
வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
1 1 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வடபுற கட்டிடம் கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற வடவள்ளி ெதற்கு, 
ெதாண்டாமுத்தூர் 
ேராடு,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 17 அருண் நகர் , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 17 வி ஓ நகர் , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 17 மணியகாரர் ேதாட்டம் , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 17 காளிதாஸ் நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

2 2 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
வடபுற கட்டிடம் கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
இரண்டாவதுஅைறவடவள்ளி
ெதற்கு, ெதாண்டாமுத்தூர் 
ேராடு,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜி வதீிஇ எஸ்.என்.பாைளயம் 
வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

3 3 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ெதன்புறகட்டிடம்கிழக்குப் 
பார்த்தவடக்கிலிருந்துமுதல்அ
ைறஇரண்டுகதவுஉள்ளதுவடவ
ள்ளிெதற்கு, ெதாண்டாமுத்தூர் 
ேராடு,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜி வதீிஇ எஸ்.என்.பாைளயம் 
வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

4 4 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து ேமற்கு 
பார்த்த இரண்டாவது அைற 
வடவள்ளி ெதற்கு, 
ெதாண்டாமுத்தூர் 
ேராடு,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 மாதவ் நகர்
 வார்டு எண் 17 ராமலிங்க கவுண்டர் வதீி
 வார்டு எண் 17 சின்னசாமி கவுண்டர் வதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
5 5 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வடக்கிலிருந்து ேமற்கு 
பார்த்த முதல் அைற 
வடவள்ளி ெதற்கு, 
ெதாண்டாமுத்தூர் 
ேராடு,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 மகாலட்சுமி ேகாவில் வதீி
 வார்டு எண் 17எம் ஜி ஆர் வதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

6 6 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த முதல் அைற ஓட்டுக் 
கட்டிடம் இருவழி 
உள்ளது,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 அ சன காலனி
 வார்டு எண் 17 எம் ஜி ஆர் வதீி வடக்கு
 வார்டு எண் 17 கந்தசாமி முதலியார் வதீி
 வார்டு எண் 17 இராமலிங்காபுரம் பங்களா ேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 17 கூத்தாண்டவர் ேகாவில் வதீி 1 
 -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

7 7 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
கிழக்குப் பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற ஓட்டுக் 
கட்டிடம்,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 
ெபாங்காளியம்மன்ேகாவில் வதீி 
 வார்டு எண் 17 ெபாங்காளிேபாயர் வதீி 
 வார்டு எண் 17 நல்லாகவுண்டர் வதீி 
 வார்டு எண் 17 மருதமைல ெமயின் ேராடு 
 வார்டு எண் 17 நேடசன்முதலியார் வதீி 
 வார்டு எண் 17 ஜிஜிஅவின்யு 
 -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

8 8 மருதமைல ேதவஸ்தான 
ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்குப் 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
இரண்டாவது 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 திருவள்ளுவர் வதீி 
 வார்டு எண் 17 மா ெபா சி வதீி 
 வார்டு எண் 16 ஸ்ரராம்நகர்
 வார்டு எண் 16 கருப்புசாமிமுதலியார் வதீி
 வார்டு எண் 17 மகாவரீர் நகர் 
 வார்டு எண் 17 அரசமரேதாட்டம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
9 9 மருதமைல ேதவஸ்தான 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்குப் 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 16 எம்ஜிகாலனி 
 வார்டு எண் 16 திருமுருகன் நகர் 
 வார்டு எண் 16 ெசல்வம்நகர்வடவள்ளி 
 வார்டு எண் 16 வி எண் ஆர்நகர் முதல்வதீிவடவள்ளி 
 வார்டு எண் 17 ராமசாமி பிள்ைள வதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

10 10 மருதமைல ேதவஸ்தான 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து ேமற்கு 
பார்த்த இரண்டாவது 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 வி என் ஆர்நகர் 2 வதீி 
 வார்டு எண் 16 வி என் ஆர்நகர் 3வதீி 
 வார்டு எண் 16 வி என் ஆர்நகர் 4வதீி 
 வார்டு எண் 16 வி என் ஆர்நகர் 9வதீி 
 வார்டு எண் 16 வி என் ஆர்நகர் 10வதீி 
 வார்டு எண் 16 வி என் ஆர்நகர் 11வதீி 
 வார்டு எண் 16 வி என் ஆர் நகர் 12வதீி 
 வார்டு எண் 16 வி என் ஆர் நகர் 14வதீி 
 வார்டு எண் 16 ஆனந்தாநகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

11 11 மருதமைல ேதவஸ்தான 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து ேமற்கு 
பார்த்த முதல் 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 புதியஆனந்தாநகர் 
 வார்டு எண் 16 கேணஷ் அப்பார்ட்ெமண்ட் 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர் நகர் 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

12 12 மருதமைல ேதவஸ்தான 
ேமல்நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
முதல் அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 அம்மன்ேகாயில்வதீி 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர்வதீி6 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர் நகர் வதீி7 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர்நகர்வதீி 8 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர் வதீி 13 
 வார்டு எண் 16 ேஜாதிநகர் 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர்16 வதீி 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர் வதீி17 
 வார்டு எண் 16 விஎண்ஆர்வதீி18 
 -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
13 13 மருதமைல ேதவஸ்தான 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
இரண்டாவது 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 
ெமயின்ேராடுமுதல் அெவன்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர்1ெமயின்ேராடுமுதல் 
அவின்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் ெமயின்ேரடு2வது அவின்யு
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 4குறுக்குெதரு 
 வார்டு எண் 16 வாஎண்5 2வது குறுக்குத்ெதரு 
புதியதில்ைலநகர் 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 3வதுகுறுக்குெதரு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 4வதுகுறுக்குெதரு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 4வதுகுறுக்குவதீி2அெவன்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் ெமயின்5வதுகுறுக்குெதரு 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
14 14 மருதமைல ேதவஸ்தான 

ேமல்நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,வடவள்ளி 
641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 5 வது 
வதீி 2அெவன்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் முதல்ெமயின் 5 வதீி 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் குடிைசகள் 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் குடிைசகள் 2 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 6வது குறுக்குெதரு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 6வதுகுறுக்கு 2அெவன்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 7குறுக்கு 1அெவன்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் குறுக்கு7 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 7வதுகுறுக்கு2அெவண்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர்8வதுகுறுக்கு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 9வதுகுறுக்கு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 9குறுக்கு2வதுஅவின்யு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர்10வதுகுறுக்கு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 10குறுக்கு 2அவின்யு 
 வார்டு எண் 17 அண்ணாவதீி 
 -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
15 15 மருதமைல ேதவஸ்தான 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
நான்காவது அைற,வடவள்ளி 
641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 
11குறுக்கு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 12 குறுக்கு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 13வதுகுறுக்கு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 14வதுகுறுக்கு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் 6வதுேபஸ் 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் ைப ெமட்டல்ேராடு 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் சப ேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 16 புதியதில்ைலநகர் ெஜய்கிருஷ்ணாேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 16 ெசன்ரல்எக்ைஸஸ்காலனி 
 வார்டு எண் 16 ராஜாஜி ேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 16 பிஆர்ஆர் நகர்1வதுவதீி 
 வார்டு எண் 16 பிஆர்ஆர் நகர் ெமயின்ேராடு 
 வார்டு எண் 16 பிஆர்ஆர் நகர் 2வது வதீி 
 வார்டு எண் 16 பிஆர்ஆர் நகர் 3வதுவதீி 
 வார்டு எண் 16 ெதன்றல்நகர் 
 வார்டு எண் 16 ஸ்ரகிருஷ்ணா ேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 16 மருதமைல ெமயின்ேராடு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

16 16 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
வடபுற கட்டிடம் முதல் 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 விநாயகர்ேகாவில்வதீி 
 வார்டு எண் 16 ேகாபாலபுரம் 
 வார்டு எண் 16 ேகாபாலபுரம் வனீஸ்கார்டன் 
 வார்டு எண் 16 ேகாபாலபுரம் மாருதிஅவின்யூ 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி ெமயின்ேராடு 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
17 17 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
வடபுற கட்டிடம் இரண்டாவது 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி 1வதுெதரு 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி 2வதுெதரு 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி 3வதுெதரு 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி 4வதுெதரு 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி 5வதுெதரு 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி 6வதுெதரு 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி எக்ஸ்டன்சன் 
 வார்டு எண் 16 இ.பி.காலனி ஹ ணிஅவின்யூ 
 வார்டு எண் 16 சூப்பர்கார்டன் 
 வார்டு எண் 16 சூப்பர்கார்டன் எக்ஸ்டன்சன்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

18 18 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
நடுப்புற கட்டிடம் முதல் 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 பி.எப்.காலனி 
 வார்டு எண் 16 ராஜவ் காந்திநகர் 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

19 19 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
நடுப்புற கட்டிடம் 
இரண்டாவது 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 16 ேநருகாலனி 
 வார்டு எண் 16 கிளாசிக் கார்டன் 
 வார்டு எண் 16 ேஹப்பி கார்டன் 
 வார்டு எண் 17 காமராஜர் வதீி 
 வார்டு எண் 17 ெஜயா நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
20 20 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த முதல் 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபருமாள்ேகாயில்வதீிவாஎண்17
 விேகஎஸ்கார்டன்வாஎண்17
 வஉசிநகர்வாஎண்17
 ேகேகஆர்நகர்வாஎண்17
 பாலாஜிபத்மாவதிநகர்வாஎண்17
 ெப யார்நகர்வாஎண்17
 ெப யார்நகர் 2வது வதீி வாஎண்17
 ெப யார்நகர் 2 வது வதீி முதல் சந்து வாஎண்17
 ெப யார் நகர் 3 வது வதீி வா எண் 17
 ெப யார்நகர் வதீி3 முதல் சந்து வாஎண்17
 வார்டு எண் 17, ெப யார்நகர்3வதுவதீி 2வது சந்து
 ெப யார்நகர்3வதுவதீி 3வதுசந்து வார்டுஎண்17
 ெப யார்நகர் 3வதுவதீி 4வதுசந்து வார்டுஎண்17
 ெப யார்நகர் 3வதுவதீி 5வதுசந்து வார்டுஎண்17
 ெப யார்நகர்4வதுவதீி வார்டுஎண்17
 ெப யார்நகர் 5வதுவதீி வார்டுஎண்17
 ெப யார்நகர்வார்டுஎண்17 5வது வதீி முதல் சந்து
 ெப யார்நகர் 5வதுவதீி2வதுசந்துவார்டுஎண்17
 வார்டு எண் 17 ெபருமாள்ேகாயில்வதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
21 21 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த இரண்டாவது அைற 
நடுப்புற கட்டிடம்,வடவள்ளி 
641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 17 
ஓம்சக்திஅடுக்குமாடிகுடியிருப்பு 
 வார்டு எண் 17 மாருதிகார்டன்ஸ் 
 வார்டு எண் 17 குமரன்ெரஸிெடன்சி ெஜயாநகர் 
 வார்டு எண் 17 கவிஷ்னியா ெரசிெடன்ஸி (அ கு ) ெஜயாநகர் 
 வார்டு எண் 17 ராஜன்நகர் 
 வார்டு எண் 17 தட்டான்ேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் (முதல் ெதரு) 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் (முதல் சந்து) 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் 2வது சந்து 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் வி வு 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் வி வு 2வது சந்து 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் வி வு கருப்பன்ேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 16 சி எஸ் நகர் வி வு சின்ன ேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 16 முத்தம்மாள் அவின்யு 
 வார்டு எண் 16 துலீப் என்கிேளவ் (அ கு) (0மு ) பிளாக் 1 
வார்டு 
 வார்டு எண் 16 துலீப் என்கிேளவ் அ கு பிளாக் 2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

22 22 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து ேமற்கு 
பார்த்த முதல் 
அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 ேகால்டன்நகர் 
 வார்டு எண் 17 மருதபுரம் 
 வார்டு எண் 17 நியூேகால்டன்நகர் 
 வார்டு எண் 17 பிள்ைளயார்காலனி 
 வார்டு எண் 17 மருதம்நகர் 
 வார்டு எண் 16 ெவள்ளிங்கி நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
23 23 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வடக்கிலிருந்து ேமற்கு 
பார்த்த முதல் அைற ஓட்டுக் 
கட்டிடம்,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 கல்பனாநகர் 
 வார்டு எண் 17 ஸ்ரராம்அெவன்யூ 
 வார்டு எண் 17 சிறுவாணிநகர் 
 வார்டு எண் 16 காந்திேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 16 நிர்மலாராணிேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 16 ேக ேக ஆர் நகர் 
 வார்டு எண் 16 ஆலமரத்ேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 16 சக்திெரஸிெடன்சி 
 வார்டு எண் 17 வி எஸ் ேக நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

24 24 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து ேமற்கு 
பார்த்த இரண்டாவது அைற 
ஓட்டுக் கட்டிடம்,வடவள்ளி 
641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 மருதமைலெமயின்ேராடு 
 வார்டு எண் 16 
சக்திஅடுக்குமாடிகுடியிருப்புமருதமைலெமயின்ேராடு 
 வார்டு எண் 16 ஆதித்யாகார்டன் 
 வார்டு எண் 16 பார்க்அெவன்யு 
 வார்டு எண் 16 ராஜ்அெவன்யு 
 வார்டு எண் 16 ஸ்ரதட்சா கார்டன்ஸ் 
 வார்டு எண் 16 மருதம்நகர் வி வாக்கம் 
 வார்டு எண் 16 ெவள்ளிங்கி நகர் வி வாக்கம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

25 25 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த ெதன்புற கட்டிடம் 
முதல் அைற,வடவள்ளி 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 திருவள்ளுவர் நகர் 
 வார்டு எண் 16 ஸ்ரமாசணியம்மன்அெவன்யூ

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
26 26 அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து முதல் அைற 
இரண்டு கதவுகள் 
உள்ளது,கல்வரீம்பாைளயம் 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 ேஜேஜநகர்குருசாமிநகர் 
 வார்டு எண் 17 க்யூ ேயாகார்டன்(கங்காவதீி) 
 வார்டு எண் 17 பாலாஜிநகர் 
 வார்டு எண் 17 பாலாஜிநகர்(அன்ைனேவளாங்கன்னிநகர் ) 
 வார்டு எண் 17 சிந்துவதீி 
 வார்டு எண் 17 யமுனாவதீி 
 வார்டு எண் 17 துங்கபத்திராவதீி 
 வார்டு எண் 17 சிறுவாணிவதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

27 27 அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி 
ேமற்குப் பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற இரண்டு கதவுகள் 
உள்ளது,கல்வரீம்பாைளயம் 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 மா யம்மன்ேகாவில்வதீி 
 வார்டு எண் 17 ேகாதாவ வதீி 
 வார்டு எண் 17 பவானிவதீி 
 வார்டு எண் 17 ைவைகவதீி 
 வார்டு எண் 17 காேவ வதீி 
 வார்டு எண் 17 கிருஷ்ணாவதீி 
 வார்டு எண் 17 நர்மதாவதீி 
 வார்டு எண் 17 எஸ்பிேகநகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

28 28 அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி 
ேமற்குப் பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து மூன்றாவது 
அைற இரண்டு கதவுகள் 
உள்ளது,கல்வரீம்பாைளயம் 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 
மாகாளியம்மன்ேகாவில்வதீி 
 வார்டு எண் 17 மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதீி2 
 வார்டு எண் 17 விஜய் நகர் கல்வரீம்பாைளயம் 
 வார்டு எண் 16 பாரதி நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
29 29 அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி 

கிழக்கிலிருந்து வடக்குப் 
பார்த்த முதல் 
அைற,கல்வரீம்பாைளயம் 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 விநாயகர்ேகாவில்வதீி 
கல்வரீம்பாைளயம் 
 வார்டு எண் 17 காமராஜர் வதீி 
 வார்டு எண் 17 மாப்பிள்ைளகவுண்டர்வதீி 
 வார்டு எண் 17 பாரதிகார்டன் கல்வரீம்பாைளயம் 
 வார்டு எண் 17 லட்சுமிநகர் கல்வரீம்பாைளயம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

30 30 அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து வடக்குப் 
பார்த்த இரண்டாவது 
அைற,கல்வரீம்பாைளயம் 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 நால்வர்நகர் 
 வார்டு எண் 16 நால்வர்நகர் ெதற்கு 
 வார்டு எண் 16 ஆதித்யாஅவுன்யு 
 வார்டு எண் 16 தண்ணர்பந்தல்வதீி 
 வார்டு எண் 16 மருதமைலமுருகன்நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

31 31 அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
வடபுற கட்டிடம் இரண்டாவது 
அைற,கல்வரீம்பாைளயம் 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 ஆர் ேக நகர் 
கல்வரீாம்பாைளயம் 
 வார்டு எண் 16 மருதமைலேராடு 
 வார்டு எண் 16 ஆர்ேகஜி நகர் 
 வார்டு எண் 16 ேதாப்பில் நகர் 
 வார்டு எண் 16 காேரகவுடர் ேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 16 ெகாங்குநகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

32 32 அரசு சட்டக் கல்லூ  
மருதமைல அடிவாரம் 
கிழக்குப் பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து முதல் அைற 
ேமல்புற கட்டிடம்,மருதமைல 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 மகாலட்சுமி நகர் 
 வார்டு எண் 17 பாரதியார் பல்கைலகழக குடியிருப்பு 
 வார்டு எண் 17 ஐ.ஓ.பிகாலனி முதல் ெதரு 
 வார்டு எண் 17 ஐ.ஓ.பி காலனி 2ம் ெதரு 
 வார்டு எண் 17 ஐ.ஓ. பி காலனி 3ம் ெதரு 
 வார்டு எண் 17 ஐ.ஓ.பி 4ம் ெதரு 
 வார்டு எண் 17 ராகேவந்தர் நகர் 
 வார்டு எண் 17 மீனாட்சிநகர் 
 வார்டு எண் 17 விேவகானந்த நகர் 
 வார்டு எண் 17 காமாட்சி நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
33 33 அரசு சட்டக் கல்லூ  

மருதமைல அடிவாரம் 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
முதல் அைற,மருதமைல 
641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 ரங்கபாஷ்யநகர் 
 வார்டு எண் 17 மருதமைல ெமயின் ேராடு 
 வார்டு எண் 17 வள்ளியம்ைமேகாயில் ெதரு ம அ 
 வார்டு எண் 17 ஆண்டவர் வதீி மருதமைல 
 வார்டு எண் 17 அன்ைனஇந்திரா நகர் 
 வார்டு எண் 17 ஐ.ஓ.பி காலனி 2வது ேபஸ் 
 வார்டு எண் 17 ஸ்ரகணபதி நகர் 
 வார்டு எண் 17 சீேயான் நகர் 
 வார்டு எண் 17 பாலாஜிநகர் 
 வார்டு எண் 17 திரு வி க நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

34 34 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
முதல் அைற,மருதாபுரம் 641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 16 நஞ்சப்பன் வதீி 
 வார்டு எண் 16 ஊர்கவுண்டர்வதீி 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

35 35 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
இரண்டாவது 
அைற,மருதாபுரம் 641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 16 அருணாசலம்ேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 16 குமாரசாமிமுதலியார்வதீி 
 வார்டு எண் 16 பிள்ைளயார்ேகாயில்வதீி 
 வார்டு எண் 16 அபிராமி நகர் 
 வார்டு எண் 16 வசந்தம்நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

36 36 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
முதல் அைற ெவளிப்புற 
கட்டிடம்,ெபாம்மன்னம்பாைளய
ம் 641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 குகன்கார்டன் 
 வார்டு எண் 17 வரீமாஸ்தி ேகாவில் வதீி 
 வார்டு எண் 17 ெபாம்மணபாைளயம் 
 வார்டு எண் 17 ெபாம்மியம்மன்ேகாவில் வதீி 
 வார்டு எண் 17 ேநருஜிவதீி 
 வார்டு எண் 17 மதுைரவரீன்ேகாயில்வதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
37 37 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 

கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
2வது அைற கிழபுற 
கட்டிடம்,ெபாம்மன்னம்பாைளய
ம் 641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 டான்சாநகர் 
 வார்டு எண் 17 வாத்தியார்ேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 17 லட்சுமிநகர் 
 வார்டு எண் 17 பண்ணா அம்மன்நகர் 
 வார்டு எண் 17 சுப்பிரமணியம் நகர் 
 வார்டு எண் 17 பிபிசிநகர் 
 வார்டு எண் 17 ெதாண்டாமுத்தூர்ேராடு 
 வார்டு எண் 17 நசரத்பவன் 
 வார்டு எண் 17 பிரபாநகர் 
 வார்டு எண் 17 நியுபாலாஜி நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

38 38 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த இரண்டு கதவு 
அைற ஓட்டுக் 
கட்டிடம்,சிக்கராயபுரம் 641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 பாரதியார்வதீி 
சிக்கராயபுரம் 
 வார்டு எண் 17 வாஊசி வதீி சிக்கராயபுரம் 
 வார்டு எண் 17 ஆதிதிராவிடர்காலனி 
 வார்டு எண் 17 ேநருஜி வதீி சிக்கராயபுரம்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

39 39 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த ஒட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த தனி 
அைற,சிக்கராயபுரம் 641046

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 17 காந்திஜி வதீி 
சிக்கராயபுரம் 
 வார்டு எண் 17 சாஸ்தி  வதீி சிக்கராயபுரம் 
 வார்டு எண் 17 ஜவீா வதீி சிக்கராயபுரம் 
 வார்டு எண் 17 சிக்காராயபுரம் 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி வடக்குப் பார்த்த தனி 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 அருந்ததியர்வதீி 
 வார்டு எண் 19 ேதவர் வதீி 
 வார்டு எண் 19 ஊர்கவுண்டர் வதீி 
 வார்டு எண் 19 மணியகாரர் வதீி 
 வார்டு எண் 19 கரும்புஅபிவிருத்திபண்ைண 
அலுவலர்குடியிருப்பு 
 வார்டு எண் 19 கிங்ஸ்காலனி 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 ெசட்டிபாைளயம்ேராடு 
 வார்டு எண் 19 பாரதி வதீி 
 வார்டு எண் 19 சிவகாமிநகர் 
 வார்டு எண் 19 ராகேவந்திரா கார்டண்ஸ்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 லிங்கனூர் ேராடு 
 வார்டு எண் 19 மா யம்மன்ேகாயில் வதீி 
 வார்டு எண் 19 ராஜூநாயுடு ேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 19 குறிஞ்சிநகர் 
 வார்டு எண் 19 பள்ளி வதீி 
 வார்டு எண் 19 ேக ஆர் ேக நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 ேதாட்டசாைலகள் 
 வார்டு எண் 19 திம்ைமயாநகர் 
 வார்டு எண் 19 திம்ைமயாநகர் எண்2 
 வார்டு எண் 19 ெப யேதாட்டம்அ ஜன்காலனி 
 வார்டு எண் 19 வடவள்ளி ேராடு 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து மூன்றாவது 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 திம்ைமயா கவுண்டர்வதீி 
 வார்டு எண் 19 ெதன்றல்நகர் 
 வார்டு எண் 19 சுகந்தி ேல அவுட் வதீி 1 
 வார்டு எண் 19 சுகந்தி ேல அவுட் வதீி2

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி ேமைடக்கு அருகில் 
ெதற்கு பார்த்த தனி 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 குமாரசாமிகவுண்டர் 
ேதாட்டம் 
 வார்டு எண் 19 ெதன்றல்நகர் சுகந்தி ேலஅவுட்வி வு1 
 வார்டு எண் 19 ெதன்றல்நகர் சுகந்தி ேலஅவுட்வி வு2 
 வார்டு எண் 19 ெபான்னுசாமிநகர் ேதாட்டசாைலகள் 
 வார்டு எண் 19 ேக ஆர் ேக கார்டன் 
 வார்டு எண் 19 கணபதிநகர் 
 ெப யேதாட்டம் காலனி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி கிழக்குப் பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து மூன்றாவது 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)அண்ணாநகர் குடியிருப்பு ஹவுசிங்யூனிட் அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி கிழக்குப் பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 அரசுஊழியர் குடியிருப்பு 
 வார்டு எண் 19 முடுப்ைபயாகாலனி 
 வார்டு எண் 19 அ சனகாலனி 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 
மாகாளியம்மன்ேகாவில்வதீி 
 வார்டு எண் 19 வசந்தம்நகர் 
 வார்டு எண் 19 வினாயகா ேலஅவுட் 
 வார்டு எண் 19 சிறுவாணிேராடு 
 வார்டு எண் 19 மேனாஜ்நகர் டிஎம்ஆர் ேராடு 
 வார்டு எண் 19 விநாயகர்ேகாயில்வதீி 
 வார்டு எண் 18 கருப்பராயன்ேகாயில்வதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 பாலகேணசபுரம் 
ெபாங்காளியூர் 
 வார்டு எண் 19 இந்திராநகர் 
 வார்டு எண் 19 தண்ணர் ேடங்வதீி 
 வார்டு எண் 19 லிங்ேககவுண்டர்வதீி 
 வார்டு எண் 19 ெசாக்கலிங்கமுதலியார்வதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி ெதற்கு பார்த்த தனி 
அைற இரண்டு கதவுகள் 
உள்ளது,வரீேகரளம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 19 அண்ணாநகர் முதல்வதீி 
 வார்டு எண் 19 அண்ணாநகர் 2வதுவதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
51 51 சமுதாயக்கூடம் லிங்கனூர் 

கிழக்குப் பார்த்த 
அைற,லிங்கனூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 சித்திவிநாயகர்காலனி அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

52 52 அங்கன்வாடி ைமயம் 
சித்திவிநாயகர் காலனி 
ேமற்கு பார்த்த 
அைற,லிங்கனூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 சத்தியாகாலனி 
 வார்டு எண் 18 விமல்நகர் 
 வார்டு எண் 18 சிவசக்திகாலனி 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

53 53 சமுதாயக்கூடம் லிங்கனூர் 
வடக்குப் பார்த்த 
அைற,லிங்கனூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 ேவம்புஅெவன்யு 
 வார்டு எண் 18 எம்ஜி காலனி 
 வார்டு எண் 18 சாவித்தி நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

54 54 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் 
பள்ளி கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு 
பார்த்த முதல் 
அைற,லிங்கனூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 சூர்யாபாலாஜி 
அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ் 
 வார்டு எண் 18 மகாராணி அவின்யு ேபஸ் 1 
 வார்டு எண் 18 மகாராணி அவின்யு ேபஸ்3 
 வார்டு எண் 18 மகாராணி அவின்யு ேபஸ் 4 
 வார்டு எண் 18 குறுஞ்சிநகர் 
 வார்டு எண் 18 ஸ்ரசக்திநகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் 
பள்ளி கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு 
பார்த்த இரண்டாவது 
அைற,லிங்கனூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 மகாராணி அவின்யு ேபஸ் 
5. 
 வார்டு எண் 18 டாட்டா நகர் 
 வார்டு எண் 18 மகராணிஅவிண்யு ேபஸ்2 
 வார்டு எண் 18 பாரதிநகர் 
 வார்டு எண் 18 சின்மயாநகர் 
 வார்டு எண் 18 குறிஞ்சிமின் நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
56 56 மாநகராட்சி உயா்நிைலப் 

பள்ளி ேமற்கிலிருந்து 
வடக்குப் பார்த்த முதல் 
அைற,சுண்டப்பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 விநாயகர்ேகாவில்வதீி 
 வார்டு எண் 19 வடக்குவதீி 
 வார்டு எண் 18 கிழக்குரதவதீி 
 வார்டு எண் 18 வடக்குரதவதீி

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

57 57 மாநகராட்சி உயா்நிைலப் 
பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து நான்காவது 
அைற,சுண்டப்பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 ெதாண்டாமுத்தூர்ேராடு 
 வார்டு எண் 18 விக்ேனஷ்நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

58 58 மாநகராட்சி உயா்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கில் 2வது 
கட்டிடம் கிழக்குப் பார்த்த 
அைற,சுண்டப்பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 பூபதிராஜாநகர் 
 வார்டு எண் 19 ஹ ஸ்ரகார்டன்ஸ் 
 விநாயகர்ேகாவில்வதீி வதீி(அஜ்ஜனூர்)வார்டு எண் 19
 வார்டு எண் 19 விநாயகர்ேகாவில்வதீி வதீி(அஜ்ஜனூர்) 
 வார்டு எண் 19 ெசங்கப்பிடா அம்மன்ேகாவில்வதீி 
 வார்டு எண் 19 ேமட்டுக்காடு

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

59 59 மாநகராட்சி உயா்நிைலப் 
பள்ளி ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த இரண்டாவது 
அைற,சுண்டப்பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 அ சனகாலனி 
 வார்டு எண் 18 வரீமாஸ்தியம்மன் ேகாவில் வதீி 
 வார்டு எண் 18 தண்ணர்ெதாட்டிவதீி 
 வார்டு எண் 18 எஸ்.எம்.நகர் 
 வார்டு எண் 18 காமாட்சிஅம்மன் நகர் 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

60 60 மாநகராட்சி உயா்நிைலப் 
பள்ளி ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த முதல் 
அைற,சுண்டப்பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 ெபருமாள்ேகாயில் வதீி 
 வார்டு எண் 19 மூப்பனார்நகர் 
 வார்டு எண் 19 ஸ்ரராம்கார்டன் 
 வார்டு எண் 19 ஸ்ரராம்கார்டன் ேபஸ்3 
 வார்டு எண் 19 ஓம்காயத்தி  நகர் 
 வார்டு எண் 19 ஐஎண்டியூசி நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,லிங்கனூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 அண்ணாநகர் 3 வதுவதீி 
 வார்டு எண் 18 அண்ணாநகர் 4வது வதீி 
 வார்டு எண் 18 அண்ணாநகர் 5வது வதீி 
 வார்டு எண் 18 ஓம்கேணஷ்நகர் ச்3 
 வார்டு எண் 18 பட்டியண்ணன் நகர் 
 அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் 
பள்ளி வடக்கு பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,லிங்கனூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)வார்டு எண் 18 மருதநகர் 
 வார்டு எண் 18 மருதநகர் விமல்மதுரா குடியிருப்பு 
 வார்டு எண் 18 மருதநகர் இஎஸ்ஆர் காஸ்டல் குடியிருப்பு 
 வார்டு எண் 18 அலேமலுமங்ைக அவின்யூ 
 வார்டு எண் 18 அலேமலுமங்ைக அவின்யூ 
 வார்டு எண் 18 அலேமலுமங்ைக அவின்யூ 
 வார்டு எண் 18 அலேமலுமங்ைக அவின்யூ 
 வார்டு எண் 18 அலேமலுமங்ைக அவின்யூ சக்திஅக்சய்யா 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் 
 வார்டு எண் 18 ஆர்ேகசண்முகம்ெசட்டியார் நகர் 
 வார்டு எண் 18 ஓம் கேணஷ் நகர்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

63 63 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
முதல் அைற,பைனமரத்தூர் 
641039

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பைனமரத்தூர் ெமயின் ேராடு வார்டு 
எண்.21 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்21 ெதலுங்குபாைளயம் 
ேராடு பைனமரத்தூர் , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்21 
கண்ணாடிகுேடான் அருகில் ெசாக்கம்புதூர் ேரா , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

64 64 மாநகராட்சி இரவு தங்கும் 
விடுதி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பூசா பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ெதாண்டாமுத்தூர் ேராடு வார்டு 
எண்.21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
65 65 மாநகராட்சி இரவு தங்கும் 

விடுதி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,பூசா பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்21 ெதாண்டாமுத்தூர் ேராடு 
குமாரசாமி காலனி , 2.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 
ெதாண்டாமுத்தூர் ேராடு வார்டு எண்.21 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

66 66 மதிய உணவு ைமயம் 
கிழக்குப் பார்த்த 
கட்டிடம்,பூசா பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்21 ெதாண்டாமுத்தூர் ேராடு 
குமாரசாமி காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

67 67 மாநகராட்சி இரவு தங்கும் 
விடுதி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பூசா பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெதாண்டாமுத்தூர் ேராடு வார்டு எண்.15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

68 68 மாநகராட்சி இரவு தங்கும் 
விடுதி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பூசா பாைளயம் 641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாயக்கர் ேதாட்டம் வார்டு எண்.15 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேடங்க் ெபட் ைலன் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

69 69 சமுதாயக்கூடம் கிழக்குப் 
பார்த்த 
கட்டிடம்,பூசா பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) குமாரசாமிஏ  தடாகம்சாைல வார்டுஎண்21 
, 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சத்தியாநகர் ெதாண்டாமுத்தூர்ேராடு 
வார்டுஎண்21 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேதாப்புேதாட்டம் 
வார்டுஎண்21 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஆறுமுகம் சந்து வார்டு 
எண்.21 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மருதவரீன் சந்து வார்டு எண்.21 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அங்கண்ணன்வதீி வார்டுஎண்21 , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) குப்பண்ணன் சந்து வார்டு எண்.21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 20 of 85



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
70 70 சமுதாயக்கூடம் வடக்குப் 

பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,பூசா பாைளயம் 641007

1.ேகாயமுத்தூர் (மா) பாட்டப்பன் சந்து வார்டு எண்21 , 
2.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி சந்து வார்டு எண் 21 , 
3.ேகாயமுத்தூர் (மா) ேபச்சியண்ணன் சந்து வார்டு எண் 21 , 
4.ேகாயமுத்தூர் (மா) பாரதியார் வதீி வார்டு எண் 21 , 
5.ேகாயமுத்தூர் (மா) ஜவீா வதீி வார்டு எண் 21 , 
6.ேகாயமுத்தூர் (மா) வார்டு எண் 21ேநரு வதீி , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) விவசாய கல்லூ  ஏபிசிடிஈ பிளாக்குகள் 
வார்டு எண் 21 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) விவசாய கல்லூ  எப் 
குவார்ட்டர்ஸ் வார்டு எண்.21 , 9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) விவசாய 
கல்லூ  டிைரவர்ஸ் குவார்ட்டர்ஸ வார்டு எண்.21 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

71 71 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ேராடு 
சீரநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு எண்.20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

72 72 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ேராடு 
சீரநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு எண்.20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

73 73 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து 3வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திஜி வதீி , 2.ேகாயமுத்தூர் 
மாநகராட்சி வார்டுஎண்20 விேவகானந்தர் வதீி , 3.ேகாயமுத்தூர் 
மாநகராட்சி வார்டுஎண்20 சுகர்ேகன்குடியிருப்பு ஏ பிளாக் , 
4.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண்20 சுகர்ேகன்குடியிருப்பு 
பி பிளாக் , 5.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண்20 எம் ஜி 
ஆர் நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
74 74 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண்20 ஹவுசிங் யூனிட் , 
2.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண்20 தமிழ்நாடு 
மின்வா ய குடியிருப்பு , 3.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி 
வார்டுஎண்20 அஜய்முகர்ஜி வதீி 1ேமற்கு , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்20 அஜய்முகர்ஜி வதீி 2 கிழக்கு , 5.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) வார்டுஎண்20 ஜவீா வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

75 75 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) லட்சுமி நகர் வார்டு எண்.20 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதியார் வதீி வார்டு எண் 20 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) தியாகிகுள்ளப்பன் வதீி வார்டு எண் 20 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பகவத்சிங்வதீி வார்டு எண் 20 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஜவீானந்தம் வதீி வார்டு எண் 20 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

76 76 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாலாஜி கார்டன் வார்டு எண் 20 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பட்டுக்ேகாட்ைடகல்யாணசுந்தரம் வதீி 
வார்டு எண் 20 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) தியாகிகுமரன் வதீி, 
சீரநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு எண் 20 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சிதம்பரனார்வதீி வார்டு எண் 20 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராஜன் 
காலனி, சீரநாயக்கன்பாைளயம் வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

77 77 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்20 பாரதியார் வதீி 1 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்20 திலகர் வதீி 1 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
78 78 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்20 திலகர் வதீி 1 வி வாக்கம் , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்20 திலகர் வதீி 2 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வ.உ.சி.வதீி வார்டு எண் 20 , , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

79 79 எஸ்.எப்.வி அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜி வதீிஇ எஸ்.என்.பாைளயம் 
வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

80 80 எஸ்.எப்.வி அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜி வதீிஇ எஸ்.என்.பாைளயம் 
வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

81 81 எஸ்.எப்.வி அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இளங்ேகாவடிகள் ெமயின் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இளங்ேகாவடிகள் முதல் குறுக்கு வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இளங்ேகாவடிகள் இரண்டாவது குறுக்கு 
வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) திருவள்ளுவர் வதீி 1 வார்டு எண் 
20 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) திருவள்ளுவர் வதீி 2 வார்டு எண் 20 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) திலகர் வதீி வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
82 82 எஸ்.எப்.வி அரசு ேமல் 

நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதியார் வதீி 2 வார்டு எண் 20 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதியார் வதீி 3 வார்டு எண் 20 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சுகர்ேகன் ெமயின் ேராடு வார்டு எண் 20 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கிருஷ்ணாம்பதி ஏ ச்சாைல வார்டு எண் 
20 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கஸ்தூ பாய் வதீி வார்டு எண் 20 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கருணாநிதி நகர்,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

83 83 எஸ்.எப்.வி அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து 3வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணா வதீி வார்டு எண் 20 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராேஜந்திரபிரசாத் 1வது வதீி வார்டு எண் 
20 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராேஜந்திரபிரசாத் 2வது வதீி வார்டு 
எண் 20 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராேஜந்திரபிரசாத் வதீி 
எக்ஸ்டன்சன் வார்டு எண் 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

84 84 எஸ்.எப்.வி அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து 4வது 
அைற,சீரநாயக்கன்பாைளயம் 
641007

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) என் ஜி ஆர் வதீி வார்டு எண்20 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இந்திராகாந்தி வதீி கிழக்கு வார்டு எண் 20 
, 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இந்திராகாந்தி வதீி ேமற்கு வார்டு எண் 
20 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநருஜி வதீி கிழக்கு வார்டு எண்20 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண்20 ேநருஜி வதீி ேமற்கு , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராஜிவ்காந்தி நகர் வார்டு எண் 20 , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணா நகர் வார்டு எண் 20 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
85 85 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 

வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 வனக்கல்லூ  பிளாக் ஏ 
(ஹவுசிங்யுனிட்) , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வனக்கல்லூ  பிளாக் 
பி (ஹவுசிங்யுனிட்) வார்டு எண் 15 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வனக்கல்லூ  பிளாக் சி வார்டு எண்.15 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
தமிழ்நாடு ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழக குடியிருப்பு வார்டு 
எண் 15 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) விவசாய கல்லூ  
வடக்குப்பகுதி வார்டு எண் 15 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஜி.சி.டி 
குடியிருப்பு ெகௗலி பிரவுன் ேராடு வார்டு எண் 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

86 86 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து 2வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 ஜி சி டி குடியிருப்பு, தடாகம் 
ேராடு , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 பள்ளத்து புறம் 
ேபாக்கு , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 இளங்ேகாவடிகள் 
வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வனக்கல்லூ  வளாகம் வார்டு 
எண் 20 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

87 87 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து 3வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாஸ்தி  நகர் 1வது வதீி வார்டு எண் 21 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாஸ்தி  நகர் 2வது வதீி வார்டு எண் 21 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஜவீா நகர் வார்டு எண் 21 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் காலனி 1வது வதீி வார்டு 
எண் 21 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் காலனி 8வது வதீி 
வார்டு எண் 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

88 88 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 2வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) மும்மநாயக்கர் வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ேகாகுலம் வதீி 2 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் வதீி 6 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
89 89 சமுதாயக்கூடம் இந்திரா நகர் 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம்,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாஸ்தி  நகர் 4வது வதீி வார்டு எண் 15 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாஸ்தி  நகர் 5வது வதீி வார்டு எண் 15 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) குட்ைடபுறம்ேபாக்கு வார்டு எண்15 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாஸ்தி  வதீி 3வது ெதரு வார்டு எண் 15 
, 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இந்திரா நகர் வார்டு எண் 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

90 90 சமுதாயக்கூடம் இந்திரா நகர் 
வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 
கட்டிடம்,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் காலனி 3வது வதீி வார்டு 
எண் 21 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் காலனி 4வது வதீி 
வார்டு எண் 21 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

91 91 இந்திரா நகர் 
எம்.ஜி.ஆா்.சத்துணவுக்கூடம் 
வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் காலனி 5வது வதீி வார்டு 
எண் 21 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் காலனி 7வது வதீி 
வார்டு எண் 21 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாகுலம் காலனி 9வது 
வதீி வார்டு எண் 21 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெகௗலி பிரவுன் 
ேராடு ஹவுசிங்யுனிட் வார்டு எண் 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

92 92 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதியார் வதீி வார்டு எண் 15 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெப யார் ராமசாமி வதீி வார்டு எண் 15 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கல்யாணசுந்தரம் வதீி வார்டு எண் 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

93 93 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த தனி அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 பாரதிதாசன் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) திருநாவுக்கரசர் வதீி வார்டு எண் 15 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15சுந்தரம் வதீி 1 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சுந்தரம் வதீி 2 வார்டு எண் 15 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சுந்தரம் வதீி 3 வார்டு எண் 15 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சுந்தரம் வதீி 4 வார்டு எண்15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
94 94 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 

பள்ளி கிழக்குப் பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மருதமைல ேராடு வார்டு எண் 15 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

95 95 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி கிழக்குப் பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 2வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மருதமைல ேராடு கருப்பராயன் 
ேகாவில் அருகில வார்டு எண் 15 , 2.ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகராட்சி மருதமைல ேராடு பாப்பநாயக்கன்புதூர் வி வ 
வார்டு எண் 15 , 3.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி லூனியா 
ெரசிெடன்சி மருதமைல ேராடு வார்டு எண் 15 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண்15என்.சி.ஆர் 
காம்ப்ளக்ஸ் மரு , 5.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி பாரதி நகர் 
மருதமைல ேராடு வார்டு எண் 15 , 6.ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகராட்சி பாரதி நகர் ேதாட்டம் மருதமைலேராடு வார்டு 
எண் 15 , 7.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ெநசவாளர் காலனி 
பாப்பநாயக்கன்புதூர் வார்டு எண் 15 , 8.ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகராட்சி தியாகிகுமரன் வதீி பாப்பநாயக்கன்புதூர் வார்டு 
எண் 15 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

96 96 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 
அைற,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மா யம்மன் ேகாவில்வதீி, 
பாப்பநாயக்கன்பு வார்டு எண் 15 , 2.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 
ராதிகா அெவன்யூ பாப்பநாயக்கன்புதூர் வார்டு எண் 15 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ராதிகா எக்ஸ்ெடன்சன் 
பாப்பநாயக்கன்புதூர் வார்டு எண் 15 , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகராட்சி வரீாசாமி காலனி பாப்பநாயக்கன்புதூர் வார்டு 
எண் 15 , 5.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சின்னசாமி நகர் 
பாப்பநாயக்கன்புதூர் வார்டு எண் 15 , 6.ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகராட்சி ராம்ஸ் நகர் பாப்பநாயக்கன்புதூர் வார்டு எண் 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
97 97 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) தாகூர் வதீி வார்டு எண் 15 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாஸ்தி  நகர் 6வது வதீி வார்டு எண்15 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 இந்திராகாந்தி வதீி , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 மா யம்மன்ேகாவில் வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 என்.ஜி.ஆர் வதீி , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 சிதம்பரனார் வதீி , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15அண்ணா வதீி 1 , 
8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 அண்ணா வதீி 2 , 
9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 திருவள்ளுவர் வதீி , 
10.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 வரீமாத்தியம்மன் ேகாவில் 
வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

98 98 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,பி என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 திருமைல நாயக்கர் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15கட்டெபாம்மன் வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15 வள்ளலார் வதீி , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்15பாப்பநாயக்கன்புதூர் வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) மருதமைல ேராடு கருப்பராயன் 
ேகாவில் வதீி , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெஜகதீஸ் நகர் , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காஞ்சி நகர் பி.என் புதூர் , 
8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேதவி நகர் பி.என் புதூர் , 9.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) வார்டுஎண்15ரங்ேககவுண்டன்புதூர் வதீி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

99 99 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து 2வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கங்குவார் வதீி வார்டு எண் 15 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) திரு.வி.க வதீி வார்டு எண் 15 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) விேவகானந்தர் வதீி வார்டு எண் 15 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
100 100 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து 3வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) புதுக்கிணர் வதீி வார்டு எண் 15 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வரீன் வதீி வார்டு எண் 15 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாடி வதீி வார்டு எண் 15 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண்15 மாரன் வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15நஞ்சப்பக்கவுண்டர் வதீி , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 சுப்ைபயாகவுண்டர் வதீி , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 கருப்பராயர்ேகாயில் வதீி , 
8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 ராதா அப்பார்ட்ெமண்ட் , 
9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 ஆர்.ஜி ஆர் நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

101 101 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து 4வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 முல்ைல நகர் , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 முல்ைல நகர் 
மட்டசாைலகள் , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 
ெபான்னுசாமி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

102 102 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து 5வது அைற,பி 
என் புதூர் 641041

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15, ேரவதி நகர் , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 ஸ்ரநகர் காலனி வதீி 1 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 ஸ்ரநகர் காலனி வதீி 2 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 ஸ்ரநகர் காலனி வதீி 3 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 ஸ்ரநகர் காலனி வதீி 4 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 ஸ்ரநகர் காலனி வதீி 
வி வாக்கம் , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 
ைரட்ஹவுஸ் , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 15 
ஐஸ்வர்யா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

103 103 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ெதற்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 14 தடாகம் ேராடு , 
2.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி வார்டுஎண்14 லால்பகதூர் 
சாஸ்தி  வதீி , 3.ேகாயமுத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 14 
சுக்கிர ேகானார் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
104 104 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதற்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 14 திலகர் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 14 சின்னக்ேகானார் 
வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

105 105 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ெதற்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 14 கருப்பக்ேகானார் 
வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 
14அம்மாைசக்ேகானார் வதீி , 3.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 
வார்டு எண் 14 என்.ஜி.ஆர் வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு 
எண் 14 ஆயிக்ேகானார் வதீி , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 
14 திரு வி க வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

106 106 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ெதற்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 4வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 தியாகி குமரன் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 காமராஜர் வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 குப்பேகாணாம்புதூர் வதீி 1 
, 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 குப்பேகாணாம்புதூர் வதீி 
2 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 ேக.ேக புதூர் ேராடு , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 ேவலக்ேகாணார் வதீி , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 ெபான்ராமக்ேகாணார் வதீி 
, 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 கவுண்டச்சியம்மாள் வதீி 
, 9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 ஜவீானந்தம் வதீி , 
10.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13ஆனந்தா ஹவுசிங் 
காலனி 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
107 107 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதற்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 5வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 ெபான்னாநல்லிக்ேகாணார் 
வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 
ெபாங்காளிக்ேகாணார் வதீி , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 
14 குப்புச்சிக்ேகாணார் வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 
14 கருமக்ேகாணார் வதீி , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 
பழனிக்ேகாணார் வதீி , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆனந்தா 
ஹவுசிங் காலனி 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

108 108 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்குப் 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் 
வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13ஆனந்தா ஹவுசிங் 
காலனி , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13ஆனந்தா 
ஹவுசிங் காலனி 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

109 109 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்குப் 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 ெப யகாணிக்ேகானார் 
வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 பகத்சிங் 2வது வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 பகத்சிங் 3வது வதீி , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 கட்டெபாம்மன் 1வது வதீி 
, 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 கட்டெபாம்மன் 2வது 
வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

110 110 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு எண் 14 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
1,2வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14, அண்ணாநகர் 
டாக்டர்அம்ேபத்கார்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

111 111 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
ெமயின் ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
112 112 மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பகத்சிங் முதல் வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
வார்டு எண் 14 தடாகம் ேராடு ேவலாண்டிபாைளயம் , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 பாரதி நகர் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

113 113 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 நஞ்சப்பெசட்டியார் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 குப்பக்ேகாணார் வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 அய்யாசாமி ெசட்டியார் 
வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 க க்குட்டியண்ணன் 
வதீி , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 ஊர்கவுண்டர் 
மருதேகானார் வதீி , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 
நல்லம்மாள் வதீி , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 14 
ெசங்கப்பேகானார் வதீி , 8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) புவேனஸ்வ  
நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

114 114 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 14 மருதேகானார் வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

115 115 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற,ேகாயில்ேமடு 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 14 மருதேகானார் வதீி 1 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 14 மருதேகானார் வதீி 2 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண்14 மருதேகானார் வதீி 3 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 14 அய்யக்ேகானார் வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 14 பட்டுக்ேகாட்ைட 
கல்யாணசுந்தரம் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
116 116 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

ெதன்புற கட்டிடம் கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 ெகாண்டசாமி நாயுடு வதீி 
1 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 விஸ்ேவஸ்வரய்யர் வதீி 
1 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13விஸ்ேவஸ்வரய்யர் வதீி 2 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

117 117 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
ெதன்புற கட்டிடம் கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 13 ெகாண்டசாமிநாயுடு வதீி 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

118 118 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
ெதன்புற கட்டிடம் கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
3வதுஅைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 
641025

1.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 13 அண்ணா வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 13 சின்னன்ன ெசட்டியார் வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் லால்பகதூர் சாஸ்தி  வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
வார்டு எண்13 ஜானகி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

119 119 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
வடபுற கட்டிடம் கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 என் எஸ் ஆர் ேராடு , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 சத்தியமூர்த்தி வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 சக்தி சுபிக்ஸா 
அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ் , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 சக்தி 
நிவாஸ் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 
சக்தி அபிநயா அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்13ஸ்ர வத்ஸா கிருஷ்ணா , 7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
வார்டு எண் 13 ெகாண்டசாமி நாயுடு வதீி 2 , 8.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) வார்டு எண் 13 பட்டீஸ்வரர் என்கிேளவ் 
அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
120 120 மாநகராட்சி பி.கமலநாதன் 

நிைனவு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்குப் பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து கைடசி 
அைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13விஸ்ேவஸ்வரய்யர் வதீி 3 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13சக்தி ெரசிெடன்ஸி 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 சக்தி 
நிைலயம் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்13 நாச்சிமுத்து ேல அவுட் , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்13 நாச்சிமுத்து ேல அவுட் 2 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்13 நாச்சிமுத்து ேல அவுட் 3 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்13 ராமசாமி நாயுடு வதீி 2 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்13 ெசந்தில் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 9.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) வார்டுஎண்13 ராமலிங்க நகர் 4வது கிராஸ் , 
10.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 ராமலிங்க நகர் 5வது 
கிராஸ் , 11.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 நாச்சிமுத்து ேல 
அவுட் ெமயின் வதீி , 12.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்13 
திருமால் அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் , 13.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 13 
விநாயகர் ேகாவில் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

121 121 மாநகராட்சி பி.கமலநாதன் 
நிைனவு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
முதல் அைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 
641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 டாக்டர் பாவா வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 தடாகம் ேராடு , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 அவிலா கான்ெவன்ட் 
ஹாஸ்டல் , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 பார்த்தசாரதி 
வதீி , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 வி.ேக.ரங்கநாதன் 
ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
122 122 மாநகராட்சி பி.கமலநாதன் 

நிைனவு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
2வது அைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 
641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 ஆர் ேக நாயுடு ேல 
அவுட் , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 விநாயகர் 
ேகாவில் வதீி , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 ேநதாஜி 
காலணி , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 ெஜகஜவீன்ராம் 
வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

123 123 மாநகராட்சி பி.கமலநாதன் 
நிைனவு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
3வது அைற,ெவங்கிட்டாபுரம் 
641025

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 அம்மன் ேகாவில் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 அம்மன் ேகாவில் வதீி 2 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 13 ெவங்கிடுசாமி நாயுடு வதீி 
, 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராமலிங்கா நகர் முதல் குறுக்கு வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராமசாமி நாயுடு வதீி முதல் வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

124 124 மாநகராட்சி பி.கமலநாதன் 
நிைனவு ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்குப் பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து கைடசி 
அைற,ெவஙகிட்டாபுரம் 641025

1.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 13 சுப்பிரமணியபுரம் 1 வது வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் வார்டு எண் 13 சுப்பிரமணியபுரம் 2வது வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராமசாமி ேல அவுட் 1 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராமசாமி ேல அவுட் 2 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) டாக்டர் பி.ஆர் சாமி ேல அவுட் , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பி.ேக.ேக ேமனன் வதீி , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) நடராஜ் ேல அவுட் , 8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ராமலிங்கம் நகர் மூன்றாவது குறுக்கு வதீி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
125 125 மாநகராட்சி 

ஆரம்பநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,ராமசாமிநகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேமட்டுபாைளயம் சாைல வார்டு எண்.44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) தியாகிஎண்ஜிராமசாமிவதீிவஎண்44 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சிபிசீனிவாசன்ெதருவஎண்44 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராமநாதன்வதீிவஎண்44 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சாமிதாஸ்வதீிவஎண்44 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) முத்துசாமிவிதிவஎண்44 , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மாணிக்கம்வதீிவஎண்44 , 
8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேவலப்பன்வதீிவாஎண்44 , 9.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) பாங்ேகாவதீி வா.எண்.44 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

126 126 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ராமசாமிநகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கருப்புசாமிநகர் , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ஸ்ேரயஸ்ேலஅவுட்(சப கார்டன்)வார்டுஎண்44 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சப கார்டன் வார்டுஎண்44 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

127 127 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ராமசாமிநகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவங்கிடுசாமி ெதரு வார்டு எண்.44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராமகிருஷ்ணன் நகர் வார்டு எண்.44 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கர்ணம் சுப்பிரமணியம் வதீி வார்டு 
எண்.44 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) தயாளு வதீி வாஎண்44 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெஜய் நகர் வார்டு எண்.44 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

128 128 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கு பார்த்த 
முதல் அைற,ராமசாமி நகர் 
641030

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 44 ராஜநீகர் , 2.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) வார்டுஎண்44வவுசி நகர் , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்44 லட்சுமிநகர்முதல்வதீி , 4.ேகாயமுத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்44 திருமைலயசாமிநகர் 2வதுவதீி , 5.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) வார்டுஎண்44 திருமைலசாமிநகர்3வதுவதீிகிழக்கு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
129 129 மாநகராட்சி 

ஆரம்பநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்44 மாணிக்கவாசகர்நகர் 
முதல்வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்44 
மாணிக்கவாசகர்நகர் இரண்டாவதுவதீி , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்44 மாணிக்கவாசகர்நகர் மூன்றாவதுவதீி , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்44 திருவள்ளுவர்நகர் 
குடியிருப்பு , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரரங்கா ேலஅவுட்-1 வார்டு 
எண்44 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரரங்கா ேலஅவுட்-2 வார்டு எண்44 
, 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெலற்றிேவல்நகர் வார்டு எண்44 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

130 130 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) புதுத்ேதாட்டம்வதீிஎண்2வாஎண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் புதுேதாட்டம்வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மணஸ்நகர் வார்டுஎண்49 , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) சக்திநகர் வார்டுஎண்45 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சக்திநகர் 
குடிைசப்பகுதி வார்டுஎண்44 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
-

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

131 131 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் ெவங்கேடஸ்வரநகர் வாஎண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ெவங்கேடஸ்வரநகர் 1வதுவதீி 
வாஎண்44 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ெவஙிகேடஸ்வரநகர் 
2வதுவதீி வாஎண்44 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் 
ெவங்கேடஸ்வரநகர்3வதுவதீி வாஎண்44 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
சங்கனூர் சுகுணாநகர் வாஎண்44 , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் 
அண்ணாநகர் வாஎண்45 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

132 132 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் இந்திராநகர் வாஎண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ராமசாமி நகர் வாஎண்44 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ஓம்சக்திநகர் வாஎண்44 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) புதுத்ேதாட்டம்வதீிஎண்3 வார்டுஎண்49 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
133 133 மாநகராட்சி 

ஆரம்பநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் பாரதிநகர் வாஎண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ராமசாமிநகர் 2 வாஎண்44 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ேவலுச்சாமிநகர் வாஎண்44 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ெஜயந்திநகர் வாஎண் 44 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் பாரதிநகர் 
(ராமசாமிநகர்2)வாஎண்44 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

134 134 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
மத்தியில் உள்ள முதல் 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் எம்ஜிஆர் நகர் வாஎண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் எம்ஜிஆர்நகர் குடிைசபகுதி 
வாஎண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் ஆர்ஜி நகர் 2 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

135 135 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
மத்தியில் உள்ள முதல் 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் தங்கம் நகர் வாஎண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் பாலுசாமி நகர் வாஎண்45 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் அம்ேராஸ் வதீி வார்டுஎண்44 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் நடராஜர் வதீி வாஎண்44 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

136 136 மாநகராட்சி 
ஆரம்பநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 4வது 
அைற,ராமசாமி நகர் 641030

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் ேதைமயன்வதீி 1 வார்டு எண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் ேதைமயன்வதீி 2 வார்டு எண்44 
, 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் ேதைமயன்வதீி 3 வார்டு 
எண்44 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் ேதைமயன்வதீி 4 
வாஎண்44 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் பாலாஜி நகர் 
வதீிஎண்1 வாஎண்44 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் பாலாஜி 
நகர் வதீிஎண்2 வாஎண்44 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் 
பாலாஜி நகர் வதீிஎண்3 வாஎண்44 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
137 137 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
3வது 
அைற,நல்லாம்பாைளயம் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர்கணபதியப்பன்வதீிவாஎண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பழனியப்பன்நகர்கணபதியப்பன்வதீிவஎண்44 
, 3.ேகாயமுத்தூர் (மா) இடும்பன்வதீி வார்டுஎண்44 , 
4.ேகாயமுத்தூர் (மா) ெசன்னியப்பன்வதீி வார்டி எண்44 , 
5.ேகாயமுத்தூர் (மா) தைலவர்ராமசாமிவதீி வார்டுஎண்44 , 
6.ேகாயமுத்தூர் (மா) சுந்தரம் வதீி வார்டு எண் 44 , 
7.ேகாயமுத்தூர்(மா) சங்கனூர்கேணஷ்ேலஅவுட்வாஎண்44 , 
8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அருணாநகர் வார்டுஎண்44 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

138 138 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
முதல் 
அைற,நல்லாம்பாைளயம் 
641027

1.ேகாயமுத்தூர்(மா) சங்கனுர்அன்ைனயப்பன்வதீிவாஎண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மாமரத்ேதாட்டம் வார்டுஎண்44 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

139 139 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,நல்லாம்பாைளயம் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்44சரவணாநகர் , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்44 தண்டல்முத்தான் 
வதீி , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்44 
பழனிக்கவுண்டர் வதீி , 4.ேகாடம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் 
வார்டுஎண்44 குமாரசாமி வதீி , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஓம்நகர் 
1.2வதுவதீி வார்டுஎண்44 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
140 140 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,நல்லாம்பாைளயம் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் வார்டுஎண் 45 
அன்ைனயப்பகவுண்டர் வதீி1 நல்லாம்பாைளயம , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்44 
அன்ைனயப்பகவுண்டர் வதீி2 நல்லாம்பாைளயம , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் வார்டுஎண்44 
அன்ைனயப்பகவுண்டர் வதீி 3நல்லாம்பாைளய , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் 
வார்டுஎண்44அன்ைனயப்பகவுண்டர் வதீி திருவள்ளுவர்நக , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்44 
அன்ைனயப்பகவுண்டர் வதீி எம்இசி நகர் 1 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்44 மாகாளியம்மன் 
கார்டன்ஸ் , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்44 
அம்மன்ேகாவில் ேதாட்டம் விஜயா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
141 141 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 

ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,சங்கனூர் 641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் அய்யாவுவதீி வாஎண்44 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் நல்லாம்பாைளயம்ேராடு 
ெசங்கம்மாள் காலனி வாஎண்44 , 3.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா)சங்கனூர் நல்லாம்பாைளயம் ேராடு சீவலபுருஅம்மன் 
வாஎண்44 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் 
நல்லாம்பாைளயம்ேராடு ரத்தினபு  வாஎண்444 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் மருதாசலம்வதீி ரத்தினபு  
வாஎண்44 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் ரங்கப்பாவதீி 
ரத்தினபு  வாஎண்44 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் ஊர் 
ேவலப்பன் வதீிரத்தினபு  வாஎண்44 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சங்கனூர் அண்ணாநகர் 1வது வதீி ரத்தினபு  வாஎண்44 , 
9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் அண்ணாநகர் 2வதீி ரத்திணபு  , 
10.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் அண்ணாநகர் 
3வதுவதீிரத்தினபு  வாஎண்44 , 11.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் 
கிருஷ்ணசாமி கவுண்டர் வதீி , 12.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் 
லட்சுமணன் வதீி 1 , 13.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் 
லட்சுமணன் வதீி 2 , 14.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் 
லட்சுமணன் வதீி 3 , 15.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் தண்டல் 
ராமன் வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

142 142 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 
ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் தண்டல் ராமன் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் லட்சுமி நகர் , 3.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா)சங்கனூர் லட்சுமி நகர் 3 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
143 143 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 

ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயபுத்தூர் (மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்45 எஸ்.பி.கண்ணுசாமி 
வதீி , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் வார்டுஎண்45 எஸ்பி 
கண்ணுசாமிகிராஸ்கட் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

144 144 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 
ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
நான்காவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் எஸ்பிகன்னுசாமிவதீி கிராஸ்3 
வாஎண்45 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் 
கருப்பராயன்ேகாயில்வதீி வாஎண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சங்கனூர் எஸ்பிகண்ணுசாமிவதீி சண்முகாநகர்1 வாஎண்44 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் எஸ்பிகண்ணுசாமிவதீி 
சண்முகாபகுதி2 வாஎண்44 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் 
எஸ்பிகண்ணுசாமிவதீி சண்முகநகர்கிராஸ்2வாஎண்44 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராமர்வதீி வார்டுஎண்45 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

145 145 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 
ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
ஐந்தாவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெப யசாமிேலஅவுட் வார்டுஎண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெப யசாமிேலஅவுட்2வதுவதீி வார்டுஎண்45 
, 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காந்திஜிேராடு வார்டுஎண்45 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

146 146 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
2வது அைற,சங்கனூர் 641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) லட்சுமியம்மாள்வதீி வார்டுஎண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேநதாஜிநகர் வாஎண்44 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேநருஜிநகர் வார்டுஎண்44 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
147 147 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
முதல் அைற,சங்கனூர் 641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாராயணசாமிவதீி வாஎண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாராயணசாமிேல அவுட் 
கிழக்குகிராஸ்1வாஎண்45 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

148 148 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அருள்நகர் வாஎண்45 , 2.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) அருள்நகர் குடிைசபகுதி வாஎண்45 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

149 149 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 
ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
ஆறாவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நாராயணசாமிேலஅவுட்கிராஸ்3வாஎண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) நாராயணசாமி ேலஅவுட்கிராஸ்4வஎண்45 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) எஸ்பிநகர்வஎண்45 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
நாராயணசாமிேலஅவுட்கிராஸ்5வஎண்45 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
நியூஅன்புநகர் வஎண்45 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

150 150 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 
ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
இரண்டாவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிழக்குதில்ைலநகர்1வதீிவஎண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நாராயணசாமிேலஅவுட்எம்விசிகம்ெபனிபின்புறம் , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சுந்தரப்பரகவுண்டர்வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) நஞ்சப்பகவுண்டர்வதீி , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பால்மா யம்மன்ேகாவில்வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
151 151 இன்ேபன்ட் ஜசீஸ் 

ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,சங்கனூர் 
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் எஸ்பி கண்ணுசாமிநகர் கிராஸ்2 
வாஎண்45 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் சண்முகாநகர் 
வாஎண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் முருகன்நகர் 
முதல்வதீிவாஎண் 45 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் 
முருகன்நகர் 2வதுவதீி வாஎண்45 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் முருகன்நகர் 3வதுவதீி வாஎண்45 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

152 152 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,சங்கனூர் 641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன்நகர் 1வதீிவஎண் 45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் 
கண்ணப்பன்நகர்2வதுவதீிவாஎண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன் நகர் 3வதுவதீி வாஎண்ஏ , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன்நகர் 4வது வதீி 
வாஎண்45 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

153 153 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
1வது அைற,சங்கனூர் 641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன் நகர் 5வதுவதீி 
வாஎண்45 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன்நகர் 
6வது வதீி வாஎண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் 
கண்ணப்பன்நகர் 7வதுவதீி வாஎண்45 , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன் நகர் 8 வதுவதீிவாஎண்45 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன்நகர் 9வதுவதீி 
வாஎண்45 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் கண்ணப்பன் நகர் 
10வது வதீி வாஎண்45 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
154 154 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
1வது அைற,சங்கனூர் 641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா)சங்கனூர் காந்திநகர் வி வு , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் 
எஸ்பிகன்னுசாமிவதீிகிராஸ்2வஎண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சங்கனூர் அகமுைடயார்வதீி வாஎண்44 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
பழனிகவுண்டர்வதீி வார்டுஎண்45 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
சின்னதம்பிகவுண்டர்வதீி வார்டுஎண்45 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் காமாட்சிநகர் வாஎண்45 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

155 155 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
5வது அைற,சங்கனூர் 641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிழக்கு தில்ைலநகர் 3வதுவதீி 
சின்னத்தம்பிகவுண்டர்வ ீ, 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர் 
நாராயணசாமிேலஅவுட்கிராஸ்2வாஎண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
சாமிகவுண்டர்வதீி வாஎண்45 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
குமாரசாமிகவுண்டர்வதீி வாஎண்45 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

156 156 ெசயின்ட் பால் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) திருவள்ளுவர்வதீி (இரத்தினபு  
வார்டுஎண்49 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) முகமதுஅலிவதீி 
இரத்திணபு  வார்டுஎண்49 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ெநடுஞ்ெசழியன்வதீி வார்டு எண்49 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
மாதவன்வதீி வார்டுஎண்49 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரத்தினபு  
ஐசக்வதீி ரத்தினவதீி வாஎண்49 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

157 157 ெசயின்ட் பால் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சி.எம்.பழனிவதீி வார்டு எண்49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) தாசப்பன்வதீி வார்டுஎண்49 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) எஸ்ஆர்சுப்பிரமணியன்வதீி , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சாமிநாதன்வதீி வாஎண் 49 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
158 158 மாநகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற சி-பிளாக்,ேநருவதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சைடயப்பன் வதீி வார்டு எண் 49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சின்னப்பன் விதி வார்டு எண் 49 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சின்னதம்பிவதீி வார்டுஎண்49 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

159 159 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற சி-
பிளாக்,ேநருவதீி ரத்தினபு  
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்49பூவராகவன்வதீி ரத்தினபு  , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு49பழனிசாமிவதீி ரத்தினபு  , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மதியழகன்வதீி வார்டு எண்49 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) சாமியப்பன்வதீி வார்டுஎண்.49 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

160 160 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற சி-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்49 
ஜவஹர்வதீி(ரங்கநாதன்வதீி)ரத்தினபு  , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
வார்டுஎண்49 எஸ்சி பழனிசாமி வதீி ரத்தினபு  , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்49எஸ் பி குமாரசாமிவதீி 
ரத்தினபு  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

161 161 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 4வது 
அைற சி-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரத்தினபு  சாஸ்தி  வதீி வடக்கு கிராஸ் 
ரத்தினபு  வாஎண்49 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரத்தினபு  
வாஉசிவதீி ரத்தினபு  வாஎண்49 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
162 162 மாநகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 5வது 
அைற சி-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரத்தினபு  சின்னராஜ்நகர் ரத்தினபு  
வாஎண்49 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் நந்திநகர் வாஎண்45 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் அண்ணாநகர் குடிைசபகுதி , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் தயிர்கிட்ேட சாைலவாஎண்45 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் ேவளம்மாள்வதீி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

163 163 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 7வது 
அைற சி-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ரத்தினபு கல்கி வதீி வாஎண் , 
2.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) ராமசாமிவதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

164 164 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற ஏ-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆறுமுககவுண்டர் வதீி வாஎண் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

165 165 ெசயின்ட் பால் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேமஸ்தி  சாமிநாதன்வதீி வாஎண்49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேமஸ்தி மாரப்பன்வதீி வாஎண்49 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேமஸ்தி பழனியப்பன்வதீிவாஎண்49 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) தயிர்இட்ேட வாஎண்49 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) தயிர்இட்ேட மேகஸ்வ நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

166 166 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
கிழக்குப்பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
முதல் அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சாதிக்பாட்சா வாஎண் 49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெப யார்வதீி வாஎண் 49 , 3.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ேநருவதீி வாஎண் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
167 167 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

கிழக்குப்பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற,ரத்தினபு  
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கருணாநிதிவதீி வாஎண்49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேவலுசாமி வதீி வாஎண்49 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) ேசாைமயனூர் கண்ணப்பன்வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

168 168 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற ஏ-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புததூர்(மா) கணபதி ெவங்கிடாசலம் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி நஞ்சப்பன் வதீி வார்டு எண் 49 , 
3.ேகாயம்புததூர்(மா) நஞ்சப்பன்வதீி ரத்தனபு  வாஎண்49 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

169 169 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 4வது 
அைற ஏ-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயமுத்தூர்(மா) குட்டியப்பன் வதீி ரத்தினபு  வார்டுஎண்49 , 
2.ேகாயம்புததூர்(மா) சின்னம்மாள்வதீி வாஎண்49 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

170 170 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப்பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,ரத்தினபு  
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சத்தியவானிமுத்துவதீி வார்டுஎண்49 , 
2.ேகாயமுத்தூர்(மா) கக்கன்வதீி வா எண்49 , 3.ேகாயமுத்தூர்(மா) 
கக்கன்வதீி1கிராஸ் வாஎண்49 , 4.ேகாயமுத்தூர்(மா) கக்கன்வதீி 
2கிராஸ் வாஎண்49 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்49 பட்ேடல் 
வதீி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

171 171 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 5வது 
அைற ஏ-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயமுத்தூர்(மா) கந்தசாமிவதீிவாஎண்49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரத்தினபு  சங்கனூர் பக்தவச்சவம் வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
172 172 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப்பார்த்த 
நான்காவது அைற,ரத்தினபு  
641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)ரத்தினபு  சங்கனூர் அண்ணாவதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு எண் 49 சம்பத் வதீி கிராஸ்1 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

173 173 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற பி-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு எண் 49சம்பத் வதீி கிராஸ்2 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா)ரத்தினபு  சங்கனூர் சம்பத்வதீிகிராஸ் 3 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரத்தினபு  சங்கனூர் சம்பத்வதீிகிராஸ் 4 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

174 174 ெசயின்ட் பால் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
நான்காவது அைற,ரத்தினபு  
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) சம்பத்வதீி வார்டுஎண் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

175 175 ெசயின்ட் பால் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்49கேணசன் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்49 மயிலம்பட்டி ரங்கன் வதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்49 ஜி வி ராமசாமிகவுண்டர் 
வதீி , 4.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) ெவள்ைளயப்பன்வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) சம்பத்வதீி 
குடிைசபகுதிரத்தினபு வார்டுஎண் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

176 176 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
கிழக்குப் பார்த்த 
ெதற்கிலிருந்து 5வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாஸ்தி  வதீி கிழக்கு ேமற்கு கிராஸ் 
வா எண்49 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெசல்லப்பன் வதீி வா எண் 49 
, 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பழனியம்மாள்வதீிவார்டுஎண்49 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காளியப்பன்வதீிவஎண்49 , 5.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ராமதாஸ்வதீிவாஎண்49 , 6.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) 
மருதகுட்டிவதீி கிராஸ் வா.எண்.49 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

Page Number : 49 of 85



வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
177 177 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப்பார்த்த 
ஆறாவது அைற,ரத்தினபு  
641027

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) மாணிக்கவாசகர் வதீி வா எண் 49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாங்கியம்மாள்வதீிவாஎண்49 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெபாங்கியம்மாள் வதீிகிராஸ் வாஎண்49 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

178 178 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து 
கிழக்குப்பார்த்த மூன்றாவது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் சாஸ்தி வதீி வாஎண்49 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

179 179 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து 
கிழக்குப்பார்த்த நான்காவது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)சங்கனூர் மருதகுட்டிவதீி வாஎண்49 , 
2.ேகாயமுத்தூர் (மா) சங்கனூர் வா.எண்.49 ேகாவிந்தசாமி வதீி , 
3.ேகாயமுத்தூர் (மா) சங்கனூர் வா.எண்.49 ேகாவிந்தசாமிவதீி 
(ெதன்வடல்) , 4.ேகாயமுத்தூர் (மா) சங்கனூர் வா.எண்49 
ேகாவிந்தசாமி வதீி(குடிைசபகுதி) , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

180 180 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து 
கிழக்குப்பார்த்த இரணடாவது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் மா சங்கனுர் வார்டுஎண்49சுப்பாத்தாள் வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர் மா சங்கனுர் சுப்பாத்தாள்ேலஅவுட்2 
வார்டுஎண்49 , 3.ேகாயம்புத்தூர் மா சங்கனுர் 
சுப்பாத்தாள்ேலஅவுட்3 வார்டுஎண்49 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

181 181 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற பி-பிளாக்,ேநரு வதீி 
ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர் மா சங்கனுர் சுப்பாத்தாள் ேலஅவுட் 1 
இரத்தினபு  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
182 182 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

கிழக்குப் பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயமுத்தூர் (மா) வா.எண்49சுப்பிரமணியகவுண்டர்வதீி , 
2.ேகாயமுத்தூர் (மா) சங்கனூர் வா.எண்49மருதகுட்டிேலஅவுட் , 
3.ேகாயமுத்தூர் (மா) சங்கனூர் வா.எண்.49 பாரதிவதீி , 
4.ேகாயமுத்தூர் (மா) சங்கனூர் வா.எண்49,பாரதிவதீி(குடிைச 
பகுதி) , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

183 183 சாய்பாபா வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
இரண்டாவது அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ேசர்மன்ராஜூநகர் வா.எண்10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

184 184 சாய்பாபா வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கு பார்த்த 
இரண்டாவது அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயமுத்தூர் மா வார்டு எண் 10 சின்னசுப்பண்ணன் வதீி , 
2.ேகாயமுத்தூர் மா வார்டு எண்10 ேக எஸ் ராமசாமி வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

185 185 சாய்பாபா வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு எண்10எ ஏ பழனிச்சாமி வதீி , 
2.ேகாயமுத்தூர் மா வார்டு எண் 10 அன்ைனசத்தியா நகர் , 
3.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) ேசர்மன் ராஜூநகர் வா.எண்.10 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் ேமட்டுப்பாைளயம் ேராடு 
வா.எண் 10 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர் வ.எண்.10 எம்.டி.பி 
ேராடு ஜ.ஆர்.எப் மில்ஸ் வடபகுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
186 186 மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
முதல் அைற,ேக,ேக,புதூர் 
641038

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கவுண்டப்பன்வதீி வார்டுஎண்11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

187 187 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
இரண்டாவது 
அைற,ேக,ேக,புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கவுண்டப்பன்வதீி வார்டுஎண்11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

188 188 சாய்பாபா வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து வடக்கு பார்த்த 
இரண்டாவது அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஎஸ் அருணாசலம்வதீி வாஎண்11 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெப யசுப்பண்ணன்வதீி வாஎண்10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

189 189 சாய்பாபா வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து வடக்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு எண்11 ெப யார்நகர்ெதன்வடல்வதீி1 
, 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்11 ெப யார்நகர் 
ெதண்வடல்வதீி 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

190 190 சாய்பாபா வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கு பார்த்த 
முதல் அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெப யார்நகர்ெதன்வடல்வதீி(வாஉசி) 
வாஎண்10 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
191 191 சாய்பாபா வித்யாலயா 

நடுநிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து வடக்கு பார்த்த 
நான்காவது அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஜாகீர் உேசன்வதீி வார்டுஎண்10 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) கண்ணப்பபுரம் கீழ் ேமல்வதீி2வா.எண்.10 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) கண்ணப்பபுரம் குடிைசபகுதி வா.எண்10 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) கண்ணப்பபுரம் வதீி 2 வா.எண்10 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கண்ணப்பபுரம் ெதன்வடல்வதீி வாஎண்10 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கண்ணப்பபுரம் குடிைசபகுதி வாஎண்10 , 
7.ேகாயம்புத்தூர் ( மா) கண்ணப்பபுரம் கீழ் ேமல் வதீி1 வா.எண்.10 
, 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கருணாநிதி நகர் கிழக்கு வதீி வாஎண்10 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

192 192 சாய்பாபா வித்யாலயா 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கிழக்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,சாய்பாபா 
காலனி 641011

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கருணாநிதி நகர் வாஎண்10 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

193 193 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த முதல் அைற இரண்டு 
கதவுகள் உள்ளது,ேக ேக 
புதூர் 641038

1.ேகாயமுத்தூர்மாநகராட்சி பத்ருசாமிவதீிவார்டுஎண்12 , 
2.ேகாயமுத்தூர்(மா) ராமசாமிவதீிவார்டுஎண்12 , 
3.ேகாயமுத்தூர்மாநகராட்சி மணியம் காளியப்பன் வதீி 
வா.எண்.12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
194 194 ெசயின்ட் தாமஸ் 

ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த இரண்டாவது அைற 
இரண்டு கதவுகள் உள்ளது,ேக 
ேக புதூர் 641038

1.ேகாயமுத்தூர்மாநகராட்சி என்எஸ்ஆர்ேராடுவார்டுஎண்11 , 
2.ேகாயமுத்தூர்மாநகராட்சி அழகண்ணன்வதீிவார்டுஎண்11 , 
3.ேகாயமுத்தூர்மாநகராட்சி மணியம் காளியப்பன்வதீி கிராஸ் 
வதீி வா.எண்12 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

195 195 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த மூன்றாவது அைற,ேக 
ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(ம) கிருஷ்ணம்மாள் வதீி வாஎண்12 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(ம) குப்புசாமி வதீி வாஎண்12 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(ம) சுப்ைபயன்வதீி வாஎண்12 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(ம) சுப்ைபயன்வதீி வி வு வாஎண்11 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(ம) சின்னசாமி வதீி வாஎண்11 , 
6.ேகாயமுத்தூர்மாநகராட்சி எஸ்.ேக.வி. நகர் வா.எண் 12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

196 196 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த நான்காவது அைற,ேக 
ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(ம) வார்டுஎண்12மணியம்ேவலப்பன்வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(ம) முத்துசாமி வதீி வாஎண்11 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(ம) ேவலப்பன் வதீி வாஎண்11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

197 197 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த ஐந்தாவது அைற,ேக 
ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டுஎண்12மணியம்ேவலப்பன்வதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
198 198 மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
மூன்றாவது அைற,ேக ேக 
புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காளியப்பன் ேலஅவுட் வாஎண்12 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காளியப்பன் ேலஅவுட்2 வாஎண்12 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காளியப்பன்ேலஅவுடி3 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காளியப்பன்ேலஅவுட்4 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காளியப்பன்வதீிவாஎண்12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

199 199 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
நான்காவது அைற,ேக ேக 
புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காளியப்பன் வதீி வாஎண்12 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பட்டீஸ்வரர் அப்பார்ட்ெமன்ட் வஎண்12 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அம்மாைசவதீி வாஎண்12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

200 200 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
ஐந்தாவது அைற,ேக ேக புதூர் 
641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வ12இராமலிங்கநகர் குறுக்குவதீி1 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வ12இராமலிங்கநகர் குறுக்குவதீி2 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வ12இராமலிங்கநகர் குறுக்குவதீி3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

201 201 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கிலிருந்து ெதற்கு பார்த்த 
6வது அைற,ேக ேக புதூர் 
641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வ12அவினாசிலிங்கமமைனயியல் 
கல்லூ  , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வ12இராமலிங்கநகர்4வதுவதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிருஷ்ணாநகர் வா.எண்11 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிருஷ்ணாநகர் எக்ஸ்டன்சன் வா.எண்11 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
202 202 ெசயின்ட் தாமஸ் 

ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த எட்டாவது அைற,ேக 
ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காமராசர்குறுக்குெதரு1 வார்டுஎண்11 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காமராசர் குறுக்குெதரு2 வார்டுஎண்11 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமாராஜர்குறுக்குெதரு3 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமாராஜர்குறுக்குெதரு4 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமராஜர்குறுக்குெதரு5 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமராஜர்குறுக்குெதரு6 , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமராஜர்குறுக்குெதரு7 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

203 203 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த ஒன்பதாவது 
அைற,ேக ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பழனியப்பன்ேலஅவுட் , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) நர்மதாவதீி , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
பி ந்தாவணம்ெதரு , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகாகுலம்வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(ம) ேகாபால்வதீி , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ைவைகவதீி , 7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமராஜர் ெமயின் ேராடு 
வார்டு எண் 11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
204 204 ெசயின்ட் தாமஸ் 

ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த பத்தாவது அைற,ேக 
ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ேகேக புதூர் சங்கனூர் 
சிந்தாமணி நகர் வார்டுஎண் 12 , 2.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி 
ேகேக புதூர் சங்கனூர் சிந்தாமணிநகர் கிராஸ்1 வார்டுஎண் 12 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ேகேக புதூர் சங்கனூர் 
சிந்தாமணி நகர் கிராஸ்2 வார்டுஎண் 12 , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகராட்சி ேகேக புதூர் சங்கனூர் சிந்தாமணி நகர் கிராஸ்3 
வார்டுஎண் 12 , 5.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ேகேக புதூர் 
சங்கனூர் சிந்தாமணி நகர் கிராஸ் 4 வார்டு எண்12 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ேகேக புதூர் சங்கனூர் 
சிந்தாமணி நகர் கிராஸ் 5 வார்டுஎண்12 , 7.ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகராட்சி ேகேக புதூர் சங்கனூர் காளியப்பன் வதீி 
வார்டுஎண் 12 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகேக புதூர் சங்கனூர் 
என் எஸ் ஆர் ேராடு வார்டு எண் 12 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

205 205 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து வடக்கு 
பார்த்த பதிெனான்றாவது 
அைற,ேக ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ேகேக புதூர் சங்கனூர் 
நஞ்சம்மாள் வதீி வார்டுஎண்12 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகேக 
புதூர் சங்கனூர் காளியம்மாள் வதீி வார்டுஎண் 12 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகேக புதூர் சங்கனூர் ஆேராக்கியசாமி 
வதீி வார்டுஎண் 12 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகேக புதூர் 
சங்கனூர் ஜ ீேக சுந்தரம் வதீி வார்டுஎண் 12 , 5.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ேகேக புதூர் சங்கனூர் காளியண்ணன் வதீி வார்டுஎண் 12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

206 206 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த முதல் அைற,ேக ேக 
புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காளியம்மன் ேகாவில் வதீி வாஎண்12 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மாயக்கன் வதீி வாஎண்12 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கானக்காள் வதீி வாஎண்12 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சின்னப்பன் வதீி வாஎண்12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
207 207 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 

ெதற்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த இரண்டாவது 
அைற,ேக ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)ேக.ேக.புதூர் பாலசுப்பிரமணியம்வதீி 
வாஎண்11 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேக.ேக புதூர் கருப்புசாமிவதீி 
வாஎண்11 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

208 208 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் உயர்நிைலப் 
பள்ளி வடக்கிலிருநது 
ேமற்குப் பார்த்த கிழக்குப் 
பகுதி கட்டிடம் முதல் 
அைற,ேக ேக புதூர் 641038

1.ேகாயமபுத்தூர்(மா) சபாபதி வதீி வாஎண்12 , 
2.ேகாயமபுத்தூர்(மா) ேக ஆர் சண்முகம் வதீி வாஎண்12 , 
3.ேகாயமபுத்தூர்(மா) மணியம்மருதகுட்டி வதீி வாஎண்12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

209 209 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் உயர்நிைலப் 
பள்ளி ெதற்கிலிருநது கிழக்குப் 
பார்த்த இரண்டாவது 
அைற,ேக ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சி எஸ் ரத்தினசபாபதிவதீிவாஎண்12 , 
2.ேகாயமபுத்தூர்(மா) சிவக்குமார்வதீி வாஎண்12 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

210 210 ெசயின்ட் தாமஸ் 
ெமட் குேலசன் உயர்நிைலப் 
பள்ளி ேமற்கிலிருந்து 
வடக்குப் பார்த்த ஏழாவது 
அைற,ேக ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சின்னம்மாள்வதீி வார்டுஎண்12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

211 211 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த முதல் அைற,ேக ேக 
புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்12மருதகுட்டிவதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்12எஸ்.வி.ரமணிவதீி , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) லட்சுமணன் வதீி வாஎண்12 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சலைவயர்காலனி (அண்ணாநகர்) , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
212 212 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 

வடக்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த இரண்டாவது 
அைற,ேக ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்12என்.ஆர்.ஜி வதீி , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்12என்.ஆர்.ஜி வதீி2 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்12என்.ஆர்.ஜி வதீி , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பி.வி. கிருஷ்ணன்வதீி வா.எண்12 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

213 213 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
வடக்கிலிருந்து கிழக்குப் 
பார்த்த மூன்றாவது அைற,ேக 
ேக புதூர் 641038

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)ேகேக புதூர் சங்கனூர் ெவங்கடாசலம்வதீி 
வாஎண்12 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா கணபதிேலஅவுட் வார்டுஎண்12 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அண்ணாநகர் வா.எண்11 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

214 214 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இளங்ேகாவதீி வார்டுஎண் 41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கக்கன்ஜி வதீி 1 வார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கக்கன்ஜி வதீி 2 வார்டுஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கக்கன்ஜி வதீி 3 வார்டுஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கக்கன்ஜிவதீி4 வார்டுஎண்41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கக்கன்வதீி5 வார்டுஎண்41 , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கக்கன்வதீி6 வார்டுஎண்41 , 
8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கக்கன்வதீி7வஎண்41 , 9.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ராஜரத்தினம்வதீி1வஎண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
215 215 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து மூன்றாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) லட்சுமிபுரம்வதீி1 வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) லட்சுமிபுரம்வதீி2 வார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) லட்சுமிபுரம்வடக்குவார்டுஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) எம்ேகபிகாலனி1வார்டுஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம்ேகபிகாலனி2வஎண்41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) எம்ேகபிகாலனி3 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
எம்.ேக.பிகாலனிெமயின்வதீி வாஎண்41 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
எம்ேகபிகாலனிமஸ்ராயன்ேகாவில்வதீிவஎண்41 , 
9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அம்பாள்நகர்1வஎண்41 , 
10.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அம்பாள்நகர்2 வார்டுஎண்41 , 
11.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெசந்தில்ேவலன்நகர் வார்டு எண்41 , 
12.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெசந்தில்ேவலன் நகர் 
மணியகாரம்பாைளயம் வார்டு எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

216 216 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேசரன்வதீி வாஎண்41 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
அன்ைனதங்கம்மாள் நகர் வாஎண்41 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
திருவள்ளுவர் வதீி வாஎண்41 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ஔைவயார் வதீி வாஎண் , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அபிராமிநகர் 
மணியகாரம்பாைளயம் வாஎண் , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கல்பனா 
ேலஅவுட் மணியகாரம்பாைளயம் வாஎண் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

217 217 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
கிழக்குப் பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அம்மன் நகர் மணியகாரபாைளயம் 
வாஎண்41 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாரதியார் ேராடு கிராஸ் 1 
மணியகாரம்பாைளயம் வாஎண் 41 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கற்பகவிநாயகர் நகர் வாஎண்41 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ேவலவன் நகர் வார்டுஎண் 41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
218 218 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 

பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அய்ஸ்வர்அெவன்யுமணியகாரம்பாைளயம்வஎண் , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெவள்ளிங்கி கவுண்டர் 
ேலஅவுட்மணியகாரம்பாைளயம் வாஎண் , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
பிருந்தாவனம்கார்டண்ஸ் மணியகாரம்பாைளயம்வாஎண் , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அத்திபாைளயம்ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

219 219 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
ேமற்கிலிருந்து மூன்றாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரவந்திரநாத்தாகூர்ேராடு , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரவந்தநாத்தாகூர்ேராடு குடிைசவடுகள் , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) முல்ைலநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

220 220 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 
பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து மூன்றாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி பாரதியார்ேராடு வாஎண்41 , 
2.கணபதி வ.எண்41 சீனிவாசநகர் , 3.கணபதி வாஎண்.41 
ஸ்ரரங்காநகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

221 221 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.கணபதி வ.எண்41 ராக்காச்சி கார்டன் , 2.கணபதி 
ேநருஅவின்யூ வஎண்,41 , 3.கணபதி வ.எண் 41 எம்.பி.ஜி.நகர் , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அேசாக்நகர் வார்டுஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வரீசிவாஜிவதீி வார்டுஎண்41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
222 222 மாநகராட்சி உயர்நிைலப் 

பள்ளி வடக்குப் பார்த்த 
கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு எண்41பாலமுருகன்நகர் , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

223 223 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கரலிங்கனார்வதீிவாஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கம்பர்வதீிவாஎண்41 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
நந்திவதீி வார்டுஎண்41 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பாலாஜிேலஅவுட் 
வார்டுஎண்41 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) இளங்ேகாநகர் வார்டுஎண்41 
, 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அப்பாய்நாயுடுேதாட்டம் , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

224 224 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
மூன்றாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெநல்லிமரத்ேதாட்டம்வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கப்பினிகவுண்டர்ேலஅவுட் , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிருஷ்ணாநகர் , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கந்தசாமிநகர்வார்டுஎண்41 , 5.ேகாயம்புத்ததூர்(மா) 
ரங்கநாதர்வதீிவார்டுஎண்41 , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ராமணகவுண்டர்நகர் வாஎண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

225 225 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
இரண்டாவது 
அைற,மணியகாரம்பாைளயம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வாசுகிவதீிவார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்முத்துர்(மா) மாணிக்கவாசகநகர் வா.எண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மாணிக்கவாசகர் நகர்2 வார்டுஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிருஷ்ணகவுண்டர் வதீி வாஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அன்பு நகர் 1 வாஎண் 41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அன்பு நகர் 2 வாஎண் 41 , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) நந்தவனத்ேதாட்டம்3 வாஎண்41 , 
8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அரண்மைன ேலஅவுட் வாஎண்41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
226 226 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
முதல் 
அைற,ராமகிருஷ்ணாபுரம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு சத்திேராடு வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு 
சத்திேராடுெடக்ஸ்டூல்ேகண்டீன்ேராடுவார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு 
வார்டுஎண்41புத்தர்வதீிஎண்1கணபதி , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதி ேமற்கு வார்டுஎண்41புத்தர்வதீி2கணபதி , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு புத்தர்வதீி3 வார்டுஎண்41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு புத்தர்வதீி 4 வார்டுஎண்41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

227 227 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
4வது 
அைற,ராமகிருஷ்ணாபுரம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரங்கனாதர்வதீிவார்டுஎண்46 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கஸ்தூ பாய்வதீிவார்டுஎண்46 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெப யார்வதீிவார்டுஎண்46 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வி.ேக.வி.ெநஸ்ட்ெப யார்வதீிவார்டுஎண்46 
, 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
மருதமைலகவுண்டர்ேலஅவுட்வார்டுஎண்46 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கிருஷ்ணாகல்யாணமண்டபசாைலவார்டுஎண்46 , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) திருவள்ளுவர்வதீிவார்டுஎண்46 , 
8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதாேதவி வதீி1 வார்டு எண்46 , 
9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சாரதாேதவிவதீி2வார்டுஎண்46 , 
10.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சாரதாேதவிவதீி3வார்டுஎண்46 , 
11.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெவங்கிடசாமிநகர்வார்டுஎண்46 , 
12.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அருணாேலஅவுட்வார்டுஎண்46 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
228 228 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
மூன்றாவது 
அைற,ராமகிருஷ்ணாபுரம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) விேவகானந்தர் வதீி 1 வா எண் 41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) விேவகானந்தர் வதீி 2 வா எண்46 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவங்கேடசபுரம் முதல் வதீி வா எண் 41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவங்கேடசபுரம் 2 வது வதீி வா எண் 41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவங்கேடசபுரம் 3 வது வதீி வா எண் 41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெவங்கேடசபுரம் வா எண் 41 , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரேதவி நகர் 1 வா எண் 41 , 
8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரேதவி நகர் 2 வா எண் 41 , 
9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஸ்ரேதவி நகர் 3வா எண் 41 , 
10.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஸ்ரேதவிநகர்வதீிஎண்4 , 
11.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஸ்ரேதவிநகர்வதீிஎண்5 , 
12.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அலேமலுமங்காபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
229 229 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
முதல் 
அைற,ராமகிருஷ்ணாபுரம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி கிழக்கு ஒம்சக்தி நகர் (வார்டு 41) 
, 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி கிழக்கு ஒம் சக்தி நகர் வி வு 
(வார்டு 41) , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி கிழக்கு ராஜாநகர் 
வதீி எண்1 1வார்டு41) , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி கிழக்கு 
ராஜாநகர் வதீி எண்2 (வார்டு 41 ) , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி 
கிழக்கு ராஜாநகர்வதீீஎண்3வாஎண்41 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதி கிழக்கு ராஜாநகர்வதீிஎண்4 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதி கிழக்கு கைலஞர்கருணாநிதிநகர்வதீிஎண்1 , 
8.ேகாயம்புத்தூர்(ம) கைலஞர்கருணாநிதிநகர்வகீிஎண்2 , 
9.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
கைலஞர்கருனாநிதிநகர்3வதுவதீீவஎண்41 , 
10.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதி கிழக்கு 
கைலஞர்கருணாநிதிநகர்வதீிஎண்.4.வாஎண்41 , 
11.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதி கிழக்கு 
கைலஞர்கருணாநிதிநகர்வதீிஎண்.6 வா.எண்.41 , 
12.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதி கிழக்கு 
கைலஞர்கருணாநிதிநகர்வதீிஎண்8 வா.எண்41 , 
13.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதி கிழக்கு 
கைலஞர்கருணாநிதிநகர்வதீிஎண்.9.வா.எண்41 , 14.ேகாயமுத்தூர் 
(ம)கனபதி கிழக்கு கைலஞர்கருனாநீதி நகர் வதீி எண் 10 
வார்டு எண் 41 , 15.ேகாயமுத்துர்(மா) 
கணபதிகிழக்குராஜுவ்காந்திநகர்வாஎண்41 , 
16.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு ெஜம்காலனி வார்டுஎண்41 , 
17.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
ககநகர்ேமற்கு1வதுவதீிவார்டுஎண்41 , 
18 ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
230 230 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து இரண்டாவது 
அைற,ராமகிருஷ்ணாபுரம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
ககநகர்ேமற்குமூன்றாம்வதீிவார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
ககநகர்ேமற்குநான்காம்வதீிவார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
ேநருநகர்முதல்வதீிபாரதிநகர்வார்டுஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
ேநருநகர்இரண்டாவதுவதீிபாரதிநகர்வார்டுஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
ேநருநகர்மூண்றாம்வதீிபாரதிநகர்வார்டுஎண்41 , 
6.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதிகிழக்குசாந்தினிநகர்வார்டுஎண்41 , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி கிழக்கு 
பாரதிநகர்ெமயின்வதீிவார்டுஎண்41 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதி கிழக்கு பாரதிநகர்இரண்டாவதுகிராஸ்வார்டுஎண்41 , 
9.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி கிழக்கு 
பாரதிநகர்இரண்டாம்கிராஸ்வார்டுஎண்41 , 10.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதி கிழக்கு பாரதிநகர்மூன்றாம்கிராஸ்வார்டுஎண்41 , 
11.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
பாரதிநகர்நான்காவதுகிராஸ்வார்டுஎண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
231 231 மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து மூன்றாவது 
அைற,ராமகிருஷ்ணாபுரம் 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு புத்தர்வதீி 5 வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு சத்திேராடு சிண்டிேகட் 
அப்பார்ட்ெமன்ட்ஸ் வார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு ேக.ேக.நகர் ெமயின்வதீி 
வார்டுஎண்41 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
பாரதிநகர்ஐந்தாம்கிராஸ்வார்டுஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா)கணபதிகிழக்கு 
பாரதிநகர்ஆறாம்கிராஸ்வார்டுஎண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

232 232 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாலீஸ் குடியிருப்புகணபதி வார்டுஎண்41 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

233 233 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
இரண்டாவது அைற,காந்தி 
மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாலீஸ் குடியிருப்புகணபதி வார்டுஎண்41 
, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
234 234 மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
மூன்றாவது அைற,காந்தி 
மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேபாலீஸ்காலனி 
(கருணாநிதிநகர்)சிஎஸ்ஐ சர்ச்வதீிவார்டுஎ , 2.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) எம்ஜிஆர் நகர்,ேபாலீஸ்காலனி வார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ருத்திரப்பநகர் வார்டுஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அரசுஅலுவலர்குடியிருப்பு அடுக்குமாடி 
வா.எண்41 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெகாங்குநகர் வார்டு எண41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அன்ைன ேவளாங்கன்னிநகர் வார்டு 
எண்41 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அன்ைனேவளாங்கன்னிநகர் 
கிருஸ்த்துராஜ்நகர் வா.எண்41 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ெவற்றிவிநாயகர் நகர் வார்டு எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

235 235 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 
மூன்றாவது அைற,காந்தி 
மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதிமாநகர்வார்டுஎண்41 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

236 236 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 
நான்காவது அைற,காந்தி 
மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிமாநகர்வார்டுஎண்41 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

237 237 மாநகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) தநாவவீவாகுடியிருப்பு வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பண்ணா அம்மன்நகர் வார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதிமாநகர்வார்டுஎண்41 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
238 238 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 

ெமட் குேலசன் பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற முன் பக்க 
கட்டிடம்,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதி காந்திமாநகர், வா.எண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதி காந்திமாநகர் சி டபுள்யூ பி ேராடு 
வா.எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

239 239 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 3வது 
அைற முன் பக்க 
கட்டிடம்,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிகாந்திமாநகர்,ஹட்ேகாகாலனி 
வா.எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

240 240 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 4வது 
அைற முன் பக்க 
கட்டிடம்,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிகாந்திமாநகர்,ஹட்ேகாகாலனி 
வா.எண்41 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதிகாந்திமாநகர்,ஹட்ேகாகாலனி வா.எண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிகாந்திமாநகர்,ஹட்ேகாகாலனி 
வா.எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

241 241 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி காந்திமாநகர் 1 வார்டுஎண் 41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
242 242 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 

ெமட் குேலசன் பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திமாநகர் 1 வார்டுஎண் 41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

243 243 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 3வது 
அைற பின்புற கட்டிடம்,காந்தி 
மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி காந்திமாநகர் 2 வார்டுஎண் 41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

244 244 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திமாநகர் 2 வார்டுஎண் 41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

245 245 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி காந்திமாநகர் 3 வார்டுஎண் 41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிகாந்திமாநகர்,ஹட்ேகாகாலனி 
வா.எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

246 246 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காந்திமாநகர் 3 வார்டுஎண் 41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
247 247 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 

ெமட் குேலசன் பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற பின்புற கட்டிடம்,காந்தி 
மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) எப்சிஐ காலனி வாஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வட்டுவசதிவா யகுடியிருப்பு வாஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கணபதிகாந்திமாநகர்,ஹட்ேகாகாலனி 
விநாயகர் ேகாவில் வதீி வா.எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

248 248 எம்.ேஜ.வின்ெசன்ட் 
ெமட் குேலசன் பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 4வது 
அைற,காந்தி மாநகர் 641004

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வஉசிநகர் வாஎண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

249 249 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வ46 கணபதி சின்னசாமி நகர் , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வ 46 கணபதிசின்னசாமிநகர்(குடிைசபகுதி) 
, 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வ46கணபதி மட்டசாைல , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மந்தி யப்பன்வதீி வாஎண் 46 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி கமலாேநருவதீி வார்டுஎண் 47 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

250 250 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கஸ்தூ பாய்வதீிவார்டுஎண்46 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கஸ்தூ பாய்கிராஸ்1 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கஸ்தூ பாய்கிராஸ்2 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கஸ்தூ பாய்கிராஸ்3வார்டுஎண்46 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கஸ்தூ பாய்3குறுக்குத்ெதரு வார்டுஎண்46 , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கஸ்தூ பாய்வதீிகிராஸ் 3குறுக்கு2 , 7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கஸ்தூ பாய்வதீிகிராஸ் 4 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
251 251 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 5வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாநகர் கிராஸ்1 வாஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அண்ணாநகர் நகர் கிராஸ்2 வாஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அண்ணாநகர்கிராஸ்3 வாஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாநகர்கிராஸ்4 வாஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அண்ணாநகர் கிராஸ்5 வாஎண்41 , 
6.ேகாயமுத்தூர்(மா) வா47 காந்தி நகர் , 7.ேகாயமுத்தூர் (மா) 
வ47கட்டெபாம்மன்வதீிகிராஸ்1 , 8.ேகாயமுத்தூர்(மா) வ47 
கட்டெபாம்மன் வதீிகிராஸ்2 , 9.ேகாயமுத்தூர் (மா) வ47 
கட்டெபாம்மன்வதீிகிராஸ்3 , 10.ேகாயமுத்தூர்(மா) 
வ47கட்டெபாம்மன்வதீிகிராஸ்4 , 11.ேகாயமுத்தூர்(மா) வ47 
கட்டெபாம்மன்வதீிகிராஸ்5 , 12.ேகாயமுத்தூர்(ம) வ47 
கட்டெபாம்மன்வதீி கைடசி , 13.ேகாயமுத்தூர்(ம) வ47 
காந்திநகர் கிராஸ் 1 , 14.ேகாயமுத்தூர்(ம வ47 காந்தி நகர் 
கிராஸ் 2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

252 252 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 6வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயமுத்தூர் (மா) வ47 கன்னிமார் நகர் , 2.ேகாயமுத்தூர்(மா) 
கட்டெபாம்மன்வதீி வாஎண்47 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சூ யா 
அபார்ட்ெமண்ட்ஸ் கணபதி , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
அப்பாவுநாயுடுேலஅவுட்வாஎண்47 , 7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
சத்யாநகர்வாஎண்47 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
253 253 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 7வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயமுத்தூர்(ம வ47 காந்திநகர் கிராஸ்3 , 2.ேகாயமுத்தூர்(ம 
வ47 காந்தி நகர் கிராஸ் 4 , 3.ேகாயமுத்தூர்(ம வ47காந்தி நகர் 
கிராஸ்5 , 4.ேகாயமுத்தூர்(ம வ47 வாைழத்ேதாட்டம் , 
5.ேகாயமுத்தூர்(மா) பூம்புகார் நகர் வாஎண்47 , 
6.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதிநகர் வாஎண்47 , 7.ேகாயமுத்தூர்(மா) 
கணபதிநகர் முதல்வதீி வாஎண்47 , 8.ேகாயமுத்தூர்(மா) 
கணபதிநகர் 2வதுவதீி வாஎண்47 , 9.ேகாயமுத்தூர்(மா) 
கணபதிநகர் 3வதுவதீி வாஎண்47 , 10.ேகாயமுத்தூர்(மா) குமரன் 
நகர் வாஎண்47 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

254 254 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 9வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேநருநகர் முதல் ெதரு கணபதி , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேநரு நகர் இரண்டாவது ெதரு வார்டு 
எண் 41 கணபதி , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேநரு நகர் மூன்றாவது 
ெதரு வார்டு எண் கணபதி , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
மருைதய்யாநகர் வார்டு எண் 41 கணபதி , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ேநரு நகர் 4வது ெதரு வார்டு எண் 41 கணபதி , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேநரு நகர் 5வது ெதரு வார்டுஎண் 41 
கணபதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

255 255 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மீனாட்சிநகர் வாஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜி நகர் வாஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜி நகர்2வதுவதீி வாஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜி நகர் 3வது வதீி வாஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜி நகர் ெமயின்வதீி வஎீண்41 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
256 256 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜி7வதுவதீி வாஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜி நகர் 4வதுவதீிவாஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜிநகர்5வதுவதீி வாஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜிநகர் 6வதுவதீி வாஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகஆர்ஜிநகர் 1வதுவதீி வாஎண்41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பாலசுந்தரம்வதீி வா.எண்41கணபதி. , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஸ்ரலடசுமிநகர் வா.எண்41கணபதி , 
8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) நாராயணன்நகர் வா.எண்41 கணபதி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

257 257 எல்சி ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி அமரர் ஜவீானந்தம் ேராடு 
ெமயின் வாஎண் 48 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) அமரர் ஜவீானந்தம் 
ேராடு கிராஸ்2 வாஎண்48 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
அமரர்ஜவீானந்தம் ேராடுகிராஸ்2 வாஎண்48 , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) அமரர் ஜவீானந்தம் ேராடு கிராஸ்3ஆறுமுககவுணடர்வதீி , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) மாணிக்கவாதகர்வதீி வாஎண்48 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

258 258 ஆல்வின் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெசல்லப்பகவுண்டர் ேல அவுட் வாஎண்48 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நேடசகவுண்டர் ேல அவுட் வாஎண்48 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஜவீானந்தம் ேராடுகிராஸ்4 
விநாயகர்ேகாவில்வதீி வா.எண்48 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

259 259 ஆல்வின் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) இந்திராநகர்வாஎண்49 , 
2.ேகாசிசுயம்புத்தூர்(மா) சுந்தர்வதீிஇவா49 , 3.ேகாயம்முத்தூர்(மா) 
எட்வன்நகர்கணபதிவஎண் 47 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
260 260 மாநகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற, பி-பிளாக்,ேநரு 
வதீி,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிருஷ்ணசாமிவதீி வாஎண்49 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சம்பந்தர்வதீி வாஎண்49 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பூம்பூகார் நகர் வாஎண்49 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கந்தசாமிகவுண்டர்வதீி வாஎண்48 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

261 261 ஆல்வின் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பிஎம்சாமிகாலனி வாஎண்49 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

262 262 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 6வது 
அைற பி-பிளாக்,ேநரு 
வதீி,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கேணஷ்நகர் வாஎண்49 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

263 263 ஆல்வின் நர்ச  மற்றும் 
பிைரம  பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,ரத்தினபு  641027

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) திருநாவுக்கரசுவதீிவாஎண்46 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்க்கு ரயில்ேவைலன் வதீி 1 
வார்டு எண்46 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்க்கு 
ரயில்ேவைலன்வதீி 2 வார்டு எண் 46 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதி ேமற்க்கு ரயில்ைலன்வதீி 2கிராஸ்1 மற்றும் கிராஸ்3 
வார்டு எண் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
264 264 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) முத்துகுமார்வதீி1வஎண்46 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) முத்துகுமார்வதீி2வார்டுஎண்46 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) முத்துகுமார்வதீி3வார்டுஎண்46 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) முத்துகுமார்வதீி4வார்டுஎண்46 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்க்கு முத்துகுமார்வதீி 5 
வார்டு எண் 46 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்க்கு 
சக்திேராடு வார்டு எண் 46 , 7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர்ேராடு 
வா.எண்.45 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

265 265 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்46ரயில்ேவைலன்கிராஸ்3 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்46 லட்சுமிபுரம்கிழேமல்வதீி1 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்46லட்சுமிபுரம்கிழேமல்வதீி2 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்லட்சுமிபுரம்கிழேமல்வதீி3 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்46லட்சுமிபுரம் வடேமற்குவதீி , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

266 266 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்46விஸ்வநாதபுரம்3வதுகிராஸ் , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) விஸ்வநாதபுரம்1வதுவதீிவார்டுஎண்46 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) விஸ்வநாதபுரம்2வதுவதீிவாஎண்46 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) விஸ்வநாதபுரம்3வதுவதீிவாஎண்46 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) விஸ்வநாதபுரம்4வதுவதீிவாஎண்46 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) விஸ்வநாதபுரம்5வதுவதீிவாஎண்46 , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ரயில்ேவைலன்வதீிவாஎண்46 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
267 267 மாநகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பாண்டியன் வதீி வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராஜவதீி வார்டுஎண்42 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
கப்பினியப்பன்வதீி வார்டுஎண்41 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
பஜைனேகாயில்வதீி வார்டுஎண்41 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) தாசர் 
வதீி வார்டுஎண்41 , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கண்ணகிவதீி 
வார்டுஎண்41 , 7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) விேனாபாஜி வதீி 
வார்டுஎண்41 , 8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) நேடசகவுண்தர்வதீி 
வார்டுஎண்41 , 9.ேகாயம்புத்தூர்(மா) நடுவைளவு சந்து 
வார்டுஎண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

268 268 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கிருஷ்ணராஜ்காலணி வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெலனின்நகர் வா.எண்46 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

269 269 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வஉசிெதரு வாஎண்46 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
திருவகீா ெதரு வாஎண்46 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
திலகர்வதீிவாஎண்46 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராமசாமிமுகலியார் 
வதீி வாஎண்46 , 5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெபான்ைனயர்வதீி வாஎண் 
46 , 6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மலர்விழி காம்ப்ளக்ஸ் வாஎண்46 , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெப யார்வதீி வாஎண்46 , 
8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமராஜர்வதீி வாஎண்46 , 9.ேகாயமுத்தூர் 
(மா) கணபதிபுதூர்வதீி8 லட்சுமிவிநாயகர்ேகாவில் வதீி வார்டு , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
270 270 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
3வது அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதி ேமற்கு வார்டுஎண்46 பகத்சிங்வதீி 1 
, 2.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதி ேமற்கு பகத்சிங்வதீி 2 
வார்டுஎண்46 , 3.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதி ேமற்கு வார்டுஎண்46 
பகத்சிங்வதீிஎண்3 , 4.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதி ேமற்கு 
வார்டுஎண்46 பகத்சிங்வதீிஎண்4 , 5.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதி 
ேமற்கு வார்டுஎண்46 பகத்சிங்வதீிஎண்5 , 6.ேகாயமுத்துர்(மா) 
மா யம்மன்ேகாயில்வதீிவாஎண்46 , 7.ேகாயமுத்தூர் (மா) 
கணபதி ேமற்கு ராஜுநாயுடுவதீி 1 , 8.ேகாயமுத்தூர் (மா) 
கணபதி ேமற்கு ராஜுநாயுடுவதீிஎண் 2 வார்டுஎண்46 , 
9.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு ராஜுநாயுடுவதீி3 
வார்டுஎண் 46 , 10.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு 
ராஜுநாயுடுவதீிஎண் 4 வார்டுஎண்46 , 11.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
அத்தனூர்அம்மன்ேகாவில்வதீி வா.46 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
271 271 சி.எம்.எஸ்.ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 3வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஜானகிநகர்வாஎண்47 , 2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ஆவாரம்பாைளயம்ேராடுவாஎண்47 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
பாப்பநாயக்கம்பாைளயம்ெமயின்ேராடுவாஎண்47 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெபருமாள்ேகாவில்ேதாட்டம்வாஎண்47 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
பாப்பநாயக்கன்பாைளயம்ேராடுவரதராஜ்ேலஅவுட்வாஎண்47 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அன்னாவதீிவாஎண்47 , 7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ெஜயசிம்மன்வதீி 2 வாஎண்47 , 8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
ெஜயசிம்மன்வதீி 1வாஎண்47 , 9.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
சிவசக்திகாலனிவதீி 1வாஎண்47 , 10.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
சிவசக்திகாலனிவதீி 2வாஎண்47 , 11.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டு 
எண்47 சிவசக்தி காலனி 3வது வதீி , 12.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
காந்திநகர் முதல் வதீி வார்டு எண்47 , 13.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டுஎண்47 அன்ைனசத்தியா நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

272 272 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிபுதூர்வதீி2 வார்டுஎண்47 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிபுதூர்வதீி7 வார்டுஎண்47 , 
3.ேகாயமுத்தூர்(மா கணபதிேமற்கு கணபதிபுதூர்வதீி5வாஎண்47 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
273 273 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
6வது அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு வ.எண்.47 ெஜயப்பிரகாஷ் 
நகர் வதீிஎண் 1 , 2.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு 
வார்டுஎண்47 ெஜயப்பிரகாஷ்நகர் வதீிஎண் 2 , 3.ேகாயமுத்தூர் 
(மா) கணபதி ேமற்கு வார்டுஎண்47 ெஜயப்பிரகாஷ்நகர் வதீிஎண்3 
, 4.ேகாயமுத்துர் (மா) கணபதி ேமற்கு வார்டுஎண்47 
ெஜயப்பிரகாஷ்நகர்வதீிஎண் 4 , 5.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி 
ேமற்கு வார்டுஎண்47 ெஜயப்பிரகாஷ் நகர் வதீிஎண் 5 , 
6.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு கணபதிபுதூர்வதீி3 கிராஸ்2 
வா.எண்.47 , 7.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு 
கணபதிபுதூர்வதீி 10 வா.எண்47 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

274 274 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
5வது அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு வார்டுஎண் 47 
கணபதிபுதூர் வதீிஎண்1 , 2.ேகாயமுத்தூர் (மா) கணபதி ேமற்கு 
வார்டுஎண் 47 கணபதிபுதூர் வதீிஎண் 6 , 3.ேகாயமுத்தூர் (மா) 
கணபதி ேமற்கு வார்டுஎண் 47 கணபதிபுதூர் வதீிஎண்9 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

275 275 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) தரணிநகர் வாஎண்47 , 2.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) ேநருநகர் வாஎண்47 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ஆர்ேக நகர் 
வாஎண்47 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) புதியவர்நகர் வாஎண்47 , 
5.ேகாயம்புத்துர்(மா) தியாகிகுமரன்வதீிவாஎண்46 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சங்கனூர்ேராடுவாஎண்49 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
276 276 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயமுத்தூர் (மா) பதிகவுண்டர் ேதாட்டம்வதீிஎண்1 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பதிகவுண்டர் ேதாட்டம் வதீி2 வாஎண்47 , 
3.ேகாயமுத்தூர் (மா) பதிகவுண்டர் ேதாட்டம் வதீிஎண்3 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) பதிகவுண்டர் ேதாட்டம்வதீிஎண்4 
வாஎண்47 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கங்ைகநகர் வாஎண்47 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

277 277 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
4வது அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜவீதீி கிராஸ்2வாஎண்47 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜவீதீிகிராஸ்1வாஎண் 47 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேநதாஜவீதீி வாஎண்47 , 4.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) விநாயகர்ேகாயில்வதீி வாஎண்47 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
ராேஜந்திரபிரசாத் ெதரு வாஎண்47 , 6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதிபுதூர்வதீி4 வஎண்47 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதிபுதூர்வதீி4 கிராஸ் 1 வார்டு 47 , 8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
கணபதிபுதூர்வதீி 3 கிராஸ் 1 எண்47 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

278 278 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
ேமற்கு பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 
முதல் அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிபுதூர்வதீி3 வாஎண்47 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதிபுதூர்வதீிஎண்3கிராஸ்3வாஎண்47 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சக்திேராடு வாஎண்47 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

279 279 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த வடக்கிலிருந்து 
2வது அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்46வ.ஊ.சி.நகர் , 2.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) சரஸ்வதிஅப்பார்ட்ெமண்ட் வாஎண்47 , 3.ேகாயம்புத்தூர் 
(மா) பாலன்நகர்கிராஸ்1வாஎண்47 , 4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பாலன்நகர் கிராஸ் 2 வாஎண்47 , 5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
பாலன்நகர் கிராஸ்3 வாஎண்47 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
280 280 மாநகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 4வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாபால்சாமி ேகாவில்வதீிேமற்கு,ெதற்கு 
வார்டுஎண்41 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேகாபால்சாமி ேகாயில்வதீி 
வார்டு எண்41 , 3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சங்கனூர்ேராடு 
வார்டுஎண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

281 281 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளிகிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நியுமுல்ைலநகர்1வதுவதீி வா எண்45 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நியுமுல்ைலநகர்2வதுவதீிவா எண்45 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) நியுமுல்ைலநகர்3வதுவதீிவஎண்45 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ேவதாம்பாள்நகர் வாஎண் 45 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வா.எண்47 ெதய்வநாயகி நகர் வதீி 1 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வா.எண்47 ெதய்வநாயகி நகர்2வதி , 
7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெதய்வநாயகிநகர்3வதுவதீிவார்டுஎண்47 , 
8.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ெதய்வநாயகிநகர்4வதுவதீி வார்டுஎண்47 , 
9.ேகாயம்புத்துர் (ம) வார்டு 47 ெதய்வநாயகிநகர்1வதுகுறுக்கு 
வதீி , 10.ேகாயம்புத்தூர் (மா) வார்டு எண் 47 
ெதய்வநாயகிநகர்2வதுகுறுக்கு வதீி , 11.ேகாயம்புத்தூர் (மா) 
வார்டு எண் 47 ெதய்வநாயகிநகர் 3 குறுக்கு வதீி , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
282 282 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஆசி யர்காலனி வாஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஆசி யர்காலனி2வதுவதீி வாஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஆசிர்யர்காலனி 3வதுவதீிவாஎண்41 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ஆசி யர்காலனிகிராஸ் வதீி2 வாஎண்41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கண்ணன்நகர்1வதுவதீி வாஎண்41 , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கண்ணன்நகர் 3வதுவதீிநகர்வாஎண்41 , 
7.ேகாயம்புத்தூர்(மா) தபால்தந்திஊழியர் காலனிவாஎண் 41 , 
8.ேகாயம்புத்தூர்(மா) தபால்தந்திஊழியர் காலனி1 வதுவதீி 
வாஎண்41 , 9.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
தபாலதந்திஊழியர்காலனி2வதுவதீி வாஎண்41 , 
10.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேவலன் நகர் வாஎண்41 , 
11.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ேகாபால்சாமி ேகாவில்வடக்கு வார்டு 
எண்41 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

283 283 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 5வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணஷ் ேல அவுட் 1 வார்டுஎண் 47 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணஷ் ேல அவுட் 2 வாஎண்47 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணஷ் ேல அவுட் 4 வாஎண்47 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

284 284 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து முதல் 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணஷ் ேல அவுட் 5 வாஎண்47 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணஷ் ேல அவுட் 6 வாஎண்47 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கேணஷ் ேல அவுட் 7 வாஎண்47 , 
4.ேகாயம்புத்துர் மா கேணஷ்ேலஅவுட் 7வி வாக்கம் வாஎ47 , 
5.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வா.எண்.46 கேணஷ் ேலஅவுட்8 பகுதி , 
6.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வாஎண்46 கேணஷ்ேலஅவுட் 3 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
285 285 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) வார்டுஎண்46 கேணஷ்ேலஅவுட் 8 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) கேணஷ்ேலஅவுட் 9 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) 
பூந்ேதாட்டம் கிராஸ் 1 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

286 286 எஸ்.இ.எஸ். ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயமுத்தூர்(மா) கணபதி ேமற்கு அம்ேபத்கர்வதீி 
வார்டுஎண்46 , 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) காமராஜபுரம் முதல்விதி 
வா எண்45 , 3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமராஜ்புரம் 3வதுவதீி 
வஎண்47 , 4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பூந்ேதாட்டம் கிராஸ் 2 
வார்டுஎண்46 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

287 287 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 7வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி வடக்குேதாட்டசந்து வார்டுஎண்47 
, 2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி நாடார்வதீி வார்டுஎண்47 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி மணல்ேதாட்டம் வார்டுஎண் 47 , 
4.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி மாமரத்ேதாட்டம் வார்டுஎண்46 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி இந்திராேநருவதீி வார்டுஎண் 47 , 
6.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி மாமரத்ேதாட்டம்முதல்வதீி 
வார்டுஎண்47 , 7.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி 
மாமரத்ேதாட்டம்2ம்வதீி வார்டுஎண்47 , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

288 288 மாநகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளிகிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 6வது 
அைற,கணபதி 641006,கணபதி 
641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ெப யார்நகர் வாஎண் 46 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மூகாம்பிைகநகர்வாஎண் 46 , 
3.ேகாயம்புத்தூர்(மா) மூகாம்பிைக நகர் 2 கிராஸ் , 
4.ேகாயமூத்தூர்(மா) பைழயசத்தி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 
வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 118  ேகாயம்புத்தூர் (வடக்கு) சட்டசைப பி வு 20  ேகாயம்புத்தூர் 
பாராளுமன்றத் ெதாகுதி

வ 
எண்

வாக்குச்
சாவடி 
எண்

வாக்குச்சாவடி ைமயம் வாக்குச்சாவடி அைமவிடம் வாக்குச்சாவடியின்
 வைக

1 2 3 4 5
289 289 மாநகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 3வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) சித்தாேதாட்டத்து சந்து வார்டுஎண்41 , 
2.ேகாயம்புத்தூர் (மா) சதுர்ேவதிநகர் வார்டுஎண்41 , 
3.ேகாயம்புத்தூர் (மா) ராயப்பாநகர் வார்டுஎண் 41 , 
4.ேகாயமுத்தூர்(மா) ராயப்பாேலஅவுட்வாஎண் 41 , 
5.ேகாயம்புத்தூர் (மா) கணபதி 
வடக்குேதாட்டம்(மூகாம்பிைகநகர்) வார்டுஎண்47 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

290 290 எல்சி ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்குப் 
பார்த்த வடக்கிலிருந்து 2வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) பூந்ேதாட்டம் வாஎண 46 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) அருணாசலம்வதீி வாஎண் 46 , 
3.ேகாயம்முத்தூர்(மா) 
கணபதிேமற்குகாமராஜபுரம்முதல்குறுக்குெதருவஎண்47 , 
4.ேகாயம்முத்தூர்(மா) 
கணபதிேமற்குகாமராஜபுரம்2வதுகிராஸ்வார்டுஎண்47 , 
5.ேகாயம்முத்தூர்(மா) காமராஜபுரம் 3வதுகிராஸ் வாஎண்47 , 
6.ேகாயம்முத்தூர்(மா) ராயப்பாேலஅவுட் வாஎண் 47 , 
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

291 291 எல்சி ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து முதல் 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்புத்தூர்(மா) ராஜிவ்காந்திசாைல கணபதி வஎண்47 , 
2.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமராஜ்2வதுவதீி வஎண்47 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் -

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்

292 292 எல்சி ெமட் குேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பார்த்த ெதற்கிலிருந்து 3 வது 
அைற,கணபதி 641006

1.ேகாயம்முத்தூர்(மா) ேநருவதீி கணபதி வாஎண்47 , 
2.ேகாயம்முத்தூர்(மா) ேநருவதீிகிராஸ்2 வாஎண்47 , 
3.ேகாயம்முத்தூர்(மா) ேதவபுரம் கணபதி வாஎண்47 , 
4.ேகாயம்புத்தூர்(மா) காமேகாடிநகர்கணபதிவாஎண் 47 , 
5.ேகாயம்முத்தூர்(மா) சுப்பம்மாள்நகர் வஎண்47 , 99.அயல்நாடு 
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

அைனத்து 
வாக்காளர்கள்
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