வார்  157  கு கி பா 1வ  கார்டன் ேரா  
மணப்பாக்கம்:, (8)-மணப்பாக்கம், வார்  157 சி ஆர் ஆர் ரம் 
மணப்பாக்கம்:, (9)-மணப்பாக்கம், வார்  157 எஸ்.ஆர்.எம் 
ேரா :, (10)-மணப்பாக்கம், வார்  157 பார்த்தசாரதி நகர்:, (11)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 க்தி என்ேகளவ்:, (12)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 எஸ்.ஆர் கார்டன்:, (13)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 ேச �ட்சுமி அெவன் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 119
இம்மா ேவல் மழை�யர் மற் ம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி மணப்பாக்கம், 
மணப்பாக்கம் - 600125

 (1)-மணப்பாக்கம், வார்  157  ேமாட்டாந்தம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (2)-மணப்பாக்கம், வார்  157  ராம் சந்திரமிஷன்பா ஜி 
ெமேமாரியல் ஆசிரமம்:, (3)-மணப்பாக்கம், வார்  157 பா ஜி 
ஆசரமம்:, (4)-மணப்பாக்கம், வார்  157 சத்யா நகர்:, (5)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 சிவாஜி ேதாட்டம்:, (6)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 கார்டன் ஆஃப்  ஆர்ட்ஸ்:, (7)-
மணப்பாக்கம், வார்  157 எம்ஜிஆர் நகர்:, (8)-மணப்பாக்கம், 
வார்  157 சிவாஜி நகர்:, (9)-மணப்பாக்கம், வார்  157 
ரளிகி ஷ்ணா ேசம்பர்:, (10)-மணப்பாக்கம், வார்  157 

ேசாை� ேசம்பர்:, (11)-மணப்பாக்கம், வார்  157 கேணஷ்ராம் 
ேசம்பர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 120 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  2 கக்கன்ஜி ெத :, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 ேந  ெத :, (3)-ெகாளப்பாக்கம் 
(ஊ), வார் 3 ெதேரசா நகர்:, (4)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 3 
சுஜி ேசம்பர்:, (5)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 பாரதியார் 
ெத :, (6)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 காந்தி ெத :, (7)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 3 எம்.ஜி.ஆர். ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 121 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 பஜைன ேகாயில் ெத :, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ஒத்தவா  ெத :, (3)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ேவம் லிஅம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(4)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 ெமயின் ேரா :, (5)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 122 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 அ ணகிரிநாதர் ெத :, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 தி வள் வர் ெத :, (3)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 ேமக்ஸ்ஒர்தி நகர்:, (4)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  2 ெத  தி:, (5)-ெகாளப்பாக்கம் 
(ஊ), வார்  3 தட்டாங்குளம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 123 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 தர்மராஜா ெத :, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 சீனிவாச நகர்:, (3)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ைரஸ் மில்:, (4)-ெகாளப்பாக்கம் 
(ஊ), வார் 1 நம  நகர்:, (5)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 1  
நகர்:, (6)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), ராம ர்த்தி அவின் :, (7)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), பிரபா கார்டன்:, (8)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), 
பத்மாவதி ெத :, (9)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), அ சுயா அவின் :, 
(10)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), கதிரவன் நகர்:, (11)-ெகாளப்பாக்கம் 
(ஊ), வார் 1 ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (12)-ெகாளப்பாக்கம் 
(ஊ),  கேணஷ் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 124 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  3  மகா�ட்சுமி நகர்:, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  3 காமாட்சி நகர்:, (3)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  3 எம் ஆர் ேக நகர்:, (4)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  3 விஜய�ட்சுமி நகர்:, (5)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 தர்மராஜா ேகாயில் ெத :, (6)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 அகத் ஸ்வரர் ேகாயில் ெத :, (7)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  3 க மாரியம்மன் நகர்:, (8)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 சீனிவாச நகர்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 125 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 தி ப்ெப மாள் நகர்:, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 அண்ணா ெமயின் ேரா :, (3)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  3 தட்டாங்குளம்:, (4)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  3 பா�ாஜி நகர்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 126 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளபாக்கம் ஊராட்சி, வார்  1 ேமக்ஸ் ஒர்க்ஸ் நகர்:, (2)-
ெகாளபாக்கம் ஊராட்சி, வார்  1 கணபதி நகர்:, (3)-
ெகாளபாக்கம் ஊராட்சி, வார்  1 மா தி நகர் ெமயின் ேரா :, 
(4)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 நாராயணன் நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 127 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார் 3 எம்.ஜி.ஆர். நகர்
ஒட்டன்களத்  ேம :, (2)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 
அம்மன் ேகாயில் ெத :, (3)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1,2,3 
அண்ணா ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 128 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 ேசாழன் நகர்:, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  2 அம்ேபத்கார் ெத :, (3)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 வன்னியர் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 129 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ெகாளப்பாக்கம், ெகாளப்பாக்கம்-600128

 (1)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 நம  நகர்:, (2)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 ெகாளப்பாக்கம்:, (3)-
ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  1 பி.டி. நகர்:, (4)-ெகாளப்பாக்கம் 
(ஊ), ஸ்ெடல் ங் அெவன் :, (5)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), 
ஒற்ைறவாைட ெத :, (6)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), சபாபதி நகர்:, 
(7)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), ரத்தின சாமி நகர்:, (8)-ெகாளப்பாக்கம் 
(ஊ), தி ப்ெப மாள் நகர்:, (9)-ெகாளப்பாக்கம் (ஊ), வார்  2 
ெகாளப்பாக்கம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 130
 ராகேவந்திரா வித்யாை�யா மழை�யர் 

மற் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி ,ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 ெக கம்பாக்கம்
தி வள் வர் ெத :, (2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 
சங்கரலிங்கனார் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 131
 ராகேவந்திரா வித்யாை�யா மழை�யர் 

மற் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி ,ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 தி ப் ர்குமரன் ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 தரப்பாக்கம் ெப மாள் ேகாயில் 
ெத :, (3)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் 
ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (4)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 
தரப்பாக்கம் மாரியம்மன் ேகாயில் ெத :, (5)-ெக கம்பாக்கம் 
(ஊ), வார் 2 தரப்பாக்கம் எம் ஜி ஆர் ெத :, (6)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 தரப்பாக்கம் ராஜா ேகாவில் 
ெத :, (7)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 தரப்பாக்கம் காந்தி 
ெத :, (8)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் 
அண்ணா ெத :, (9)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 தரப்பாக்கம் 
விக்ேனஷ்வரா நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 132
 ராகேவந்திரா வித்யாை�யா மழை�யர் 

மற் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி ,ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 வ.உ.சி.ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 ெக கம்பாக்கம் சிவராஜ் ெத :, 
(3)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 ெக கம்பாக்கம் எம்.ஜி.ஆர் 
ெத :, (4)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத :, (5)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 
பா�ாஜி ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 133
 ராகேவந்திரா வித்யாை�யா மழை�யர் 

மற் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி ,ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ராஜீவ் காந்தி ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம்:, (3)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 இந்திராகாந்தி ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 134 அரசினர் உயர்நிை�ப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 ெபரியார் ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 அண்ணா ெத :, (3)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 கை�ஞர் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 135
அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம் 
எண் 07 ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 
600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 ஆ.ேகா.அரசு ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 136 அரசினர் உயர்நிை�ப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 த் ராமலிங்கம் ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 தி வள் வர் நகர்:, (3)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 பரணி த் ர் கு க்கு சாை�:, (4)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 ெபரியார் சாை�:, (5)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 தி வள் வர் ெத :, (6)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 சிவராஜ் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 137 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 க ம்பாடி அம்மன் ேகாயில் 
ெத :, (2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 எம் .ஜி.ஆர் ெத :, (3)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 காந்தி ெத :, (4)-ெக கம்பாக்கம் 
(ஊ), வார் 2 வ.ஊ.சி ெத :, (5)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 
நாச்சியார் அம்மன் ெத :, (6)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 2 
தி தியம்மன் ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 138
 ராகேவந்திரா வித்யாை�யா மழை�யர் 

மற் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி ,ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 மாேதவி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes
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28 139
 ராகேவந்திரா வித்யாை�யா மழை�யர் 

மற் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி ,ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 தி.வி.க.ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 காமராஜ் நகர்:, (3)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 கற்பகவிநாயகர் ேகாயில் ெத :, 
(4)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 ராமசாமி ெரட்டி ெத :, (5)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 கங்ைக அம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(6)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 4 சக்கரபாணி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 140 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 எம்.ஜி.ஆர். ெத
(ெக கம்பாக்கம்):, (2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 
விக்ேனஸ்வரா நகர் :, (3)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 
தி .வி.க. ெத :, (4)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ேமட்  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 141 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் பி.டி. நகர்:, 
(2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ராஜாஜி ெத :, (3)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் பாரதி ெத  
(அக்ராவரம்):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 142 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் ஆகாஷ்
நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 143 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் பாரதி நகர் 
(வ.ஊ.சி):, (2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் 
காமராஜர் ெத :, (3)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 
ெக கம்பாக்கம் கக்கன்ஜி ெத :, (4)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), 
வார் 1 ெக கம்பாக்கம் இராமச்சந்திரா நகர்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 144 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் �ாவதி
ெத :, (2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் 
�ட்சுமி நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 145 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் 
பா�கி ஷ்ணா நகர்:, (2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 
ெக கம்பாக்கம் ேநதாஜி ெத :, (3)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), 
வார் 1 ெக கம்பாக்கம் க ம்பாடிஅம்மன் ேகாயில் ெத :, (4)-
ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் சத்தியவாணி 
த்  ெத :, (5)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 

ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 146 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் (ஈஸ்வரி 
நகர்):, (2)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), வார் 1 ெக கம்பாக்கம் சக்தி 
அவின்  ெத :, (3)-ெக கம்பாக்கம் (ஊ), �ஷ்மி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 147 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார்  1 க.வி ேகாயில் ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார்  1 ெஜ.எஸ் டவர்ஸ்:, (3)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 கேஜந்திரன் ெத :, (4)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 1 சிட்டிபா  ெத :, (5)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 களத் ேம  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 148 அரசு உயர் நிை�ப்பள்ளி ெக கம்பாக்கம், 
ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 1 கண்ணம்மாள் ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 இந்திரா நகர்:, (3)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 1 என்.எஸ்.ேக ெத :, (4)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), பரணி த் ர் இைணப் ச்சாை�:, (5)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 1 பா�கி ஷ்ணன் ெத :, (6)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 4 த் ராமலிங்கத் ெத :, (7)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 1 ஈஸ்வரன்ேகாயில் ெத :, (8)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 அம்ேபத்கார் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 149 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 காந்தி ெத :, (2)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 காந்தி ெத  3:, (3)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 காந்தி ெத  4:, (4)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 காந்தி ெத  5:, (5)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 காந்தி ெத  7:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 150 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
ெக கம்பாக்கம், ெக கம்பாக்கம் 600122

 (1)-ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 காந்தி ெத  6:, (2)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), வார் 2 காந்தி ெத  8:, (3)-
ெக கம்பாக்கம்(ஊ), ெபரியபணிச்ேசரி:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 151 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
தண்ட�ம், தண்ட�ம் - 600128

 (1)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  2 வணிகர் ெத :, (2)-தண்ட�ம்
(ஊ), வார்  2 தண்ட�ம்:, (3)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  1 
ெசல்வவினாயகர் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 152 குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி 
தண்ட�ம், தண்ட�ம் - 600128

 (1)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  1 ேமல்மா நகர்:, (2)-தண்ட�ம் (ஊ), 
வார்  2 கு�ா�ர் ெத :, (3)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  2 பஜைன 
ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 153 அரசு ஆதிதிராவிடர் ந� ஆரம்பப்பள்ளி, 
தண்ட�ம், 600128

 (1)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  2 மாரியம்மன் ேகாயில் ெத :, (2)-
தண்ட�ம்(ஊ), வார்  1 ேவளாளர் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 154 அரசு ஆதிதிராவிடர் ந� ஆரம்பப்பள்ளி, 
தண்ட�ம்,  600128

 (1)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  4 அண்ணா நகர்:, (2)-தண்ட�ம் (ஊ), 
வார்  2 குயவர் ெத :, (3)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  1 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத :, (4)-தண்ட�ம் (ஊ), மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (5)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  4 மணிேம  -1:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 155
அரசினர் ஆதிதிராவிடர் ந�
உயர்நிை�ப்பள்ளி தண்ட�ம், தண்ட�ம் - 
600128

 (1)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  4 மணிேம  -2:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 156
அரசினர் ஆதிதிராவிடர் ந� 
உயர்நிை�ப்பள்ளி தண்ட�ம், தண்ட�ம் - 
600128

 (1)-தண்ட�ம் (ஊ), வார்  4 மணிேவ அம்பாள் நகர்:, (2)-
தண்ட�ம்(ஊ), வார்  1 நி அம்பாள்நகர் 3வ  ெத :, (3)-
தண்ட�ம் (ஊ), ெபரியபணிேசரி:, (4)-தண்ட�ம் (ஊ), ஆகாஷ் 
நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 157
குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிை�ப்பள்ளி இரண்டாம்கட்டைள, 
இரண்டாம் கட்டைள - 600122

 (1)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார் 3 சதானந்த ரம் கா�னி:, 
(2)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  2 பாரதி நகர்:, (3)-
இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  4 ெப மாள் ேகாயில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 158
குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிை�ப்பள்ளி இரண்டாம்கட்டைள, 
இரண்டாம் கட்டைள - 600122

 (1)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  1, 3 இராகேவந்திரா நகர்:, 
(2)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  5 சாணார் ெத :, (3)-
இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  6 த்தேவ  கா�னி:, (4)-
இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  7 இ ளர் ெத :, (5)-
இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  8 ெரட்டி ெத :, (6)-
இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார்  9 த்தேவ  ெரட்டி ெத :, 
(7)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), பஜைனேகாவில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 159
குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிை�ப்பள்ளி இரண்டாம்கட்டைள, 
இரண்டாம் கட்டைள - 600122

 (1)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார் 2 பாரதி நகர் கா�னி:, (2)-
இரண்டாம்கட்டைள, வார் 2 காந்தி சாை�:, (3)-
இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார் 2 யாதவர் ெத :, (4)-
இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார் 3 ெப மாள் ேகாயில் ெத :, 
(5)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார் 3 இரண்டாம்கட்டைள:, 
(6)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), அம்ேபத்கார் சாை�:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 160
குன்றத் ர் ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிை�ப்பள்ளி இரண்டாம்கட்டைள, 
இரண்டாம் கட்டைள - 600122

 (1)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), வார் 3 சதாநந்த ரம் 
அம்ேபத்கார் ெத :, (2)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), 
இரண்டாம்கட்டைள:, (3)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), 
ராகேவந்திரா நகர்:, (4)-இரண்டாம்கட்டைள(ஊ), 

சந்திரேசகர ரம்:, (5)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), ெரட்டி ெத :, 
(6)-இரண்டாம்கட்டைள (ஊ), இ ளர் கா�னி:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 161
னித ேதாைமயார் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி க ல் பஜார், க ல் பஜார் - 
600074

 (1)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (2)-க ல்பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  2 
ெந ஞ்சாை�:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 162
னித ேதாைமயார் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி க ல் பஜார், க ல் பஜார் - 
600074

 (1)-க ல்பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  2 பஜைன ேகாயில் 
ெத :, (2)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  2 ெபரியார் 
ெத :, (3)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  3 ஆற்கா  
சாை�:, (4)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), வார்  3 
ெக கம்பாக்கம் சாை�:, (5)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார்  3 காமராஜர் ெத :, (6)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி), 
வார்  3 ெபாழிச்ச ர் சாை�:, (7)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  3 எம் ஜி ஆர் ெத :, (8)-க ல்பஜார் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி), வார்  3 மாங்காளியம்மன் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 163
னித ேதாைமயார் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி க ல் பஜார், க ல் பஜார் - 
600074

 (1)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 அண்ணா ெத :, 
(2)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 அண்ணா 
ெந ஞ்சாை�:, (3)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 
கை�ஞர் ெத :, (4)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 
மணிவண்ணன் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 164
னித ேதாைமயார் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி க ல் பஜார், க ல் பஜார் - 
600074

 (1)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 டில்லி பா  
ெத :, (2)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1  யேசாதா 
நகர்:, (3)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 காந்தி 
ெத :, (4)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 பஜைன 
ேகாயில் ெத :, (5)-க ல் பஜார் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி), வார்  1 
ைரமணி ெத  பல்�வ ரம் சாை� அ கில்:, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 165
னித ேடாமினிக் ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித 

ேதாைமயார் மை�, ந்தமல்லி பிரதான 
சாை� னித ேதாைமயர் மை� 600016.

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 ேபட்ரிக் ே�ன்:, 
(2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 ஜவஹர்�ால் 
ெத , தண் மா நகர்:, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், 
வார்  4 தண் மா நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 166
னித ேடாமினிக் ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித 

ேதாைமயார் மை�, ந்தமல்லி பிரதான 
சாை� னித ேதாைமயர் மை� 600016.

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 ேராப்பியன் 
ை�ன்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 167
னித ேடாமினிக் ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித 

ேதாைமயார் மை�, ந்தமல்லி பிரதான 
சாை� னித ேதாைமயர் மை� 600016.

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  3 ேமட்  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 168
ஆர் சி எம் உயர்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, னித ேதாைமயார் 
மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமான்ட், வார்  2 னித ேபட்ரிக் 
சர்ச் ெத :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமான்ட், வார்  2 
னித ேபட்ரிக் சர்ச் 1வ  ேரா :, (3)-பரங்கிமை� 

கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 னித ேபட்ரிக் சர்ச் 2வ  ெத :, 
(4)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 னித ேபட்ரிக் 
சர்ச் 3வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 169
ஆர் சி எம் ெதாடக்கப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, னித ேதாைமயார் 
மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 சிட்டிபா  ெத , 
(கை�ஞர் நகர்):, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 
வள் வர் ெத  , (கை�ஞர் நகர்):, (3)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 த் ரங்க தலி ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 170
ஆர் சி எம் உயர்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, னித ேதாைமயார் 
மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  2 ெபரியார் ெத  
கை�ஞர் நகர்:, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார் 2 
காந்தி ெத  கை�ஞர் நகர்:, (3)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமண்ட், வார் 2 கம்பர் ெத  கை�ஞர் நகர்:, (4)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார் 2 அண்ணா ெத  
கை�ஞர் நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 171
ஆர் சி எம் உயர்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, னித ேதாைமயார் 
மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார் 2 கண்ணகி ெத  
கை�ஞர் நகர்:, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார் 2 
அம்ேபத்கார் ெத :, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், 
வார் 2 பார்த்தசாரதி நகர்:, (4)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  2 ேநதாஜி நகர்:, (5)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  2 மை�உச்சி:, (6)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 மாங்காளியம்மன் ேகாயில் ெத   
ட்  எண் 1-72:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 172
ஆர் சி எம் உயர்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, னித ேதாைமயார் 
மை� - 600016

 (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 
மாங்காளியம்மன் ேகாயில் ெத  ட்  எண் 4-72:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 173
ஆர் சி எம் உயர்நிை�ப்பள்ளி னித
ேதாைமயார் மை�, னித ேதாைமயார் 
மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார் 2 
மாங்காளியம்மன் ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 174
ஆர் சி எம் உயர்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, னித ேதாைமயார் 
மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 காமராஜர் ெத  
(கை�ஞர் நகர்):, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 
ராஜாஜி ெத  கை�ஞர் நகர்:, (3)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 எக்ஸ்-சர் ஸ்ேமன் கா�ணி 1வ  
ெத  (கை�ஞர்நகர்):, (4)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், 
வார்  2 எக்ஸ்-சர் ஸ்ேமன் கா�ணி 2வ  ெத  (கை�ஞர் 
நகர்):, (5)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 எக்ஸ்-
சர் ஸ்ேமன் கா�ணி 3வ  ெத  (கை�ஞர் நகர்):, (6)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வா.க எக்ஸ்-சர் ஸ்ேமன் 
கா�ணி குடியி ப்  தல் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 175

டாக்டர் எம். ஜி. ஆர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
உயர்நிை�ப்பள்ளி , னித ேதாைமயார் 
மை� -600016, னித ேதாைமயார் மை� - 
600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார் 1 ஏ கிண  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 176

டாக்டர் எம். ஜி. ஆர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
உயர்நிை�ப்பள்ளி , னித ேதாைமயார் 
மை� -600016, னித ேதாைமயார் மை� - 
600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 ம ன்ட் 
ந்தமல்லி ெமயின் ேரா :, (2)-பரங்கிமை� 

கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 ெவள்ளித் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 177

டாக்டர் எம். ஜி. ஆர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
உயர்நிை�ப்பள்ளி , னித ேதாைமயார் 
மை� -600016, னித ேதாைமயார் மை� - 
600016

 (1)-பரங்கிமை� கன்ேடாண்ெமன்ட், வார்  2 ெவள்ளித் ெத :, 
(2)-பரங்கிமை� கன்ேடாண்ெமன்ட், வார்  1 ந்ேதாட்டம்:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 178

டாக்டர் எம். ஜி. ஆர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
உயர்நிை�ப்பள்ளி , னித ேதாைமயார் 
மை� -600016, னித ேதாைமயார் மை� - 
600016

 (1)-பரங்கிமை� கன்ேடாண்ெமன்ட், வார்  1 ஏ கிண  2வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 179

டாக்டர் எம். ஜி. ஆர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
உயர்நிை�ப்பள்ளி , னித ேதாைமயார் 
மை� -600016, னித ேதாைமயார் மை� - 
600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 ேமகஸின் 
ேரா :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், ஜி.எஸ்.டி ேரா :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 180

டாக்டர் எம். ஜி. ஆர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
உயர்நிை�ப்பள்ளி , னித ேதாைமயார் 
மை� -600016, னித ேதாைமயார் மை� - 
600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 மரிய ரம்:, (2)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 பட்ேரா :, (3)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 டிபன்ஸ் கா�னி 
சாை�:, (4)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், ஷாதிக் பாஷா 
நகர்:, (5)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், அண்ணா ெத :, (6)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், ராஜபாைளயம்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 181
சி எஸ் ஐ னித ேதாைமயார் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித ேதாைமயார் 
மை�, னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார் 2 னவர் ெத :, 
(2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 மார்ெகட் ெத :, 
(3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 கைரயார் ேகாயில் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 182
சி எஸ் ஐ னித ேதாைமயார் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித ேதாைமயார் 
மை�, னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 விஸ்வநாத ரம்:, 
(2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 பால்ெவல்ஸ் 
ேரா :, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 பஜார் 
ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 183
சி எஸ் ஐ னித ேதாைமயார் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித ேதாைமயார் 
மை�, னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கன்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 வடக்கு ெவள்ளித் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 184
சி எஸ் ஐ னித ேதாைமயார் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித ேதாைமயார் 
மை�, னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கன்ேடான்ெமன்ட், வார் 1 பாரதியார் நகர்:, 
(2)-பரங்கிமை� கன்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 ஏ கிண  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 185
சி எஸ் ஐ னித ேதாைமயார் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித ேதாைமயார் 
மை�, னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கன்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 ெவள்ளித் ெத :, 
(2)-பரங்கிமை� கன்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 ந்ேதாட்டம்:, (3)-
பரங்கிமை� கன்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 டி.எ.டி அ வ�ர் 
குடியி ப் :, (4)-பரங்கிமை� கன்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 
கிழக்கு ெசட்டி ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 186
சி எஸ் ஐ னித ேதாைமயார் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித ேதாைமயார் 
மை�, னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 ெப மாள் 
ெத :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 வி.பி 
ை�ன் ேபா ஸ் குடியி ப் :, (3)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 ேபா ஸ் குடியி ப் :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 187
சி எஸ் ஐ னித ேதாைமயார் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித ேதாைமயார் 
மை�, னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 விஸ்வநாதர் 
ேகாயில் ெத :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 
ேபா ஸ் ஆ ஸ் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 188
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 இராமர் ேகாவில் 
ெத ,நசரத் ரம்:, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 
ராஜபாைளயம் ெத :, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், 
வார்  1 மாரியம்மன் ேகாவில் ெத :, (4)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 இந்திரா நகர் தல் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 189
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  1 �ஷ்மியம்மன் 
ேகாவில் ெத :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார் 1 
ெப மாள் ேகாயில் ெத , நசரத் ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 190
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 மத்யாஸ் நகர்:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 191
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 நார்த் பேர  
ேரா :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 
கண்ேடான்ெமன்ட் குடியி ப் :, (3)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 பால்ேவல்ஸ் ேரா :, (4)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 பட்ேரா :, (5)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 பட்ே�ன்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 192
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார் 4 அம்ேபத்கார் நகர்
5வ  ெத :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 
அம்ேபத்கார் நகர் 3வ  ெத :, (3)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 அம்ேபத்கார் நகர் 3வ  கு க்கு 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 193
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 அம்ேபத்கார் நகர் 
6வ  ெத :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 
ெஜயில்கானா ெத :, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், 
வார்  4 ரம் கா�னி கு க்கு ெத :, (4)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 ரம் கா�னி:, (5)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 ரம் கா�னி 1வ  கு க்கு 
ெத :, (6)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 ரம் 
கா�னி 2வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 194
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  4 
நாகவல்லியம்மன் ேகாயில் ெத  அம்ேபத்கார் நகர்:, (2)-
பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  4, 4வ  பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத , அம்ேபத்கார் நகர்:, (3)-பரங்கிமை� 
கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  4 இந்திரா நகர்:, (4)-பரங்கிமை� 
கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  4 5வ  ெத , இந்திரா நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 195
காமராஜர் கண்ேடான்ெமண்ட் 
ெதாடக்கப்பள்ளி னித ேதாைமயார் மை�, 
னித ேதாைமயார் மை� - 600016

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார் 4 
நாகவல்லியம்மன் ேகாயில் ெத  இந்திரா நகர்:, (2)-
பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  4 3வ  ெத , இந்திரா 
நகர்:, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  4 6வ  
ெத , இந்திரா நகர்:, (4)-பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், 
வார்  4 8வ  ெத , இந்திரா நகர்,:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 196

னித ேடாமினிக் ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, ந்தமல்லி 
பிரதானசாை� னித ேதாைமயர் மை� 
600016.

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 ஜி.எஸ்.டி 
ேரா :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 பி.சி.எம். 
கா�னி:, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 
எம்.ேக.என் ேரா :, (4)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், 
வார்  4 ெடலிகாம் அ வ�ர் குடியி ப்  ஏ பிளாக்:, (5)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 ெடலிகாம் 
அ வ�ர் குடியி ப்  பி பிளாக்:, (7)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 ெடலிகாம் அ வ�ர் குடியி ப்  
ஈ பிளாக்:, (8)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 ரவி 
கா�னி தல் ெத :, (9)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், 
வார்  4 ரவி கா�னி 2வ  ெத :, (10)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 ரவி கா�னி 3வ  ெத :, (11)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 தமிழ்நா  காவ�ர் 
ட் வசதி வாரிய குடியி ப் :, (12)-பரங்கிமை� 

கண்ேடான்ெமண்ட், வார்  4 உஸ்மான் ை�ன்:, (13)-
பரங்கிமை� கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  2 ளசிங்க ரம் 
த் மாரியம்மன் ேகாயில் ெத :, (14)-பரங்கிமை� 

கண்ேடாண்ெமன்ட், வார்  3 ஆரணிகாட் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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னித ேடாமினிக் ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, ந்தமல்லி 
பிரதானசாை� னித ேதாைமயர் மை� 
600016.

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 இராேஜஸ்வரி 
கா�னி:, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  2 
ேமகைசன் ேரா :, (3)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  
4 வி.ஜி.பி பிளாட் (மர்பி ஸ்ெகாயர்):, (4)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 மர்பி ஸ்ெகாயர்:, (5)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 எம்.ஈ.எஸ் ஊழியர்கள் குடியி ப்  
(மிலிட்ெடரி இன்ஜினியரிஸ் சர் ஸ்:, (6)-பரங்கிமை� 
கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 அஞ்ச�க குடியி ப் :, (7)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 ஜி.எஸ்.டி ேரா :, (8)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 பஜார் ேரா :, (9)-
பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  3 பஜார் ே�ன்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 198

னித ேடாமினிக் ேமல்நிை�ப்பள்ளி னித 
ேதாைமயார் மை�, ந்தமல்லி 
பிரதானசாை� னித ேதாைமயர் மை� 
600016.

 (1)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 அம�பவன் 
த்ரா ேரா :, (2)-பரங்கிமை� கண்ேடான்ெமன்ட், வார்  4 

சாதிக்பாட்ஷா நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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சிவில் ஏவிேயஷன் ந நிை�ப்பள்ளி 
னம்பாக்கம், னம்பாக்கம் கிழக்கு 

600027.

(1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார் 4 எம்.ஜி.ஆர் நகர்:, 
(2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் டி:, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 மத்திய ெதாை�ெதாடர்  பயிற்சி 
அ வ�ர் குடியி ப் :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 1:, (5)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 2:, (6)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 3:, 
(7)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 4:, (8)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 5:, 
(9)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 6:, (10)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 8:, 
(11)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 9:, (12)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 10:, 
(13)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 11:, (14)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 12:, 
(15)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 1-பி:, (16)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 1-
சி:, (17)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் 
ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 1-எ1:, (18)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  5 இந்தியன் ஏர்ை�ன்ஸ் கா�னி பிளாக் 2-
பிஎக்ஸ்: (19)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம் வார் 5

All Votes
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28 200
சிவில் ஏவிேயஷன் ந நிை�ப்பள்ளி 
னம்பாக்கம், னம்பாக்கம் கிழக்கு 

600027.

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 க மாரி அம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5  
என்.ஏ.டி கா�னி:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 201
சிவில் ஏவிேயஷன் ந நிை�ப்பள்ளி 
னம்பாக்கம், னம்பாக்கம் கிழக்கு 

600027.

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 டி.ஜி.க் .எ 
குடியி ப் :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 
பாண்டியன் ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  
5 வானிை� ஆராய்ச்சி அ வ�கக் குடியி ப் :, (4)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 மத்திய 
ெபா ப்பணித் ைர அ வ�கக் குடியி ப் :, (5)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ராணி ெத :, (6)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ராஜா ெத :, (7)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 இளவரசன் ெத :, (8)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ெரயில்ேவ ஸ்ேடசன் 
ெத :, (9)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ரயில்ேவ 
குடியி ப் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 202

அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 
சர்ச் ேரா :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 
குமாரசாமி ெசட்டி ெத :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  5 பைழய ட்ரங் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 டி.டி.ஆர் 
குடியி ப் :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 
ரங்கசாமிபிள்ைள ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  6 ஆல்பர்ட் சந் :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  5 ஜனாப் இஸ்மாயில் சாகிப் ெத :, (5)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 தி வள் வர் ெத :, 
(6)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 பாரத் நகர்:, (7)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 ஜீவா நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 204

அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 டிப்ேபா ை�ன்:, 
(2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 மசூதி ெத :, (3)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 சந்ைத ேரா :, (4)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ெகாடிமை�ச்ேசரி:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 205

அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ளசிங்க தலி 
ெத :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ஆபிசர்ஸ் 
ே�ன்:, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 ெவட்ரன் 
ே�ன்:, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  5 அ மை� 
சாவடி ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார் 7 பல்�ாவரம்
கண்ேடான்ெமன்ட் ஸ் ப்பர் குடியி ப் :, (2)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார் 7 அரியன் ெத :, (3)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார் 7 சீனிவாசபிள்ைளத் 
ேதாட்டம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 207

அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார் 7 ெபான்னியம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 208

அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 ெவங்கடாச� 
நாயக்கர் சாை�:, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 
காஜாசாகிப் ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  
7 பஜைன ேகாயில் ெத :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  7 காயி�ார் ெத :, (5)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  7 காயி�ார் சந் :, (6)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  7 ஆ கச்ெசட்டி ெத :, (7)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  7 பஜார் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 209

அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 மிளகுபிள்ைள 
ெத :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 
பச்ைசயப்ப நாயக்கர் ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  7 ஆதிநா  ெத :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  7 ேடனரி ெத :, (5)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  7 அந்ேதாணியார் ேகாயில் ெத :, (6)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 பாரதி ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 210

அறிஞர் அண்ணா 
கண்ேடான்ெமண்ட்உயர்நிை�ப்பள்ளி , 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 உேசன் சாகிப் 
ெத :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 அப்பா  
நாயக்கர் ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார் 7 
காந்தி ெத :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 
ரங்கநாதன் தலியார் ெத :, (5)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  7 ஆ ெதாட்டி ெத :, (6)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 நரிக்குறவர் கா�னி:, 
(7)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  7 ேந  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 211

டாக்டர் .ஏ.பி. ேஜ அப் ல்க�ாம் 
கண்ேடான்ெமண்ட் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 பத்மநாபன் 
ெத :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6  
மாரியம்மன் ேகாயில் 2வ  ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  6 மாரியம்மன் ேகாயில் 3வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 212

டாக்டர் .ஏ.பி. ேஜ அப் ல்க�ாம் 
கண்ேடான்ெமண்ட் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 த்தா�ம்மன் 
ேகாயில் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 213

டாக்டர் .ஏ.பி. ேஜ அப் ல்க�ாம் 
கண்ேடான்ெமண்ட் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 குமரன் ெத :, 
(2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 மாரியம்மன் 
ேகாயில் தல் ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  6 மை�ேம :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  6 இந்திரா காந்தி ெத :, (5)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  6 மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  1-350:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 214

டாக்டர் .ஏ.பி. ேஜ அப் ல்க�ாம் 
கண்ேடான்ெமண்ட் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 ஜி எஸ் டி 
ேரா :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 காசிம் 
சாகிப் ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 
பா�கி ஷ்ணன் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 215

டாக்டர் .ஏ.பி. ேஜ அப் ல்க�ாம் 
கண்ேடான்ெமண்ட் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத -2:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 216

டாக்டர் .ஏ.பி. ேஜ அப் ல்க�ாம் 
கண்ேடான்ெமண்ட் ெதாடக்கப்பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம்-600043

 (1)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 ெஜகநாதன் 
சந் :, (2)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 
ெஜகன்நாதன் ெத :, (3)-கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், 
வார்  6 சிதம்பரநாதன் ெத :, (4)-கண்ேடான்ெமண்ட் 
பல்�ாவரம், வார்  6 சீனிவாசப்ெப மாள் ேகாயில் ெத :, (5)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 ஜி.எஸ்.டி. ேரா :, (6)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 ேகச ரம்:, (7)-
கண்ேடான்ெமண்ட் பல்�ாவரம், வார்  6 இந்திராகாந்தி ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 217
இந்  மத ந நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
த் குமாரசாமி ேகாயில் ெத ஆ�ந் ர் 

600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 ஜி.எஸ். டி. ேரா :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  160 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
கம்பர் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 218
இந்  மத ந நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
த் குமாரசாமி ேகாயில் ெத ஆ�ந் ர் 

600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 க ம்பாடி அம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(2)-ஆ�ந் ர், வார்  160 ராமசாமிபந்  ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், 
வார்  160 ேவம் லி சுேபதார் ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
சுப்பா கா�னி:, (5)-ஆ�ந் ர், வார்  160 காந்தி மார்ெகட்:, (6)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 ெபரியபாைளயத்தான் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 219
காந்தி ெதாடக்கப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
தாடிகாரசாமி ேகாயில் ெத  ஆ�ந் ர், 
600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 மாதவ ெப மாள் கிழக்கு ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 ேவ  ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
�ாயர் ெஜகநாதன் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 220
காந்தி ெதாடக்கப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
தாடிகாரசாமி ேகாயில் ெத  ஆ�ந் ர், 
600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 மாதவ ெப மாள் ெதற்கு ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 மாதவெப மாள் வடக்கு ெத :, (3)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 மாதவெப மாள் மத்திய ெத :, (4)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 மாதவெப மாள் ேமற்கு ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 221 ெப நகர ெசன்ைன உயர்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ஜால் ெத  ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 தாடிக்காரசாமி ேகாயில் ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 ச ரி ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 222

ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
(வடக்கு), ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர், ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர் 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 �ா அபார்ட்ெமன்ட்ஸ்:, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 அேசாக்ேமனர் குடியி ப் :, (3)-ஆ�ந் ர், 
வார்  160 சக்திச ரி குடியி ப் :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 223

ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
(வடக்கு), ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர், ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர் 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார் 160 சன்னியாசி சுேபதாரர் ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 க்தம்ஜி ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
கு பக்ஸ் ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  160 டாக்டர் உ.ேவ 
சாமிநாதன் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 224

ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
(வடக்கு), ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர், ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர் 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 அப்பா  ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், வார்  
160 கற்பக வினாயகர் ேகாயில் ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
நத்தட் சுேபதார் ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  160 நத்தட் 
சுேபதார் சந் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 225

ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி
(வடக்கு), ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர், ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர் 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 ஏகாம்பர டேபதார் ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 தர்மராஜா ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 226

ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
(வடக்கு), ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர், ஏகாம்பர தேபதார் ெத  
ஆ�ந் ர் 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 ஜால் ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
உேசன் சுேபதார் ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  160 பாண்  மன் 
ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  160 ெகாத்தவால் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 227
இந்  மத ந நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
த் குமாரசாமி ேகாயில் ெத ஆ�ந் ர் 

600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 எம்.ேக.என் சாை�:, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  160 ம வன்கைர ேரடிேயா நிை�ய சந் :, (3)-ஆ�ந் ர், 
வார்  160 ம வன்கைர 5வ  ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
மார்ேகாஸ் ெத :, (5)-ஆ�ந் ர், வார்  160 மார்ேகாஸ் சந் :, 
(6)-ஆ�ந் ர், வார்  160 த் குமாரசாமி சாை�:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 228
இந்  மத ந நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
த் குமாரசாமி ேகாயில் ெத ஆ�ந் ர் 

600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  160 ம வன்கைர 1வ  ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  160 ம வன்கைர 2வ  ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், 
வார்  160 ம வன்கைர 3வ  ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
ம வன்கைர 4வ  ெத :, (5)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
ம வன்கைர 1வ  கு க்கு ெத :, (6)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
ம வன்கைர 2வ  கு க்கு ெத :, (7)-ஆ�ந் ர், வார்  160 
ம ைர ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 229
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161 சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  161 ேஜம்ஸ் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 230
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார் 161 ப த்திவாக்கம் ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161 ேமட்  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 231
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161 ப்ேபட்ைட ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161 ப்ேபட்ைடத் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 232
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161 பச்ைசயம்மன் ேகாயில் ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  161 ேவளச்ேசரி ேரா :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  
161 எஸ்.பி.ஐ கா�னி:, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  161 பச்ைசயம்மன் 
ேகாயில் ெத  பா ஸ் ச த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ்:, (5)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161 பச்ைசயம்மன் ேகாயில் ெத  அபிராமி ஓரல் வி :, 
(6)-ஆ�ந் ர், வார்  161 ேஜம்ஸ் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 233
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161 அழகிரி ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், வார்  
161 த்தியால் ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  161 த்தியால் 
ெத  1வ  சந் :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  161 எம்.ேக.என் ேரா :, 
(5)-ஆ�ந் ர், வார்  161  த்தியால் ெத  2வ  சந் :, (6)-
ஆ�ந் ர், வார்  161 அழகிரி ெத  ேகாரல்ேமனர்:, (7)-
ஆ�ந் ர், வார்  161  அழகிரி ெத  அகி�ாண்ேடஸ்வரி 
இல்�ம்:, (8)-ஆ�ந் ர், வார்  161  த்தியால் ெத  கம�ம் 
நிை�யம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 234 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  மஸ்தான்ேகாரி ெத தல்
பாகம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 235 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
600088

 (1)-வார்  161 மஸ்தான்ேகாரி ெத  தல் பாகம்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes
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28 236 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ேடனியல் ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிரகாம் ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  161  தி வள் வர் ெமயின் ேரா :, (4)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  161  ஆபிரகாம் ெத , சுகன் ஓம்ஸ் அபார்ட்ெமண்ட்:, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிரகாம் ெத , சுகன் வில்�ா 
அபார்ட்ெமண்ட்:, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  மஸ்தான்ேகாரி 
ெத  இரண்டாம் பாகம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 237 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி 5வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி 4வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி 3வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி 2வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி 5வ  ெத  சபரி 
ப்ளாட்ஸ்:, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிஸ் கா�னி 2வ  
ெத  சுனில் பிளாட்ஸ்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 238 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி 1வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி ேமற்கு ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஆபிசர் கா�னி மத்திய ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  சிட்டி லிங்க் ேரா :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  சிட்டிலிங்க் ேரா  சாந்திநிேகதன் 
குடியி ப் :, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  சிட்டிலிங்க்ேரா  
�ாம்பரி சாந்திநிேகதன் :, (7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  

சிட்டிலிங்க்ேரா  கஸ் ரி சாந்திநிேகதன் குடியி ப் :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  சிட்டிலிங்க்ேரா  மஞ்சரி சாந்தி 
ேகதன் குடியி ப் :, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  
சிட்டிலிங்க்ேரா  காதம்பரிசாந்தி ேகதன் குடியி ப் :, (10)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  சிட்டிலிங்க்ேரா  ஆவாரம் 
சாந்திநிேகதன் குடியி ப் :, (11)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  
சிட்டிலிங்க்ேரா  தாமைரசாந்தி நிேகதன் குடியி ப் :, (12)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  5வ  சிட்டி லிங்க் ேரா  குறிஞ்சி 
சாந்தி நிேகதன் குடியி ப் :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 239 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  மண்ணடியம்மன் ேகாயில் 
ெமயின் ேரா :, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  மண்ணடியம்மன் 
ேகாயில் 1வ  ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
தி வள் வர் 1வ  ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
மண்ணடியம்மன் ேகாயில் ெமயின்ேரா  சங்கர் பிளாட்ஸ்:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 240 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம்,  
600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  மண்ணடியம்மன் ேகாயில் 2வ  
ெத :, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163 தி வள் வர் 2வ  ெத :, 
(3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  தி வள் வர் 3வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163 தி வள் வர் 1வ  சந் :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163 தி வள் வர் 3வ  சந் :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ெந ப்  ேமைட:, (7)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  163  பழண்டியம்மன் ேகாயில் ெத :, (8)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  163  தி வள் வர் 1வ  ெத  சங்கர் பிளாட்ஸ்:, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  தி வள் வர் 3வ   ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 241 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
ஆதம்பாக்கம் 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா ரம் 5வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163 ச த் ெமயின் 2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ச த் ெமயின் தல் ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  யாதவாள்ெத  (பா�கங்காதரர் ெத  
2வ  பாகம்):, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  யாதவாள் ெத  
(பா�கங்காதர் ெத  1வ  பாகம்):, (7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
163  யாதவாள் ெத  (பா�கங்காதர் ெத  1வ  பாகம்):, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  யாதவாள் ெத  (பா�கங்காதர் ெத  
1வ  பாகம்):, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  யாதவாள் ெத  
(பா�கங்காதர் ெத  1வ  பாகம்):, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 242 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
ஆதம்பாக்கம் 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா ரம் ெமயின் 
ேரா :, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா ரம் 1வ  
ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா ரம் 2வ  
ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா ரம் 3வ  
ெத :, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா ரம் 4வ  
ெத :, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா ரம் 6வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 243 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
ஆதம்பாக்கம் 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ே�பர் கிண  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ே�பர் கிண  1வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ே�பர் கிண  2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ே�பர் கிண  3வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பரேமஸ்வரன் நகர் 2வ  ெத :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பரேமஸ்வரன் நகர் 3வ  ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பரேமஸ்வரன் நகர் 5வ  ெத :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பரேமஸ்வரன் நகர் 4வ  ெத :, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பரேமஸ்வரன் நகர் 1வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 244 னித பிரிட்ேடாஸ் கல் ரி ஆதம்பாக்கம், 
ஆதம்பாக்கம் 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  யாதவாள் ெத (பா�கங்காதரர்
ெத  1வ  பாகம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 245
ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், க கர் ெத , ஆதம்பாக்கம் 
- 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ரம் 1வ  ெத :, 
(2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ரம் 1வ  ெத  
நித்யாமகா�ட்சுமி:, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
ராமகி ஷ்ணா ரம் 1வ  ெத  எச்.ஐ.எப்.டீ அப்பார்ட்ெமண்ட்:, 
(4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ரம் 1வ  ெத  
சபாபதி அப்பார்ட்ெமண்ட்:, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
ராமகி ஷ்ணா ரம் 1வ  ெத  சீனிவாச ேகசல் :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ரம் 3வ  ெத  
திவ்யவர்ஷினி ப:, (7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
ராமகி ஷ்ணா ரம் 3வ  ெத  ராமகி ஷ்ணா பிளாட்ஸ்:, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ரம் 3வ  ெத  
ஜனார்த்தனன் அப்பார்ட்ெமண்ட்:, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163 
 ராமகி ஷ்ணா ரம் 3வ  ெத  சுதர்ஸன் அப்பார்ட்ெமண்ட்:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 246
ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், க கர் ெத , ஆதம்பாக்கம் 
- 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ரம் 2வ ெத :, 
(2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ரம் 3வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 247
ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், க கர் ெத  ஆதம்பாக்கம் -
 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  குமர ரம் 1வ  ெத  :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163 குமார ரம் 2வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  குமார ரம் 3வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ஏரிக்கைர ெத :, (5)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  163  ராமகி ஷ்ணா ெத :, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
அரங்கநாதன் பிளாட்ஸ் ராமகி ஷ்ணா ெத :, (7)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  163  வி.ஏ.ேக. கார்டன் ராமகி ஷ்ணா ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 248
ெப நகர ெசன்ைன ந நிை�ப்பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், க கர் ெத  ஆதம்பாக்கம் -
 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ராஜாபாதர் ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 1வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  �ட்சுமி சந் :, (5)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  163  ஏரிக்கைர ெத :, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
ேராஸ் அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ் ஏரிக்கைர ெத :, (7)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  163  நான்சில் அப்பார்ெமண்ட்ஸ் பார்த்தசாரதி நகர்:, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 2வ  ெத  ஆசி 
பிளாட்ஸ்:, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 
2வ  ெத   ெசௗஜன்யா பிளாட்ஸ்:, (10)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
163  பார்த்தசாரதி நகர் 2வ  ெத  சிவசக்தி இல்�ம்:, (11)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 2வ  ெத , 
ைவபவ் பிளாட்ஸ்:, (12)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி 
நகர் 2வ  ெத , சு கா பிளாட்ஸ்:, (13)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
163  பார்த்தசாரதி நகர் 2வ  ெத  ஜஸ்வர்யா குடியி ப் :, (14)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 2வ  ெத ,  
ஸ்வாகதம் குடியி ப் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 249 ெஜய் மழை�யர் மற் ம் வக்கப்பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், ஆதம்பாக்கம் 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 3வ  ெத :, 
(2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 5வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 6வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 7வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 8வ  ெத :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 9வ  ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 10வ  ெத :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பார்த்தசாரதி நகர் 11வ  ெத :, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  கி ஷ்ணா ரம்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 250
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 1வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 2வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 3வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 2வ  ெத ,நாஞ்சில் 
கார்னர்:, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 3வ  
ெத ,கங்கா பிளாட்ஸ்:, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  
கா�னி 3வ  ெத ,கந்தன் குடில்:, (7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
 நி  கா�னி 3வ  ெத ,சுப்ரியா பிளாட்ஸ்:, (8)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165  நி  கா�னி 3வ  ெத , வாரகா பிளாட்ஸ்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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Polling Station List AC028 Alandur

28 251
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  இன்கம்டாக்ஸ் கா�னி 4வ  
ெத :, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  இன்கம்டாக்ஸ் கா�னி 
3வ  ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  இன்கம்டாகாஸ் 
கா�னி 2வ  ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  
இன்கம்டாக்ஸ் கா�னி 1வ  ெத :, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
165  நி  கா�னி 8வ  ெத :, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  
நி  கா�னி 4வ  ெத :, (7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  
கா�னி ெமயின் ேரா :, (8)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  
கா�னி 8வ  ெத ,நாஞ்சில் பிளாசா:, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
165  நி  கா�னி 4வ  ெத ,நாஞ்சில் பிளாட்ஸ்:, (10)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 4வ  
ெத ,பி ந்தாவனம் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 252
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 5வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 6வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 7வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 9வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 10வ  ெத :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  நி  கா�னி 11வ  ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி நகர் 1வ  ெத :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி நகர் 2வ  ெத :, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி நகர் 3வ  ெத :, (10)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி நகர் 4வ  ெத :, (11)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி நகர் 5வ  ெத :, (12)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி நகர் 6வ  ெத :, (13)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி நகர் 4வ  ெத  (சி டி 
எஸ் பிளாட்ஸ்):, (14)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  வேனஸ்வரி 
நகர் 6வ  ெத  (பாரிஜாதம�ர் குடியி ப் ):, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 253
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 1வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 2வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் ெமயின் ேரா :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 5வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 6வ  ெத :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 10வ  ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 11வ  ெத :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 13வ  ெத :, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 14வ  ெத :, (10)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  பா�ாஜி நகர் 17வ  ெத :, (11)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  ராகவா அவின்  1வ  ெத :, (12)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  ராகவா அவின்  2வ  ெத :, (13)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165  ராகவா அவின்  4வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 254
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165  ேகஸ் குட ன் ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சரஸ்வதி நகர் ெமயின் ேரா :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சரஸ்வதி நகர் 2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சரஸ்வதி நகர் 3வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ரயில்ேவ கா�னி:, (6)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 ஆண்டாள் நகர் 1வ  ெத :, (7)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 ஆண்டாள் நகர் 2வ  ெத :, (8)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 பா�ாஜி நகர் 12வ  ெத :, (9)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 பா�ாஜி நகர் பாகம் 1 ேகாவர்தன் அ க்குமாடி 
குடியி ப் :, (10)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பா�ாஜி நகர் 5வ  
ெத  ராகவா அெவன் :, (11)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
பா�ாஜி நகர் 11 வ  ெத  சீ.டீ.எஸ் அ க்குமாடி குடியி ப் :, 
(12)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ராகவா அெவன்  4வ  ெத  
ராகம் அ க்குமாடி குடியி ப் :, (13)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
மணிவண்ணன் நிை�யம், ேகஸ் குட ன் ெத :, (14)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேகஸ்குட ன் ெத  �ாவண்யா 
அ க்குமாடி குடியி ப் :, (15)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
வேனஸ்வரி நகர் 2வ  ெத :, (16)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
வேனஸ்வரி நகர் 5வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 255
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் ேராஜா ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்திநகர் ல்ை� ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் மல்லிைக ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர்  குறிஞ்சி ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் தாமைர ெத :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் விஸ்தரிப் :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் தாழம்  ெத :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் ெமயின் ேரா :, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேவல் நகர் 1வ  ெத :, (10)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேவல் நகர் 2வ  ெத :, (11)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேவல்நகர் 3வ  ெத :, (12)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேவல் நகர் விஸ்தரிப் :, (13)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் ல்ை� ெத  ம�ர்மல்லி 
ேஹாம் அ க்குமாடி குடியி ப் :, (14)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
165 சக்தி நகர் ல்ை� ெத  :, (15)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
சக்தி நகர் மல்லிைக ெத  ம�ர்மல்லி ேகாகு�ம் அ க்குமாடி 
குடியி ப் :, (16)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் தாமைர 
ெத  ம�ர் ஆர்க்கிட் அ க்குமாடி குடியி ப் :, (17)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சக்தி நகர் தாழம்  ெத , சப்தகிரி 
அ க்குமாடி குடியி ப் :, (18)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேவல் 
நகர் 3வ  ெத , ராகேவந்திரா அ க்குமாடி குடியி ப் :, (19)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேவல் நகர் விஸ்தரிப்  ம�ர் 
என்கிேளவ் அ க்குமாடி:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 256
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 �ட்சுமி நகர், ெமயின் ேரா :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 �ட்சுமி நகர் 1வ  கு க்கு ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 �ட்சுமி நகர் 2வ  கு க்கு ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 �ட்சுமி நகர் 1வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 �ட்சுமி நகர்  2வ  ெத :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 �ட்சுமி நகர் 3வ  ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ச த் ெசக்டார் 1வ  ெத :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ச த் ெசக்டார் 2வ  ெத :, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ச த் ெசக்டார் 3வ  ெத :, (10)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ச த் ெசக்டார்  4 வ  ெத :, (11)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 குன்றக்குடி நகர் வ ம்:, (12)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 குன்றக்குடி நகர் பிரதான சாை�:, (13)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 குன்றக்குடி நகர் 1வ  ெத :, (14)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 குன்றக்குடி நகர் 2வ  ெத :, (15)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 குன்றக்குடி நகர் 3வ  ெத :, (16)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 குன்றக்குடி நகர் 4வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 257
நி  பிரின்ஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் ேமல் 
நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், திய கா�னி 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் காேவரி ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் அமராவதி ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் பவானி ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் கி ஷ்ணா ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் ய னா ெத :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 கங்கா ெத :, (7)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 பாரத் நகர் நர்மதா ெத :, (8)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
165 பாரத் நகர் ேகாதாவரி ெத :, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
பாரத் நகர் ெதன்பண்ைண ெத :, (10)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
பாரத் நகர் ைவைக ெத :, (11)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் 
நகர் சரஸ்வதி ெத :, (12)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் 
பா�ா  ெத :, (13)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் 
தாமைரபரணி ெத :, (14)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பாரத் நகர் 
ைவைகெத  பாண் ரங்காப் பிளாட்ஸ:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 258
இந்திரா காந்தி ெமட்ரிக்குே�ஷன் பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், குன்றக்குடி நகர், 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  க கர் ெத  (ஆதம்பாக்கம் 
ெமயின் ேரா ):, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பா�கி ஷ்ணா 
ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சன்னதி ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 259
இந்திரா காந்தி ெமட்ரிக்குே�ஷன் பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், குன்றக்குடி நகர், 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ேமட் க னி ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  கிழக்கு கரிகா�ன் 1வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  கிழக்கு கரிகா�ன் 2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  பள்ளி சந் :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 260
இந்திரா காந்தி ெமட்ரிக்குே�ஷன் பள்ளி
ஆதம்பாக்கம், குன்றக்குடி நகர், 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ெவள்ளாளர் ெத (கரிகா�ன்
ெத ):, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 261
இந்திரா காந்தி ெமட்ரிக்குே�ஷன் பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், குன்றக்குடி நகர், 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ேமற்கு கரிகா�ன் ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ேமற்கு கரிகா�ன் 2வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  கரிகா�ன் ேமற்கு 3வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  டி.என்.ஜி.ஓ கா�னி ெமயின் ேரா :, 
(5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  டி.என்.ஜி.ஓ கா�னி 2வ  ெத :, 
(6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  டி.என்.ஜி.ஓ கா�னி 3வ  ெத :, 
(7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  டி.என்.ஜி.ஓ கா�னி 1வ  
கு க்குத் ெத :, (8)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  டி என் ஜி ஓ 
கா�னி 2வ  கு க்கு ெத :, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
கரிகா�ன் ேமற்கு 3வ  ெத  சிவசாய் பிளாட்ஸ்:, (10)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  டி.என்.ஜி.ஓ கா�ணி விரி :, (11)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  டி.என்.ஜி.ஓ கா�னி 1வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 262
இந்திரா காந்தி ெமட்ரிக்குே�ஷன் பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், குன்றக்குடி நகர், 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  இரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா :, 
(2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  வ.ஊ.சி 1வ  சந் :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  வ.ஊ.சி 2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  வ.ஊ.சி 3வ  சந் :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  வ.ஊ.சி 4வ  சந் :, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  வ.ஊ.சி 5வ  ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  வ.ஊ.சி 6வ  சந் :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  எம்.ேக.என் சாை� (1வ  பாகம்):, 
(9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161 எம்.ேக.என் சாை� (2வ  
பாகம்):, (10)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  குப் சாமி கா�னி:, 
(11)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  எம்.ேக.என் சாை� 1வ  சந் :, 
(12)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  எம்.ேக.என் சாை�:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 263
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161  மண்டித் ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், வார்  
161  மார்ெகட் சந் :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ேவதகிரி ெத :, 
(4)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ராேஜஷ் அப்பார்ெமண்ட்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 264
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார் 161  ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 265
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161  எம் ேக என் சாை� (1வ  பாகம்):, 
(2)-ஆ�ந் ர், வார்  161  எம் ேக என் சாை� (2வ  பாகம்):, 
(3)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ஜின்னா ே�ன்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 266
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ஜின்னா ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes
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28 267
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார் 161  காஜி ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், வார்
161  இப்ராஹிம் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 268
ஏ ேஜ எஸ் நிதி ேமல்நிை�ப்பள்ளி
ஆ�ந் ர், ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத  
ஆ�ந் ா் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ஆசர்கானா ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 269 ெப நகர ெசன்ைன உயர்நிை�ப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ஜால் ெத , ஆ�ந் ர் - 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார் 161  க்தம்ஜி ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161  �ஸ்கர் ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ஜி�ானி 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 270 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ஏ.ஆர். ை�ன் ஆ�ந் ர் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார் 161  ேமற்கு ராஜா தி:, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161  ெதற்கு ராஜா தி:, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  161 
வடக்கு ராஜா தி:, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  161  எம்.ேக.என் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 271 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ஏ.ஆர். ை�ன் ஆ�ந் ர் - 600016

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161 ராஜா ெத  1வ  சந் :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161  ராஜா ெத  2வ  சந் :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  161  
ராஜா ெத  3வ  சந் :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ராஜா ெத  
4வ  சந் :, (5)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ராஜா ெத  5வ  சந் :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 272 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ஏ.ஆர்.ை�ன் ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  161  ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  161  ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா :, (3)-
ஆ�ந் ர், வார்  161  எம்.ேக.என், ேரா :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  
161  எம்.ேக.என் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 273 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஆ�ந் ர், ஏ.ஆர்.ை�ன் ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார் 161  காவ�ர் குடியி ப் :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161  காவ�ர் குடி ப்  ராஜா ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், 
வார்  161  காவ�ர் குடியி ப்  ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 274
இந்திரா காந்தி ெமட்ரிக்குே�ஷன் பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், குன்றக்குடி நகர், 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  கூட்ெஷட் ேரா :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  �ாயிட்ஸ் அவின் :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  �ாயிட்ஸ் அவின்  1வ ,2வ  
ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  சஞ்சய்காந்தி நகர்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 275
இந்திரா காந்தி ெமட்ரிக்குே�ஷன் பள்ளி 
ஆதம்பாக்கம், குன்றக்குடி நகர், 
ஆதம்பாக்கம் 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் நகர் ெமயின் ேரா :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் நகர் 4வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் நகர் 5வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  கன் ெத :, (5)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  161  கூட்ெஷட் ேரா , ராணி ேஹாம்ஸ்:, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் நகர் ெமயின் ேரா ,ேகாகு�ம் 
பிளாட்ஸ்:, (7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் நகர் 4வ  
ெத ,கு பி ந்தாவன் பிளாட்ஸ்:, (8)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  
ஜீவன் நகர் 4வ  ெத ,காேவரிகற்பகா அபார்ட்ெமன்ட்:, (9)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் நகர் 4வ  ெத ,காேவரி 
ேகாகு�ம் பிளாட்ஸ்:, (10)-ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் 
நகர் 4வ  ெத ,ஹயகீரிவா பிளாட்ஸ்:, (11)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  161  சஞ்சய்காந்தி நகர்,பாபா பிளாட்ஸ்:, (12)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  161  ஜீவன் நகர் 3வ  ெத  
ஆதம்பாக்கம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 276
னித ட்டர்ஸ் ெமட்ரிகுே�சன் 

ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  162  தி வள் வர் நகர் ெமயின் 
ேரா :, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  162  தி வள் வர் நகர் தல் 
ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  162  தி வள் வர் நகர் 2வ  
கு க்குத் ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  162  தி வள் வர் 
நகர் 3வ  கு க்கு ெத :, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  162  
தி வள் வர் நகர் 4வ  கு க்கு ெத :, (6)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  162  தி வள் வர் நகர் 5வ  கு க்கு ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  162  தி வள் வர் நகர் 6வ  கு க்கு 
ெத :, (8)-ஆதம்பாக்கம், வார்  162  தி வள் வர் நகர் 7வ  
கு க்கு ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 277
னித ட்டர்ஸ் ெமட்ரிகுே�சன் 

ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  162 பாைளயத்தான் ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  162  அலிகான் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 278
னித ட்டர்ஸ் ெமட்ரிகுே�சன் 

ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  162  ஆப்ெமன் 1வ  ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  162  ஆப்ெமன் 2வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 279
னித ட்டர்ஸ் ெமட்ரிகுே�சன்

ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆ�ந் ர், 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  162  பிச்சன் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 280 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி ஆ�ந் ர், ேநாபள் 
ெத , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  162  கண்ணன் கா�னி 1வ  ெத :, (2)-
ஆ�ந் ர், வார்  162  கண்ணன் கா�னி 2வ  ெத :, (3)-
ஆ�ந் ர், வார்  162  கண்ணன் கா�னி 3வ  ெத :, (4)-
ஆ�ந் ர், வார்  162  கண்ணன் கா�னி 4வ  ெத :, (5)-
ஆ�ந் ர், வார்  162  கண்ணன் கா�னி 5வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 281 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி ஆ�ந் ர், ேநாபள் 
ெத , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  162  ேநா ள் 1வ  ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  162  ேநா ள் 2வ  ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  162  
ேநா ள் 3வ  ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  162  ெஹச்.பி.சி.எல் 
குவார்ட்டர்ஸ்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 282 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி ஆ�ந் ர், ேநாபள் 
ெத , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  162  எம்.ேக.என் சாை�:, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  162  ளியந்ேதாப்  (மா சன்):, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  162 
 மா சன் 5வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 283 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி ஆ�ந் ர், ேநாபள் 
ெத , ஆ�ந் ர் 600016.

 (1)-ஆ�ந் ர், வார்  162  மா சன் 4வ  ெத :, (2)-ஆ�ந் ர், 
வார்  162  மா சன் 3வ  ெத :, (3)-ஆ�ந் ர், வார்  162  
மா சன் 2வ  ெத :, (4)-ஆ�ந் ர், வார்  162  மா சன் 1வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 284
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  ஆசிரியர் கா�னி:, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  ெஜய்ஹிந்த் ெத :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  ேந  ெத :, (4)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  162  குமரன் ெத :, (5)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  
ஆ கம் ெத :, (6)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  ரயில் பார்டர் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 285
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 எல்� த்தம்மன் ேகாயில்
ெத :, (2)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 எல்� த்தம்மன் 
ேகாயில் சந் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 286
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 1வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 1வ  ெத  விஸ்தரிப் :, 
(3)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் சந் :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 2வ  ெத :, (5)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 1வ  ெத  காம்பிைக 
அபார்ட்ெமன்ட்:, (6)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 
1வ  ெத  விஸ்தரிப்  ெபஸ்ட் ந:, (7)-பழவந்தாங்கல், வார்  
162  பாரதியார் 1வ  ெத  விஸ்தரிப்  ராம்:, (8)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 1வ  ெத  விஸ்தரிப்  
கேணஷ் அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ்:, (9)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  
பாரதியார் 1வ  ெத  விஸ்தரிப்  நி  கேணஷ் 
அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ்:, (10)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  திய 
பாரதியார் ெத  விசா�ட்சி ப்ளாட்ஸ்:, (11)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  162  திய பாரதியார் ெத  � மி ப்ளாட்ஸ்:, (12)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 2வ  ெத  சிவசக்தி 
சுதர்சன் பிளாட்ஸ்:, (13)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 
2 வ  ெத  அரிஹந்த் ப்ளாட்ஸ்:, (14)-பழவந்தாங்கல், வார்  
162  பாரதியார் 2வ  ெத  மகாவிஷ்  ப்ளாட்ஸ்:, (15)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  பாரதியார் 2வ  ெத  ேஜாதி 
ப்ளாட்ஸ்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 287
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  அேசாகன் ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  காந்தி சாை�:, (3)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  162  திய பாரதியார் ெத :, (4)-பழவந்தாங்கல், வார்  
162  பாரதியார் ெதற்கு ெத :, (5)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  
அேசாகன் ெத  க�ாமந் ர் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ்:, (6)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  காந்தி சாை� ரளிராம் 
அபார்ட்ெமன்ட்:, (7)-பழவந்தாங்கல், வார்  162  ெபஸ்ட் 
ெநஸ்ட் பிளாசரி ேஹாம் அபார்ட்ெமன்ட்:, (8)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  162  காந்தி சாை� நித்தியாசுந்தர் அப்பார்ட்ெமன்ட்:, (9)-
பழவந்தாங்கல், வார்  162  காந்தி சாை� ெபஸ்ட் ெநஸ்ட் 
ெரஸிெடன்ஸி:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 288
அன்ைன ெஜகதாம்பிைக நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி நங்கநல் ர், தில்ை� கங்கா நகர், 
நங்கநல் ர், 600061.

(1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 1வ ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 2வ  ெத :, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 3வ  ெத :, 
(4)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 4வ  ெத :, 
(5)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 5வ  ெத :, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  162 தில்ை� கங்கா நகர் 6வ  ெத :, 
(7)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 1வ  ெத  
கு ராகேவந்திரா:, (8)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா 
நகர் 1வ  ெத  ராணி மணிராம் :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை� கங்கா நகர் 3வ  ெத  ராணிேகாதா�ரி :, (10)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 3வ  ெத  டி.என் 
பிளாட்ஸ்:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 
3வ  ெத  கி ஷ்டி பிளாட்ஸ,:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை� கங்கா நகர் 4வ  ெத  ரவி ெநஸ்ட் பிளாட்ஸ்:, (13)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 5வ  ெத  
ேகாதாவரி பிளாட்ஸ்:, (14)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� 
கங்கா நகர் 6வ ெத  சிவசக்தி ஆராதனா பிளாட்ஸ்:, (15)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 6வ  ெத  
பத்மாக�ா பிளாட்ஸ்:, (16)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� 
கங்கா நகர் 6வ ெத  சப்தகிரியான் பிளாட்ஸ்:, (17)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 6வ  ெத  
�ட்சுமி பிளாட்ஸ்:, (18)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� 
கங்கா நகர் 2வ  ெத  ெமயின் ேரா  கு கிர்:, (19)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 2வ  ெத  
ெமயின் ேரா  அபிநயா:, (20)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� 
கங்கா நகர் 2வ  ெத  ெமயின் ேரா  சர்வம:, (21)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 4வ  ெத  
ெமயின் ேரா கிரிேய: (22)-நங்கநல் ர் வார் 162 தில்ை�

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 289
அன்ைன ெஜகதாம்பிைக நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி நங்கநல் ர், தில்ை� கங்கா நகர், 
நங்கநல் ர், 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 2வ  ெமயின் 
ேரா :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 7வ  
ெத  பத்மாவதி பிளாட்ஸ்:, (3)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை� கங்கா நகர் 7வ  ெத  அஷ்ட�ஷ்மி பிளாட்:, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 7வ  ெத  
வாரகா பிளாட்ஸ்:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� 

கங்கா நகர் 7வ  ெத  எஸ்.ஏ.ேக பிளாட்ஸ்:, (6)-நங்கநல் ர், 
வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 7வ  ெத  சிவசக்தி 
கங்ேகாதரி:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 
8வ  ெத :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
9வ  ெத :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
10வ  ெத :, (10)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
11வ  ெத :, (11)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
12வ  ெத :, (12)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
15வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 290 அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம் 
எண் - 36 , ராம் நகர், நங்கநல் ர்,  600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 13வ ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 16வ  ெத :, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  162   தில்ை� கங்கா நகர்23வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 291
அன்ைன ெஜகதாம்பிைக நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி நங்கநல் ர், தில்ை� கங்கா நகர், 
நங்கநல் ர், 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 17வ  ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 18வ  ெத :, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 14வ  ெத :, 
(4)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 19வ  ெத :, 
(5)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 20வ  ெத :, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 21வ  ெத :, 
(7)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 22வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 292 அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம் 
எண் - 37 , ராம் நகர், நங்கநல் ர்,  600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 37வ  ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 38வ  ெத :, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 39வ  ெத :, 
(4)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 40வ  ெத :, 
(5)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 1வ  ெமயின் 
சாை�:, (6)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 3வ  
ெமயின் சாை�:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  162  சக்தி ைமனர் 
பிளாட் தில்ை�கங்கா நகர் 1வ  ெமயின் ேரா :, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  162  சுதர்ஸன்சாய்ராம்ப்ளாட்ஸ் 
1வ ெமயின்ேரா :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  162  ேசானா 
ப்ளாட்  1வ  ெமயின் ேரா :, (10)-நங்கநல் ர், வார்  162  
கற்பகம் வி ஷம் பிளாட் 3வ  ெமயின் ேரா :, (11)-
நங்கநல் ர், வார்  162  பாரதியார் 2வ ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 293 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி , ராம் 
நகர், நங்கநல் ர் 600061

(1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை� கங்கா நகர் 24வ ெத
க மாரியம்மன் அப்பார்ெமண்ட் நங்கநல் ர்:, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  162   தில்ை� கங்கா நகர் 25வ  ெத  நங்கநல் ர்:, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 26வ ெத  
விக்ேனஷ் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ்:, (4)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை�கங்கா நகர் 27வ  ெத :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை�கங்கா நகர் 23வ  ெத  ெடம்பில் வி  பி:, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 23வ ெத  குமார் 
நிவாஸ் பி:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
23வ ெத  காமேகாடி பிளாட்ஸ:, (8)-நங்கநல் ர், வார்  162  
சுேவதா பிளாட்ஸ் தில்ை�கங்கா நகர் 23வ  ெத :, (9)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தனவதி பிளாட்ஸ் தில்ை�கங்கா நகர் 
23வ  ெத :, (10)-நங்கநல் ர், வார்  162  காேவரி கணபதி 
பிளாட்ஸ் தில்ை�கங்கா நகர் 23வ  ெத :, (11)-நங்கநல் ர், 
வார்  162  பார்கவி பிளாட்ஸ் தில்ை�கங்கா நகர் 23வ  ெத :, 
(12)-நங்கநல் ர், வார்  162  ஜனனி பிளாட்ஸ் நங்கநல் ர் 
23வ  ெத :, (13)-நங்கநல் ர், வார்  162  கவிதா பிளாட்ஸ் 
தில்ை�கங்கா நகர் 23வ  ெத :, (14)-நங்கநல் ர், வார்  162  
சக்தி பிளாட்ஸ் நங்கநல் ர் 24வ  ெத :, (15)-நங்கநல் ர், 
வார்  162  ஓம்சக்தி பிளாட்ஸ் நங்கநல் ர் 24வ  ெத :, (16)-
நங்கநல் ர், வார்  162  சாஸ்தா �ஷ்மி அபார்ட்ெமண்ட் 
நங்கநல் ர்:, (17)-நங்கநல் ர், வார்  162  பியர்ல் 
அபார்ட்ெமண்ட் 24வ  ெத  நங்கநல் ர்:, (18)-நங்கநல் ர், 
வார்  162  க மாரிஅம்மன் பிளாட்ஸ் 24வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (19)-நங்கநல் ர், வார்  162  ேகாகு�ம் 
பிளாட்ஸ் 24வ  ெத  நங்கநல் ர்:, (20)-நங்கநல் ர், வார்  
162  விக்ேனஷ் பிளாட்ஸ் 26வ  ெத  நங்கநல் ர்:, (21)-
நங்கநல் ர் வார் 162 மா தி பிளாட்ஸ் 26வ ெத

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 294
அன்ைன ெஜகதாம்பிைக நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி நங்கநல் ர், தில்ை� கங்கா நகர், 
நங்கநல் ர், 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 28வ  ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்காநகர் 29வ ெத  
மற் ம் விரி :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 295 ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி ,  ராம் 
நகர், நங்கநல் ர் - 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்காநகர் 30வ  ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 32வ  ெத :, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 33வ  ெத :, 
(4)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 34வ  ெத :, 
(5)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 35வ  ெத :, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 36வ  ெத :, 
(7)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 41வ  ெத  
மற் ம் விரி :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
42வ  ெத :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்காநகர் 
43வ  ெத :, (10)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
44வ  ெத :, (11)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
45வ  ெத :, (12)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
47வ  ெத :, (13)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
48வ  ெத :, (14)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 
6வ  ெமயின் சாை�:, (15)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை�கங்கா நகர் 29வ  ெத  ெஜய்  சண் க:, (16)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 29வ  ெத  ஓம் 
மகாகணபதி:, (17)-நங்கநல் ர், வார்  162  சாந்தி நிேகதன் 
பிளாட் தில்ை�கங்காநகர் 29:, (18)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை�கங்கா நகர் 29வ  ெத  மற் ம் வரி :, (19)-
நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்காநகர் 29வ  ெத  
சபரிநிவாஸ் பி:, (20)-நங்கநல் ர், வார்  162  தில்ை�கங்கா 
நகர் 29வ  ெத  கி த்திகா ப:, (21)-நங்கநல் ர், வார்  162  
தில்ை�கங்கா நகர் 29வ  ெத   பிளாட்:, (22)-நங்கநல் ர், 
வார்  162  தில்ை�கங்கா நகர் 29வ  ெத   தி மால்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 296
அன்ைன ெஜகதாம்பிைக நர்சரி & பிைரமரி
பள்ளி நங்கநல் ர், தில்ை� கங்கா நகர், 
நங்கநல் ர், 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  162  ைரராஜ் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 297 டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், 
தி வள் வர் நகர், ஆதம்பாக்கம் 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி  நகர் 5வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி  நகர் 6வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி  நகர் 7வ  ெத  மற் ம் 
விஸ்தரிப்:, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி  நகர் 8வ  
ெத :, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி  நகர் 9வ  ெத :, 
(6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி  நகர் 10வ  ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி  நகர் 11வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 298 டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், 
தி வள் வர் நகர், ஆதம்பாக்கம் - 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ேமடவாக்கம் ெமயின் சாை�:, 
(2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ஜீவன் நகர் 1வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ஜீவன் நகர் 2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  ஜீவன் நகர் 3வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 299 டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், 
தி வள் வர் நகர், ஆதம்பாக்கம் - 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 1வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 1வ  கு க்கு ெத :, 
(3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 2வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 3வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 3வ  கு க்கு ெத :, 
(6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 4வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 300 டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், 
தி வள் வர் நகர், ஆதம்பாக்கம் - 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 4வ  கு க்கு 
ெத :, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 10வ  
ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 11வ  
ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163 ேமடவாக்கம் ெமயின் 
ேரா  (தற்காலிக குடியி ப் )):, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  
சுகன் ெநஸ்ட் அப்பார்ட்ெமன்ட் சுேரந்திரா :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 301 டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், 
தி வள் வர் நகர், ஆதம்பாக்கம் - 600088.

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 5வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திரா நகர் 6வ  ெத  
விஸ்தரிப் :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திர நகர் 6வ  
4வ கு க்கு ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சுேரந்திர 
நகர் 6வ  விஸ்தரிப் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 302 டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ஆதம்பாக்கம், 
தி வள் வர் நகர், ஆதம்பாக்கம் 600088

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் 1வ ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் 2வ  ெத :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் 3வ  ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் 4வ  ெத :, (5)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் ெமயின் சாை�:, (6)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் தல் கு க்கு ெத :, (7)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் 1வ  ெத :, (8)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  163  சாந்தி நகர் 2 வ  கு க்கு ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 303
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்பப்பள்ளி 
வா வம்ேபட்ைட, வா வம்ேபட்ைட 
600091

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சிதம்பரனார் 1 வ  கு க்கு   
ெத :, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சிதம்பரனார்2 வ  கு க்கு 
ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சிதம்பரனார் ெத :, (4)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 அம்மன் ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 304

அங்கன்வாடி குழந்ைதகள் காப்பக ைமயம் 
எண் 21 , பழண்டியம்மன் ேகாவில் ெத  , 
வா வம்ேபட்ைட, பழண்டியம்மன் 
ேகாவில் ெத  , வா வம்ேபட்ைட 600091

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 தி மை� ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 காந்தி ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 தாேமாதரன் ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
ேமடவாக்கம் ெமயின் ேரா :, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
சாந்தி நகர் ெமயின் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 305
ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
வா வம்ேபட்ைட, வா வம்ேபட்ைட 
600091

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 சுந்தர ர்த்தி ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 என்.எஸ்.ேக ேரா :, (3)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 வடக்கு த்ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 ெதற்கு ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 306
ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
வா வம்ேபட்ைட, வா வம்ேபட்ைட 
600091

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 பழண்டிஅம்மன் ேகாயில் ெத  
வா வாம்ேபட்ைட:, (2)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
ஓைடத்ெத  வா வாம்ேபட்ைட:, (3)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
165 பாரதி ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 இந்திரா நகர் 
1வ  ெமயின் சாை�:, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 இந்திரா 
நகர் 2வ  ெமயின் சாை�:, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
இந்திரா நகர் 3வ  ெமயின் சாை�:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 307
ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி 
வா வம்ேபட்ைட, வா வம்ேபட்ைட 
600091

 (1)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேகசரி நகர் 7வ  ெத :, (2)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேகசரி 6வ  ெத :, (3)-ஆதம்பாக்கம், 
வார்  165 ேகசரி நகர் 5வ  ெத :, (4)-ஆதம்பாக்கம், வார்  
165 ேகசரி நகர் 4வ  ெத :, (5)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 
ேகசரி நகர் 3வ  ெத :, (6)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேகசரி 
நகர் 2வ ெத :, (7)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேகசரி நகர் 1வ  
ெத :, (8)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேகசரி நகர் 1வ  கு க்கு 
ெத :, (9)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 ேகசரி நகர் ெமயின் ேரா :, 
(10)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 இந்திரா நகர் 4வ  ெத :, (11)-
ஆதம்பாக்கம், வார்  165 இந்திரா நகர் 2வ  கு க்கு ெத :, 
(12)-ஆதம்பாக்கம், வார்  165 இந்திரா நகர் 1வ  கு க்கு 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 308
ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி , ராம் 
நகர், நங்கநல் ர், ராம் நகர், நங்கநல் ர் - 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 1வ  ெமயின் ேரா :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 3வ  ெமயின் ேரா :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 4வ  ெமயின் ேரா  தல் 
கு க்க:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 309
ெப நகர ெசன்ைன ெதாடக்கப்பள்ளி , ராம் 
நகர், நங்கநல் ர், ராம் நகர், நங்கநல் ர் - 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 4வ  ெமயின் ேரா :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 5வ  ெத :, (3)-நங்கநல் ர், 
வார்  165 ராம் நகர் 6வ  ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  165 
ராம் நகர் 7வ  ெத :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 
8வ  ெத :, (6)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம்நகர் 6வ ெத  
பார்வதி அப்பார்ெமண்ட்:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம்நகர் 
7வ  ெத  நித்தியா பிளாட்:, (8)-நங்கநல் ர், வார்  165 
ராம்நகர் 7வ ெத  கி ஷ்ணா அபார்ட்ெமண்ட்:, (9)-
நங்கநல் ர், வார்  165 ராம்நகர் 7வ  ெத  யாஸ் பிளாட்:, 
(10)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம்நகர் 7வ  ெத  எஸ் ஆர் 
அபார்ட்ெமண்ட்:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 8வ  
ெத  கு ராம் பிளாட்:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  165 ராம் நகர் 
8வ  ெத  கு சிவா பிளாட்:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  165 
ராம் நகர் 8வ  ெத  �கண்டா காம்பிளக்ஸ்:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 310
டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெதற்கு கம் 
ஆதம்பாக்கம், தி வள் வர் நகர் 
ஆதம்பாக்கம்

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் பட்ேடல் ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் தி�கர் ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் விேவகானந்தர் ெத :, 
(4)-நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் ஔைவயார் ெத :, 
(5)-நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் வள்ள�ார் ெத :, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் ேந  ெத :, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் தி வள் வர் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 311
டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெதற்கு கம் 
ஆதம்பாக்கம், தி வள் வர் நகர் 
ஆதம்பாக்கம்

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் பாரதிதாசன் 
ெத :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  165 நி�மங்ைக நகர் 
வாஞ்சிநாதன் ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  165 
நி�மங்ைகநகர் கம்பர் ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  165 சபரி 
பிளாட்ஸ் வள்ள�ார்ெத  நி�மங்ைக நகர்:, (5)-நங்கநல் ர், 
வார்  165 ராம் பிளாட்ஸ் வள்ள�ார் ெத  நி�மங்ைக நகர்:, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  165 ம�ர் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் பாரதிதாசன் 
ெத  நி�மங்ைக நகர்:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  165  அட்சயா 
பிளாட்ஸ் தி வள் வர் ெத  நி�மங்ைக நகர்:, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  165  �ாவண்யா பிளாட்ஸ் 
தி வள் வர்ெத  நி�மங்ைக நகர்:, (9)-நங்கநல் ர், வார்  
165  பக்மர் பிளாட்ஸ் தி வள் வர் ெத  நி�மங்ைக நகர்:, 
(10)-நங்கநல் ர், வார்  165  அ பமா பிளாட்ஸ் கம்பர்ெத  
�மங்ைக நகர்:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  165  ம�ர் காஸில் 

பிளாட்ஸ் கம்பர் ெத  �மங்ைக நகர்:, (12)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  ராதாகி ஷ்ணன் பிளாட்ஸ் தி�கர் ெத  நி�மங்ைக 
நகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 312
டி ஏ வி ேமல்நிை�ப்பள்ளி ெதற்கு கம் 
ஆதம்பாக்கம், தி வள் வர் நகர் 
ஆதம்பாக்கம்

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  165  கூட் ற  நகர்:, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  நி�மங்ைக நகர் தாகூர் ெத :, (3)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  நி�மங்ைக நகர் ேநதாஜி ெத :, (4)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  நி�மங்ைக நகர் வா.ஊ.சி.ெத :, (5)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  நி�மங்ைக நகர் இளங்ேகா ெத :, (6)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  நி�மங்ைக நகர் வால் கி ெத :, (7)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  தி வள் வர் நகர் அகஸ்தியர் ெத :, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  165  தி வள் வர் நகர் ெசந்தில் ஆண்டவர் 
ெத :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  165  தி வள் வர் நகர் ராஜாஜி 
ெத :, (10)-நங்கநல் ர், வார்  165  தி வள் வர் நகர் 
சாய்ராம் ெத :, (11)-நங்கநல் ர், வார்  165  தி வள் வர் 
நகர் ேகாபா�கி ஷ்ணன் ெத :, (12)-நங்கநல் ர், வார்  165  
த்தியால் ெரட்டி நகர் 1வ  ெத :, (13)-நங்கநல் ர், வார்  

165  த்தியால் ெரட்டி நகர் 2வ  ெத :, (14)-நங்கநல் ர், 
வார்  165  த்தியால் ெரட்டி நகர் 3வ  ெத :, (15)-
நங்கநல் ர், வார்  165  பாரதிதாசன் ெமயின் ேரா :, (16)-
நங்கநல் ர், வார்  165  பாரதிதாசன் நகர் 1வ  ெத :, (17)-
நங்கநல் ர், வார்  165  பாரதிதாசன் நகர் 2வ  ெத :, (18)-
நங்கநல் ர், வார்  165  பாரதியார் ெத  (விரி )பா�ாஜி நகர்:, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 313
சி எஸ் ஐ ஆரம்பப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
இளங்ேகாவடிகள் ெத  பழவந்தாங்கல் 
600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 பழவந்தாங்கல் நி கா�னி 
1வ  ெத :, (2)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 பழவந்தாங்கல் 
நி கா�னி 2வ  ெத :, (3)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 
பழவந்தாங்கல் நி கா�னி 1,2,3, வ  சந் க:, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 இளங்ேகாஅடிகள் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 314
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்பப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 தில்ை� கங்கா நகர் 5வ  
ெத :, (2)-பழவந்தாங்கல், வார்  164  ஜான் ேதசிகயன் சாை� 
தில்ை�கங்கா நகர் 5 வ  ெத :, (3)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 
ேஜாசப்  ெத :, (4)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 சாத்தனார் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 315
சி எஸ் ஐ ஆரம்பப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
இளங்ேகாவடிகள் ெத  பழவந்தாங்கல் 
600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 தி வள் வர் ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 பாணர் ெத :, (3)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  164 ரமா னிவர் ெத :, (4)-பழவந்தாங்கல், வார்  
164 இளங்ேகாவடிகள் ெத :, (5)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 
ஓளவ்ைவயார் ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 316
ராஜ்குமார் சுே�ாச்சனா ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
பள்ளி நங்கநல் ர், 44வ  ெத  
நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர்  34வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 35வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 36வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 317
பி எம் எஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 44வ  
ெத  நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 37வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 37வ  ெத  விஸ்திரிப் :, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 38வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 39வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 318
ராஜ்குமார் சுே�ாச்சனா ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
பள்ளி நங்கநல் ர், 44வ  ெத  
நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 40வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 3வ  ெமயின் சாை�:, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  164 ரராகவன் ெத :, (4)-நங்கநல் ர், 
வார்  164  38வ  ெத  கிரிட்டா ஓபல் பிளாட்ஸ்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 319
ராஜ்குமார் சுே�ாச்சனா ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
பள்ளி நங்கநல் ர், 44வ  ெத  
நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 7 வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 8வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 9வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 10வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 320
பி எம் எஸ் ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 44வ  
ெத  நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 11வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 2வ  ெமயின் ேரா :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 12வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 321
ராஜ்குமார் சுே�ாச்சனா ெமட்ரிக்குே�ஷன் 
பள்ளி நங்கநல் ர், 44வ  ெத  
நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 13வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 14வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 15 வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 16வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 17வ  ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 7வ  ெத  ஜயப்பன் 
காம்ப்பளக்ஸ்:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 7வ  
ெத  பத்மம் பிளாட்ஸ்:, (8)-நங்கநல் ர், வார்  164 
நங்கநல் ர் 7வ  ெத  அ ராக் பிளாட்ஸ்:, (9)-நங்கநல் ர், 
வார்  164 நங்கநல் ர் 7வ  ெத  அ ஷா பிளாட்ஸ்:, (10)-
நங்கநல் ர், வார்  164 ஆத்ேரய பிளாட்ஸ் 8வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  164 ந ன் மே�ா�ா 
பிளாட்ஸ் 8வ  ெத  நங்கநல் :, (12)-நங்கநல் ர், வார்  164 
�ஷ்மி பிளாட்ஸ் 8வ  ெத  நங்கநல் ர்:, (13)-நங்கநல் ர், 
வார்  164 கேணஷ் கார்டன் 8வ  ெத  நங்கநல் ர்:, (14)-
நங்கநல் ர், வார்  164 அ கிரகா பிளாட்ஸ் 13வ  ெத :, 
(15)-நங்கநல் ர், வார்  164 நித்யா பிளாட்ஸ் 13வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (16)-நங்கநல் ர், வார்  164 �ஷ்மி பிளாட்ஸ் 
13வ  ெத  நங்கநல் ர்:, (17)-நங்கநல் ர், வார்  164 
குமார்கி ஷ்ணா பிளாட்ஸ்13வ ெத  நங்கநல் ர்:, (18)-
நங்கநல் ர், வார்  164 கு ெரசிடன்சி பிளாட்ஸ் 16வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (19)-நங்கநல் ர், வார்  164 சுபமங்களா 
ப்ளாட்ஸ்:, (20)-நங்கநல் ர், வார்  164 ஐஸ்வர்யா ப்ளாட்ஸ்:, 
(21)-நங்கநல் ர், வார்  164  6வ  ெமயின் ேரா :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 322
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 குளக்கைர ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 குளக்கைர 1வ  சந் :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 குளக்கைர 2வ  சந் :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத :, 
(5)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் 
சந் :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 323
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் 
விரி :, (2)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 பி ந்தாவன் நகர்:, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 கபி�ர் ெத :, (4)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  164 ெவங்கடாச�ம் ெத :, (5)-பழவந்தாங்கல், வார்  
164 கபி�ர் ெத  விரி :, (6)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 
கண்ணய்யா ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 324
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 சாமி ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 கி ஷ்ணசாமி ெத :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 பா சாமி ெத :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 காந்தி சாை�:

All Votes

28 325
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 காே�ஜ் சாை�:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 326
ேந  ஆண்கள் அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பழவந்தாங்கல், காே�ஜ் 
ேரா ,பழவந்தாங்கல்-600144

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 எஸ்பி கா�னி 3வ  ெத  
மற் ம் விரி :, (2)-பழவந்தாங்கல், வார்  164  குப் சாமி ே� 
அ ட் (நங்கநல் ர் 46வ  ெத ):, (3)-பழவந்தாங்கல், வார்  
164 �ட்சுமி ெத :, (4)-பழவந்தாங்கல், வார்  164  
குப் சாமி ே� அ ட் (நங்கநல் ர் 46வ  ெத ):, (5)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 குப் சாமி ே� அ ட் (நங்கநல் ர் 
46வ  ெத ):, (6)-பழவந்தாங்கல், வார்  164  குப் சாமி ே� 
அ ட் (நங்கநல் ர் 46வ  ெத ):, (7)-பழவந்தாங்கல், வார்  
164 கண்ைணயா ெத :, (8)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 கபி�ர் 
ெத  விரி :, (9)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 காந்தி சந் :, (10)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 சாமி ெத  ெபஸ்ட்ெநஸ்ட் 
பிளாட்ஸ்:, (11)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 சாமி ெத  
நித்தியா நிவாஸ்:, (12)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 சாமி 
ெத  பரத்வாஜி பிளாட்ஸ்:, (13)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 
காே�ஜ் சாை� ெபஸ்ட்ெநஸ்ட் பிளாட்ஸ்:, (14)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  164 கல் ரி சாை�  கி ஷ்ணா பிளாட்ஸ்:, (15)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 கல் ரி சாை� ஷா பிளாட்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 327
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேகாவிந்தசாமி ெத  1:, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேகாவிந்தசாமி ெத :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 இராஜாஜி ெத :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 மகா�ட்சுமி ெத :, (5)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 கணபதி ெத :, (6)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  164 விஸ்வநாத ரம்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 328
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ராமன் ேதாட்டம் 1வ  ெத :, 
(2)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ராமன் ேதாட்டம் 2வ  ெத :, 
(3)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 காதர் ேதாட்டம்:, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத :, (5)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164  குப் சாமி ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 329
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ெடலிகிராப்ஸ் ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 சர்ச் ெத :, (3)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  164 பா�வினாயகம் ர்த்தி ெத :, (4)-பழவந்தாங்கல், 
வார்  164 ேவ  ேகாபா� ரம்:, (5)-பழவந்தாங்கல், வார்  
164 ரங்கா கா�னி:, (6)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 
ந்ேதாட்டம் 3வ  ெத  (1வ  பாகம்):, (999)-அயல்நா  வாழ் 

வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 330
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ந்ேதாட்டம் 3வ  ெத  (2வ  
பாகம்):, (2)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ந்ேதாட்டம் 2வ  
ெத :, (3)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேஜாசப் 1வ  ெத :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேஜாசப் 2வ  ெத :, (5)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 கு நாதன் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 331
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 கனகாம்மாள் கா�னி:, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 எஸ்.பி.ஐ கா�னி:, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேஜாசப் ெத  விஸ்தரிப் :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 அக்சயா மண்டிர் பா�வினாயகம் 
ர்த்தி ெத :, (5)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 கிேரஸ் 

அபார்ட்ெமண்ட் பா�வினாயகம் ர்த்தி ெத :, (6)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ஆனந்த் ைபரவி ந்ேதாட்டம் 2வ  
ெத :, (7)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ஏகவள்ளி ந்ேதாட்டம் 
1வ  ெத :, (8)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேதவி நாராயணன் 
எஸ்.எம்.ஜி.என் அன்க்ே�ன்ஸ்:, (9)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 
பார்க் எம்.ஜி.என்.ஆர் ந்ேதாட்டம் 1வ  ெத :, (10)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ந்ேதாட்டம் தல் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 332
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 1வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 2வ  ெத :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 3வ  ெத :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 4வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 333
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 5வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 6வ  ெத :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 7வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 334
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 8வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 9வ  ெத :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 10வ  ெத :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 11வ  ெத :, (5)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 12வ  ெத :, (6)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 13வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 335
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 14வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  ெந ஞ்சாை�:, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 நாராயணசாமி ெத :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ெஜயராம் ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 336
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 15வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 16வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 337
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர்
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 17வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 18வ  ெத : All Votes

28 338
ெஜயேகாபால் கேராடியா அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி பழவந்தாங்கல், 
பழவந்தாங்கல் 600114

 (1)-பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 19வ  ெத :, (2)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 20வ  ெத :, (3)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 21வ  ெத :, (4)-
பழவந்தாங்கல், வார்  164 ேந  கா�னி 22வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 339
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 19வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 20வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 6வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமிநகர் 1வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 2வ  ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர்  3வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 340
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 4வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமிநகர் 5வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ெ�ட்சுமி நகர் 6வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ெஜயந்தி நகர் நங்கநல் ர்:, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167 நங்கநல் ர் 6வ  ெமயின் ேரா  
ெஜயந்தி நகர்:, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 18வ  
ெத  வாரகா பிளாட்ஸ்:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  
நங்கநல் ர் 18வ  ெத  கங்காபிளாட்ஸ்:, (8)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  நங்கநல் ர் 18வ  ெத  விசா�ாட்சி பிளாட்:, (9)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 18வ  ெத  
ராயல்ேகஸ்டல் பிளா:, (10)-நங்கநல் ர், வார்  167  
நங்கநல் ர் 18வ  ெத  கு கி ஷ்ணா பிளா:, (11)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 18வ  ெத  சத்கு  
பிளாட்ஸ்:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 18வ  
ெத  சாய்கு  பிளாட்ஸ்:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  167  
நங்கநல் ர் 18வ  ெத  கு கஸ் ரி அபார்ட்ெமண்ட்ஸ்:, (14)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 18வ  ெத  கங்கா 
பிளாட்ஸ்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 341
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 22வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 24வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 25வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 26வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 27வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 342
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 28வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 29வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 21வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 22வ  ெத  
ெசௗரக்பிளாட்ஸ்:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 
22வ  ெத  காமேத பிளாட்ஸ்:, (6)-நங்கநல் ர், வார்  164 
நங்கநல் ர் 22வ  ெத  குமார்தில்ை� பிளாட்ஸ்:, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 22வ  ெத  அமிர்தா 
அபார்ட்ெமன:, (8)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 22வ  
ெத   பிளாட்ஸ்:, (9)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 
22வ  ெத  சக்திஜான்வி பிளாட்:, (10)-நங்கநல் ர், வார்  164 
நங்கநல் ர் 22வ  ெத  சில்வர் ேப�ஸ் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ்:, 
(11)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 22வ  ெத  பரணி 
பிளாட்ஸ்:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 22வ  
ெத  கு கணபதி பிளாட்ஸ்:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  164 
நங்கநல் ர் 22வ  ெத , ெசௗராக் ம ரா பிளாட்ஸ்:, (14)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 22வ  ெத  ராம் 
பிளாட்ஸ:, (15)-நங்கநல் ர், வார்  164 ஆனந்தி ப்ளாட்ஸ் 
நங்கநல் ர் 28வ  ெத :, (16)-நங்கநல் ர், வார்  164 23வ  
ெத :, (17)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 30வ  ெத :, 
(18)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 31வ  ெத :, (19)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 32வ  ெத :, (20)-
நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 33வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 343
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 1வ  ெமயின் சாை�:, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 4வ  ெமயின் சாை�:, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 30வ  ெத  
சீனிவாசம் பிளாட்ஸ:, (4)-நங்கநல் ர், வார்  164 நங்கநல் ர் 
30வ  ெத  ஆதித்யா பிளாட்ஸ்:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  164 
நங்கநல் ர் 5வ  ெமயின் சாை�:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 344
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167   பா�ாஜி நகர் 1வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பா�ாஜி நகர் 2வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பா�ாஜி நகர் ெமயின் ேரா :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  கன்னிகா கா�னி 1வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167   கன்னிகா கா�னி 3வ  ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167   கன்னிகா கா�னி 4வ  ெத :, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  167   கன்னிகா கா�னி 1வ  கு க்கு 
ெத :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  167   கன்னிகா கா�னி 2வ  
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 345
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167   �ட்சுமி நகர் 7வ  ெத  விரி :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 11வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167   �ட்சுமி நகர் 8வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167   �ட்சுமி நகர் 10வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 7வ  ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 9வ  ெத :, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  167 நங்கநல் ர் 44வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 346
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

(1)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 45வ ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167 நங்கநல் ர் 46வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  கன்னிகா கா�னி தி மாள் ம கன் 
சன்னதி ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  46வ  ெத  3வ  
கு க்கு ெத  நங்கநல் ர:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  46வ  
ெத  2வ  கு க்கு ெத  நங்கநல் ர:, (6)-நங்கநல் ர், வார்  
167  மங்ைகயர்கரசி நகர் 46வ  ெத :, (7)-நங்கநல் ர், வார்  
167  46வ  ெத  நங்கநல் ர:, (8)-நங்கநல் ர், வார்  167  
44வ  ெத  நங்கநல் ர:, (9)-நங்கநல் ர், வார்  167  44வ  
ெத  நங்கநல் ர்:, (10)-நங்கநல் ர், வார்  167  44வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  167  44வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  167  44வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  167  44வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (14)-நங்கநல் ர், வார்  167  44வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (15)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (16)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (17)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (18)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (19)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (20)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (21)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர்:, (22)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர:, (23)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத   
நங்கநல் ர:, (24)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத   
நங்கநல் ர:, (25)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர:, (26)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர:, (27)-நங்கநல் ர், வார்  167  45வ  ெத  
நங்கநல் ர: (28)-நங்கநல் ர் வார் 167 46வ ெத

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 347
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 41வ  ெத  மற் ம் 
விஸ்தரிப்:, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 42வ  
ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 43வ  ெத :, 
(4)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 47வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 48வ  ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 49வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 348
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  கண்ணன் நகர் 1வ  கு க்குத் 
ெத :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  கண்ணன் 2வ  கு க்கு 
ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  கண்ணன் நகர் 3வ  
கு க்கு ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  கண்ணன் நகர் 
4வ  கு க்கு ெத :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  மடிப்பாக்கம் 
கூட்ேரா :, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 4வ  
பிரி  1வ  கு க்குெத :, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி 
நக்ர் 4வ  பிரி  2வ  கு க்கு :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமி நகர் 4வ  பிரி  3வ  கு க்கு த:, (9)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  �ட்சுமி நகர் 4வ  பிரி  4வ  கு க்கு ெத :, (10)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 4வ  பிரி  5வ  
கு க்கு ெத :, (11)-நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்ெமயின்சாை�4வ  பிரி :, (12)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  �ட்சுமி நகர் கிழக்கு ெமயின் சாை�:, (13)-
நங்கநல் ர், வார்  167  எஸ் ஐ பி கா�ணி விஸ்தரிப் :, (14)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர் 6வ  கு க்குெத  4வ  
பிரி:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 349
ெசல்�ம்மாள் வித்யா�யா சீனியர் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி நங்கநல் ர், 
நங்கநல் ர் 600061.

(1)-நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமி நகர்
4வ விரி வடக்குெத :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  
கண்ணன் நகர் 1வ  ெமயின் ேரா :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  
167  கண்ணன் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா :, (4)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  கண்ணன் நகர் 3வ  ெமயின் ேரா :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  கண்ணன் நகர் 4வ  ெமயின் ேரா :, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  167  கண்ணன் நகர் 5வ  ெமயின் 
ேரா :, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்4வ விரி ெதற்குெத :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  
167  �ட்சுமிநகர்கிழக்குெமயின்சாை�, ேஜாதி�ட்:, (9)-
நங்கநல் ர், வார்  167  �ட்சுமிநகர்கிழக்குெமயின்சாை� 
�ஷ்மிபிளாட்:, (10)-நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்6வ கு க்குெத விரி அபி�ாஷ்:, (11)-
நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்6வ கு க்குெத 4வ விரி அபி:, (12)-
நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்6வ கு க்குெத 4வ விரி அபி:, (13)-
நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்6வ கு க்குெத 4வ பிரி அபி:, (14)-
நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்6வ கு க்குெத 4வ விரி அபி:, (15)-
நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்6வ கு க்குெத 4வ விரி அபி:, (16)-
நங்கநல் ர், வார்  167  
�ட்சுமிநகர்6வ கு க்குெத 4வ விரி அபி:, (17)-
நங்கநல் ர், வார்  167  
கண்ணன்நகர்3வ ெமயின்ேரா சு திபிளாட்ஸ்:, (18)-
நங்கநல் ர் வார் 167

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 350
 ெவங்கேடஸ்வரா ந நிை�ப்பள்ளி 

நங்கநல் ர், இந்  கா�னி நங்கநல் ர்- 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 1வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 2வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 3வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 4வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 5வ  ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 6வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 351
 ெவங்கேடஸ்வரா ந நிை�ப்பள்ளி 

நங்கநல் ர், இந்  கா�னி நங்கநல் ர்- 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 1வ  கு க்கு ெத :, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 2வ  ெதற்கு ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 3வ  ெதற்கு ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 4வ  ெதற்கு ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 1வ  ெதற்கு ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 5வ  ெதற்கு ெத :, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 3வ  ெமயின்ேரா :, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 3வ  ெதற்கு ெத  
(பா�ாஜி ப ண:, (9)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 
ெதற்கு ெத  சுப்பிரமணியா :, (10)-நங்கநல் ர், வார்  167  
பி வி நகர் 3 ெதற்கு ெத  ேகாகு�ம் பிளாட்ஸ:, (11)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 5வ  ெதற்கு ெத  சுதா 
சுவயத் :, (12)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 5வ  ெதற்கு 
ெத  பராசக்தி பிள:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 
5வ  ெதற்கு ெத  மணிபிரியா பி:, (14)-நங்கநல் ர், வார்  
167  பி வி நகர் 5 ெதற்கு ெத  நர்மதா பிளாட்ஸ்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 352
அரசு உதவி ெப ம் ெதாடக்கப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், பி வி நகர் 3வ  ெத  
நங்கநல் ர் - 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 7வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 8வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி 9வ  ெத :, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 353
அரசு உதவி ெப ம் ெதாடக்கப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், பி வி நகர் 3வ  ெத  
நங்கநல் ர் - 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி 10வ ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  
(ெமயின் ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 354
அரசு உதவி ெப ம் ெதாடக்கப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், பி வி நகர் 3வ  ெத  
நங்கநல் ர் - 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 11வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  பி வி நகர் 12வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 355
அரசு உதவி ெப ம் ெதாடக்கப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், பி வி நகர் 3வ  ெத  
நங்கநல் ர் - 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  ேந  ெந ஞ்சாை� ( வ ம்):, 
(2)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 17வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ேகந்திரவித்யா�யா குவார்டஸ்:, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 356
 ெவங்கேடஸ்வரா ந நிை�ப்பள்ளி

நங்கநல் ர், இந்  கா�னி நங்கநல் ர்- 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 13வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 357
 ெவங்கேடஸ்வரா ந நிை�ப்பள்ளி 

நங்கநல் ர், இந்  கா�னி நங்கநல் ர்- 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 18வ ெத
(கண்ணகிெத ):, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் 19வ  
ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  பி.வி.நகர் காமராஜர் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 358
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்ப்பள்ளி 
த�க்காணஞ்ேசரி, ேக ேக நகர் 
த�க்கணாஞ்ேசரி - 600114

 (1)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166 பி.வி.நகர் 14வ  ெத :, (2)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  பி.வி.நகர் 15வ  ெத :, (3)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  பி.வி.நகர் 16வ  ெத :, (4)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  பி.வி.நகர் த்தமிழ் தி:, (5)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  கன்னித்தமிழ் ெத :, (6)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  என்.ஜி.ஓ. கா�னி 1வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 359
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்ப்பள்ளி 
த�க்காணஞ்ேசரி, ேக ேக நகர் 
த�க்கணாஞ்ேசரி - 600114

 (1)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ம்என்.ஜி.ஓ கா�னி 2வ  ெத :, 
(2)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  என்.ஜி.ஓ. கா�னி 3வ  ெத :, 
(3)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  என்.ஜி.ஓ. கா�னி 4வ  ெத :, 
(4)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ரத்தின ரம் (மை� சரி ):, (5)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  வரசம்ேபட்ைட ெமயின் ேரா :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 360
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்ப்பள்ளி 
த�க்காணஞ்ேசரி, ேக ேக நகர் 
த�க்கணாஞ்ேசரி - 600114

 (1)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  டாக்டர் கை�ஞர் நகர் 
(ேக,ேக,நகர்) 1வ  ெத:, (2)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  டாக்டர் 
கை�ஞர் நகர் (ேக,ேக,நகர்) 2வ  ெத:, (3)-த�கனஞ்ேசரி, 
வார்  166  டாக்டர் கை�ஞர் நகர் (ேக,ேக,நகர்) 3வ  ெத:, (4)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  டாக்டர் கை�ஞர் நகர் (ேக ேக,நகர்)  
4வ  த:, (5)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  டாக்டர் கை�ஞர் நகர் 
(ேக,ேக,நகர்) 5வ  ெத:, (6)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  டாக்டர் 
கை�ஞர் நகர் (ேக,ேக,நகர்) 6வ  ெத:, (7)-த�கனஞ்ேசரி, 
வார்  166  டாக்டர் கை�ஞர் நகர் (ேக,ேக,நகர்) 7வ  ெத:, (8)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  டாக்டர் கை�ஞர் நகர் (ேக,ேக,நகர்) 
8வ  ெத:, (9)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  டாக்டர் கை�ஞர் நகர் 
(ேக,ேக,நகர்) 9வ  ெத:, (10)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  
டாக்டர் கை�ஞர் நகர் (ேக,ேக,நகர்) 10வ  த:, (999)-அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 361
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்ப்பள்ளி 
த�க்காணஞ்ேசரி, ேக ேக நகர் 
த�க்கணாஞ்ேசரி - 600114

 (1)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ஏரிக்கைர ெத  
அம்ேபத்கார்ெத :, (2)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  
தி .வி.க.ெத :, (3)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  நகராட்சி 
ஊழியர் குடியி ப்  1வ  கு க்கு ெத :, (4)-த�கனஞ்ேசரி, 
வார்  166  நகராட்சி ஊழியர் குடியி ப்  2வ  கு க்கு ெத :, 
(5)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  நகராட்சி ஊழியர் குடியி ப்  
3வ  கு க்கு ெத :, (6)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  நகராட்சி 
ஊழியர் குடியி ப்  4வ  கு க்கு ெத :, (7)-த�கனஞ்ேசரி, 
வார்  166  ஏரிக்கைர ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 362
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்ப்பள்ளி 
த�க்காணஞ்ேசரி, ேக ேக நகர் 
த�க்கணாஞ்ேசரி - 600114

 (1)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ரகுபதி நகர் 1வ  ெத :, (2)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ரகுபதி நகர் 2வ  ெத :, (3)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ரகுபதி நகர் 3வ  ெத :, (4)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ரகுபதி நகர் 4வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 363
ெப நகர ெசன்ைன ஆரம்ப்பள்ளி 
த�க்காணஞ்ேசரி, ேக ேக நகர் 
த�க்கணாஞ்ேசரி - 600114

 (1)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ஆசிரியர் கா�னி 1வ  ெத :, 
(2)-த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ஆசிரியர் கா�னி 2வ  ெத :, (3)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ஆசிரியர் கா�னி3வ  ெத :, (4)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  ஆசிரியர் கா�னி4வ  ெத :, (5)-
த�கனஞ்ேசரி, வார்  166  நகராட்சி ஊழியர் குடியி ப்  1வ  
கு க்க:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 364
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 13வ  கு க்கு 
ெத :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 17வ  ெத :, 
(3)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி  12வ  கு க்கு 
ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 15 வ  
கு க்கு ெத :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 
16வ  கு க்கு ெத :, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  
இந் கா�னி 17வ  கு க்குத்ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 365
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 21வ  
கு க்குத்ெத :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 
22வ  கு க்குத்ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  
இந் கா�னி 23வ  கு க்குத்ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  
167  இந் கா�னி 2வ  ெமயின்ேரா :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  
167  பர்மா தமிழர் கா�னி 2வ  ெத :, (6)-நங்கநல் ர், வார்  
167   பர்மா தமிழர் கா�னி 3வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 366
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  ரகுபதி நகர் 5வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ரகுபதி நகர் 6வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ரகுபதி நகர் 7வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ரகுபதி நகர் 8வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 367
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167 ரகுபதி நகர் 9வ  ெத :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  டி டி இ கா�னி:, (3)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  பர்மாதமிழர் கா�னி தல்ெத :, (4)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  இந் கா�னி 25வ  கு க்குத்ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 26வ  கு க்குத்ெத :, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  167 ஏ ர் அம்மன் ேகாவில் ெத :, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 3வ  ெமயின்ேரா :, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  167 ரகுபதி நகர் ம்எம்.ஜி.ஆர் ேரா :, (9)-
நங்கநல் ர், வார்  167 தி மால் கன் ேகாவில் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 368
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  ஐயப்பா நகர்:, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  ராம் கா�ணி:, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ேவால்டாஸ் கா�ணி 1வ  ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ேவால்டாஸ் 2வ  ெத :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ேவால்டாஸ் 3வ  ெத :, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ேவால்டாஸ் 4வ  ெத :, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ேவால்டாஸ் கா�ணி 5வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 369
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  ேவால்டாஸ் கா�ணி 5வ  ெத  
விரி :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  ேவால்டாஸ் கா�ணி 6வ  
ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  ேவால்டாஸ் கா�ணி 
ெமயின்ேரா :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  ஐயப்பா நகர் 
வசந்த் அபார்ட்ஸ்ெமன்ட் ஏ பிள:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ஐயப்பா நகர் வசந்த் பி பிளாக்:, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ஐயப்பா நகர் வசந்த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் சி பி:, (7)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  ஐயப்பா நகர் வசந்த் அபார்ெமன்ட்ஸ் டி பிளா:, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஐயப்பா நகர் சபரி பம் ப்ளாட்ஸ்:, (9)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஐயப்பா நகர் னிவர்சிட்டி ப்ளாட்ஸ்:, 
(10)-நங்கநல் ர், வார்  167  ராம் கா�னி விேசஷ் 
ப்ளாட்ஸ்:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  167  ராம் கா�னி  
சபரிகு  ப்ளாட்ஸ்:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  167  ராம் 
கா�னி  வராஹா  ப்ளாட்ஸ்:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ராம் கா�ணி  ய னா ப்ளாட்ஸ்:, (14)-நங்கநல் ர், வார்  

167  ேவால்டாஸ் 4வ  ெத  � மி ப்ளாட்ஸ்:, (15)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ேவால்டாஸ் கா�ணி ெமயின்ேரா  
ம ரகாளி ப்ளாட:, (16)-நங்கநல் ர், வார்  167  ேவால்டாஸ் 
கா�ணி விரி :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 370
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  எம் ஜி ஆர் ேரா :, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 1வ  ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 1வ  கு க்கு ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 2வ  கு க்கு ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 9வ  கு க்கு ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 10வ  கு க்கு ெத :, 
(7)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 11வ  ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 371
மார்டன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
நங்கநல் ர், ஏ ஜி எஸ் கா�னி நங்கநல் ர் 
600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி  விநாயகர் 
ேகாயில் த:, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி:, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி 2வ  ெத :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி 3வ  ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி 4வ  ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி 5வ  ெத :, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி 6வ  ெத :, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ைரசாமிேதாட்டம்:, (9)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  இந்  கா�னி 7வ  கு க்கு ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 372
மாடர்ன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பிைரமரி விங் நங்கநல் ர், எஸ் பி ஐ 
கா�னி நங்கநல் ர் 600061

(1)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந் கா�னி 4வ கு க்கு
ெத :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 5வ  கு க்கு 
ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 6வ  கு க்கு 
ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  1வ  கா�னி ெத  
சின்மயா பிளாட்:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 
1வ  ெத  கு  ஐஸ்வர்யா அ:, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  
இந்  கா�னி 1வ  ெத  நவின் பாக்கியா:, (7)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  இந்  கா�னி 1வ  கு க்கு ெத      சு:, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  1வ  கு க்கு ெத     சினிவாஸ் 
:, (9)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  1வ  கு க்கு ெத சுதா 
ேமனர் அப:, (10)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  2வ  கு க்கு 
ெத     சுதா காசி:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ்  
கா�னி 2வ  ெத  ஓம் பில்டர்ஸ:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  
167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி 2வ  ெத      ஆம் ஸ் :, (13)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ்  கா�னி 2வ  ெத      
சாஸ்தாபவ:, (14)-நங்கநல் ர், வார்  167  ஏ ஜி எஸ்  கா�னி 
5வ  ெத      சபரி அபா:, (15)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  
கா�னி 4வ  கு க்கு ெத  அண்ணா :, (16)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  இந்  கா�னி 5வ  கு க்கு ெத  சுதா அ:, (17)-
நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 6வ  கு க்கு ெத  
ஆனந் :, (18)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 6வ  
கு க்கு ெத  ராகம் :, (19)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  
கா�னி1வ ெத கி ஷ்ணாஅ க்குமாடி:, (20)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  ஏ ஜி எஸ் கா�னி 6வ  ெத :, (21)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  இந்  கா�னி 4வ  ெத  அபர்ணா 
அப்பார்ெமண்ட்:, (22)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்  கா�னி 
100அடி ேரா :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 373
மாடர்ன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பிைரமரி விங் நங்கநல் ர், எஸ் பி ஐ 
கா�னி நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167 விஜய் அவின் :, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  நங்கநல் ர் எஸ் பி ஐ கா�னி விஸ்தரிப் :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ே�ாகாஞ்சலிஇல்�ம் விஜய்அவன் :, 
(4)-நங்கநல் ர், வார்  167  விஜய் அவின்  வசந்தம் 
பிளாட்ஸ்:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  விஜய் அவின் :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் எஸ்.பி. கா�னி 
விஸ்தரிப்    :, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் எஸ்.பி. 
கா�னி விஸ்தரிப்    :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 
எஸ்.பி. கா�னி விஸ்தரிப்  :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  167  
நங்கநல் ர் எஸ்.பி. கா�னி விஸ்தரிப்    :, (10)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  நங்கநல் ர் எஸ்.பி. கா�னி விஸ்தரிப்    :, (11)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் எஸ்.பி. கா�னி 
விஸ்தரிப்    :, (12)-நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 
எஸ்.பி. கா�னி விஸ்தரிப்    :, (13)-நங்கநல் ர், வார்  167  
நங்கநல் ர் டீ என் ஜீ ஒ கா�னி:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 374
பிர்லியன்ட் ெமட்ரிகுே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ,நங்கநல் ர், 2-வ  
ெமயின் ேரா  நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167 ஐயப்பன் நகர்:, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  ெஜயின் காே�ஜ் கா�னி வ உ சி ெத :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  ெஜயின் காே�ஜ் கா�னி ராஜாஜி 
சாை�:, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  எம் எம் டி சி கா�னி 
ெமயின்ேரா :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167   வித்யா நகர்:, 
(6)-நங்கநல் ர், வார்  167  ஈஸ்வரன் கா�னி (1வ  ெத ):, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 375
மாடர்ன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பிைரமரி விங் நங்கநல் ர், எஸ் பி ஐ 
கா�னி நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  அேயாத்தி ெத :, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  ெபாங்கி மடா�யம் ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  
167  எஸ் ஐ பி கா�னி 1வ  ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167 
 எஸ் ஐ பி கா�னி 2வ  ெத :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  
எஸ் ஐ பி கா�னி 3வ  ெத :, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ஈஸ்வரன் கா�னி 2வ  ெத :, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  
பாரதியார் ெத :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  167  இளங்ேகா 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 376
பிர்லியன்ட் ெமட்ரிகுே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ,நங்கநல் ர், 2-வ  
ெமயின் ேரா  நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  அண்ணா ெத :, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  ேந  ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  ராஜூவ் 
காந்தி ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  இந்திராகாந்தி ெத :, 
(5)-நங்கநல் ர், வார்  167  தி வள் வர் ெத :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  வ உ சி ெத  (காந்தி நகர்):, (7)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சர்தார் பட்ேடல் ெத :, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  167  காமராஜர் ெத :, (9)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  கம்பர் ெத :, (10)-நங்கநல் ர், வார்  167  குமரன் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 377
பிர்லியன்ட் ெமட்ரிகுே�ஷன் 
ேமல்நிை�ப்பள்ளி ,நங்கநல் ர், 2-வ  
ெமயின் ேரா  நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  வள்ள�ார் ெத :, (2)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  எம் எம் டி சி கா�னி சர்வமங்களா நகர்:, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  எஸ் ஐ பி கா�னி ெமயின்ேரா :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  அம்மன்ேகாயில் ெத :, (5)-
நங்கநல் ர், வார்  167  வரசம்பட் ெமயின்ேரா :, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  எம் ஜி ஆர் ேரா :, (7)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  அம்ேபத்கார் ெத :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  167  
னம்பாக்கம் ெமயின்ேரா :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  167  

எம்எம்டிசி கா�னி ெமயின்ேரா  ஜனனி ேஹாம்ஸ் :, (10)-
நங்கநல் ர், வார்  167  எம்எம்டிசி கா�னி ெடம்பிள் வி  
அ க்குமா:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  167  ராஜூவ் காந்தி ெத  
ஜூபிட்டர் பிளாட் எ பி:, (12)-நங்கநல் ர், வார்  167  
ராஜூவ்காந்தி ெத  ஜூபிட்டர் பிளாட் பி பி:, (13)-நங்கநல் ர், 
வார்  167 ெபரியார்நகர்ஆப்ராகம்ெத :, (14)-நங்கநல் ர், 
வார்  167 ெபரியார்நகர்ப ன்பா ெத :, (15)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  ேநதாஜிசாை� காந்திநகர்:, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area

Polling Station List AC028 Alandur

28 378
மாடர்ன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பிைரமரி விங் நங்கநல் ர், எஸ் பி ஐ 
கா�னி நங்கநல் ர் 600061

 (1)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ கா�னி 
ெமயின்ேரா :, (2)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ. 
கா�னி 1வ  ெத :, (3)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ. 
கா�னி 2வ  ெத :, (4)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ. 
கா�னி 3வ  ெத :, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ. 
கா�னி 4வ  ெத :, (6)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ. 
கா�னி 5வ  ெத :, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ. 
கா�னி 6வ  ெத :, (8)-நங்கநல் ர், வார்  167  டி.என்.ஜி.ஓ. 
கா�னி 7வ  ெத :, (9)-நங்கநல் ர், வார்  167  
எம்.ேக.நகர்(மங்ைகயர்கரசிநகர்)5வ ெத :, (10)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  எம்.ேக.நகர்(மங்ைகயர்கரசிநகர்)6வ ெத :, (11)-
நங்கநல் ர், வார்  167  டி என் அ க்குமாடி 4 வ  ெத :, (12)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நித்யா அ க்குமாடி டி என் ஜி ஓ 
கா�னி ெமய:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  167  ராஜராேஜஸ்வரி 
அ க்குமாடி டி என் ஜி ஓ:, (14)-நங்கநல் ர், வார்  167  அ  
அ க்குமாடி டி என் ஜி ஓ கா�னி 2வ  த:, (15)-நங்கநல் ர், 
வார்  167  பா�ாஜி அ க்குமாடி எம் ேக நகர் 5வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes



AC No Part No Polling station Name Polling Station Area
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28 379
மாடர்ன் சீனியர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
பிைரமரி விங் நங்கநல் ர், எஸ் பி ஐ 
கா�னி நங்கநல் ர் 600061

(1)-நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில் எவிேயஷன் கா�னி:, (2)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 5வ  ெமயின்ேரா :, (3)-
நங்கநல் ர், வார்  167  நங்கநல் ர் 6வ  ெமயின்ேரா :, (4)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,வி ஷபாத்ரி 
அபார்ட்ம:, (5)-நங்கநல் ர், வார்  167  
சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,கு மந்தரா�யா அபார்ம:, (6)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,குறிஞ்சி 
அபார்ெமன்ட்:, (7)-நங்கநல் ர், வார்  167  
சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,ஆரபி அபார்ெமன்ட்ஸ்:, (8)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,கு மா தி 
அபார்ட்ெம:, (9)-நங்கநல் ர், வார்  167  
சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,கு ெஜய்கி பா அபார்:, (10)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,சுதா 
அபார்ெமன்ட்ஸ்:, (11)-நங்கநல் ர், வார்  167  
சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி மகா�ஷ்மி அபார்ட்ெமன்:, (12)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,கி ஷ்ணா 
அபார்ட்ெமன்:, (13)-நங்கநல் ர், வார்  167  
சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி காேவரி அபார்ட்ெமன்ட்:, (14)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,கிரிேயட்டிவ் 
அபார்ட்:, (15)-நங்கநல் ர், வார்  167  
சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,ராேஜந்திரா அபார்ட்ெம:, (16)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,மாளவி 
அபார்ட்ெமன்ட்ஸ:, (17)-நங்கநல் ர், வார்  167  
சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,அஞ்சநாத்ரி அபார்ட்ெம:, (18)-
நங்கநல் ர், வார்  167  சிவில்ஏவிேயசன்கா�னி,சுதா சரஸ்வதி 
அபார்ட்:, (19)-நங்கநல் ர், வார்  167 
நங்கநல் ர்5வ ெமயின்ேரா   ராயல்ஆர்ச்சர்:, (20)-
நங்கநல் ர் வார் 167 நங்கநல் ர்5வ ெமயின்ேரா

All Votes

28 380 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
வரசம்ேபட்ைட, வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட் (ஊ) மற் ம் (வகி), வார் 1 வரசம்பட்
ெமயின் ேரா :, (2)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  1 வசந்த் 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ்:, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 381 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
வரசம்ேபட்ைட, வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  1 ேராகினி அபார்ட்ெமண்ட்ஸ்:, 
(2)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  1 குளக்கைர ெத  (ெபரியகுளம் 
ெத ):, (3)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  1 பாரதியார் ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 382 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
வரசம்ேபட்ைட, வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  1 பஜைன ேகாயில் ெத :, (999)-
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்: All Votes

28 383 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
வரசம்ேபட்ைட, வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட் (ஊ), வார் 1 பழண்டியம்மன் ேகாயில்
ெத :, (2)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  1 சுப்பிரமணிய ேகாயில் 
ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 384 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
வரசம்ேபட்ைட, வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ) மற் ம் (வகி), வார்  3 ராகவா நகர் 
தல் பிரதான சாை�:, (2)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  2 ராகவா 

நகர் 2வ  பிரதான சாை�:, (3)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  2 
ராகவா நகர் 3வ  பிரதான சாை�:, (4)- வரசம்பட்  (ஊ), 
வார்  2 ராகவா நகர் 7வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 385 அரசினர் ேமல்நிை�ப்பள்ளி 
வரசம்ேபட்ைட, வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  2 ராகவா நகர் 8வ  ெத :, (2)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  2 ராகவா நகர் 9வ  ெத :, (3)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  2 ராகவா நகர் 10வ  ெத :, (4)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  2 ராகவா நகர் 11வ  ெத :, (5)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  2 ராகவா நகர் 11வ  ெத  விரி :, 

(6)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 12வ  ெத :, (7)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 13வ  ெத :, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 386
னித ேதாைமயர் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வரசம்ேபட்ைட, 
வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), மற் ம் (வ.கி), வார்  4 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத :, (2)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  4 சபாபதி நகர் 
1வ  ெத :, (3)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  4 சபாபதி நகர் 
2வ  ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  
வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 387
னித ேதாைமயர் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வரசம்ேபட்ைட, 
வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  4 சபாபதி நகர் 3வ  ெத :, (2)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  4 சபாபதி நகர் 4வ  ெத :, (3)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  4 ஏரிக்கைரத் ெத :, (4)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  4 கை�ஞர் ெத :, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 388
னித ேதாைமயர் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வரசம்ேபட்ைட, 
வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), மற் ம் (வ.கி), வார்  3 ராகவா நகர் 
1வ  ெத :, (2)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 1வ  
கு க்கு ெத :, (3)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 
2வ  ெத :, (4)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 2வ  
கு க்கு ெத :, (5)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 
3வ  ெத :, (6)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 4வ  
ெத :, (7)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 6வ  
ெத :, (8)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 கேணஷ் ெத :, (9)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 டிபன்ஸ் கா�ணி:, (999)-

அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 389
னித ேதாைமயர் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வரசம்ேபட்ைட, 
வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ெசந் ரன் கா�ணி:, (2)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ேமடவாக்கம் ெமயின் ேரா :, (3)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 5வ  கு க்கு ெத :, 

(4)- வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ராகவா நகர் 5வ  ெத :, (5)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 ைவைக ெத :, (6)- வரசம்பட்  

(ஊ), வார்  3 ேகாகு�ம் நகர் 1வ  கு க்கு ெத :, (7)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 தாமிரபரணி ெத :, (8)-
வரசம்பட்  (ஊ), வார்  3 சுப்ரமணிய நகர் தல் கு க்கு 

ெத :, (9)- வரசம்பட்  (ஊ), ெதய்வசிகாமணிெத  
வரசபட் :, (10)- வரசம்பட்  (ஊ), ெசந் ரகா�னி 

ெதய்வசிகாமணி ெத :, (999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், 
அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes

28 390
னித ேதாைமயர் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வரசம்ேபட்ைட, 
வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட்  (ஊ), மற் ம் (வ.கி), வார்  3 சுப்பிரமணிய 
நகர் தல் ெத :, (2)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 சுப்ரமணிய 
நகர் இரண்டாவ  ெத :, (3)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 
சுப்பிரமணிய நகர் ன்றாவ  ெத :, (4)- வரசம்பட் (ஊ), 
வார்  3 சுப்ரமணிய நகர் நான்காவ  ெத :, (5)-
வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 சுப்ரமணிய நகர் ஐந்தாவ  ெத :, 

(6)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 சுப்பிரமணிய நகர் 6வ  ெத :, 
(7)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 சுப்ரமணிய நகர் 7வ  ெத :, 
(8)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 சுப்ரமணிய நகர் 8வ  ெத :, 
(999)-அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் 
வாக்காளர்கள்:

All Votes
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28 391
னித ேதாைமயர் மை� ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வரசம்ேபட்ைட, 
வரசம்பட்  600091

 (1)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 ேகாகு�ம் நகர் தல் ெமயின் 
ேரா :, (2)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 ேகாகு�ம் நகர் 2வ  
ெமயின் ேரா :, (3)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 ேகாகு�ம் நகர் 
2வ  கு க்குத் ெத :, (4)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 
ேகாகு�ம் நகர் 3வ  கு க்குத் ெத :, (5)- வரசம்பட் (ஊ), 
வார்  3 ேகாகு�ம் நகர் 4வ  கு க்குத் ெத :, (6)-
வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 ேகாகு�ம் நகர் 3வ  ெமயின் 

ேரா :, (7)- வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 காேவரி ெத :, (8)-
வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 ய னா ெத :, (9)-
வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 ங்கபத்ரா ெத :, (10)-
வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 பிரம்ம த்ரா ெத :, (11)-
வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 நர்மதா ெத :, (12)-
வரசம்பட் (ஊ), வார்  3 ேகாதாவரி ெத :, (999)-அயல்நா  

வாழ் வாக்காளர்கள், அயல்நா  வாழ் வாக்காளர்கள்:

All Votes


