
26-02-2022 15:08:25 1/44

நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

நகராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : ராணப்ேபட்ைட

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2376   பதவான வாக்கள்: 1436(60.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1436    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைசலஜா. ெபண் எஸ் பாலாஜ அ.இ.அ.த..க 519 36.14 ேதால்வ

2 தயாகராஜன் .ேசா ஆண் ேசாமந்தர் நா.த.க. 28 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜன்மார்.ஜ ஆண் நாதன் த..க 889 61.91 ெவற்ற

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2243   பதவான வாக்கள்: 1423(63.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1423    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவர்த்தணன்.நீ ஆண் நீலகண்டன் நா.த.க. 18 1.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீனவாசன். ஆண் மன்டேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 2.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனகர். ஆர் ெக ஆண் ேகாதண்டராமன் பா.ம.க. 11 0.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நேரஷ் மார். ஆண் மார் இ.ேத.கா 470 33.03 ேதால்வ

5 பா.ப ஆண்  பக்தவச்சலம் அ.இ.அ.த..க 833 58.54 ெவற்ற

6 கேழந்த.அ இரா ஆண் ராமங்கம் ப.ேஜ.ப 58 4.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2133   பதவான வாக்கள்: 1312(61.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1312    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.ஏ ெபண் ேகா ஏமைல பா.ம.க. 250 19.05 ேதால்வ

2 சரவணன்.க ஆண் கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 545 41.54 ெவற்ற

3 பாலகஷ்ணன்.வ ஆண் வராசாம த..க 517 39.41 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2405   பதவான வாக்கள்: 1337(55.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1337    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளதாஸ். ம ஆண் ப மண அ.இ.அ.த..க 402 30.07 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார்.ச ஆண் ஜ சண்கம் த..க 638 47.72 ெவற்ற

3 ைமத்ேரயன்.ெவ ஆண் ெவங்கேடசன் நா.த.க. 33 2.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ் பா. ம ஆண் மணயன் பா.ம.க. 264 19.75 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1918   பதவான வாக்கள்: 1119(58.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1119    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாண்ஸ்வர.அ ெபண் அன் த..க 631 56.39 ெவற்ற

2 ெசல்வ .ரா ெபண் ரா ராமகண்ன் நா.த.க. 16 1.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரமளா.பா ெபண் பா பார்த்தசாரத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 242 21.63 ேதால்வ

4 வத்னா.பா ெபண்  பாஸ்கர் அ.இ.அ.த..க 230 20.55 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1865   பதவான வாக்கள்: 1205(64.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1205    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்மார்.ேஜ ஆண் ேஜம்ஸ் நா.த.க. 33 2.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரேவல்.ேகா ஆண் க ேகாபால் ேத..த.க 200 16.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணன்.ேக ப ஆண் ேஷாத்தமன் அ.இ.அ.த..க 307 25.48 ேதால்வ

4 மத. ரா ெபண் க ராஜா அ.ம..க. 25 2.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பா.ம ஆண் மண த..க 640 53.11 ெவற்ற

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1574   பதவான வாக்கள்: 1087(69.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1087    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.பா ெபண் ஆர் பாண்யன் த..க 618 56.85 ெவற்ற

2 னல் மார் .அ
 ஆண் அ சாம நா.த.க. 35 3.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரங்கைர. த ஆண் தங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 434 39.93 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:3047   பதவான வாக்கள்: 1682(55.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1682    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.ெவ ெபண் ப ெவங்கேடசன் அ.இ.அ.த..க 238 14.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரயதர்ன.த ெபண் ஜான்மேனா த..க 1017 60.46 ெவற்ற

3 ரக் ஷா ராஜ்ேபாஸ் . ெபண் ராஜ்ேபாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 427 25.39 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2117   பதவான வாக்கள்: 1542(72.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1542    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழன்பன்.அ ஆண் ரா அன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 10.51 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 தயாநத.த ஆண் ம தனபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 382 24.77 ேதால்வ

3 ேதசகன்.சா ஆண் ெக சாணான் நா.த.க. 24 1.56 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 பரபாகரன்.என் ஆண் நாகமண அ.இ.அ.த..க 199 12.91 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 மான். ச பா ஆண் ச பாைளயம் த..க 753 48.83 ெவற்ற

6 ரவ. த ஆண் தனபால் ப.ேஜ.ப 22 1.43 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1915   பதவான வாக்கள்: 1374(71.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1374    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ச ெபண் சன்னைர அ.இ.அ.த..க 502 36.54 ேதால்வ

2 கலாவத.அ ெபண் அ. அன் த..க 835 60.77 ெவற்ற

3 சரளா.ைம ெபண் ெவ. ைமத்ேரயன் நா.த.க. 9 0.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதன்ெமாழ.ேவ ெபண் ேவ ப.எஸ்.ப 28 2.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2014   பதவான வாக்கள்: 1321(65.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1321    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்யா.ந ெபண் நேரஷ்மார் நா.த.க. 15 1.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஷ்னா.தா ெபண் தா அ.இ.அ.த..க 594 44.97 ேதால்வ

3 ேரவத.க ெபண் கண்ணயப்பன்  த..க 632 47.84 ெவற்ற

4 லட்ம.ேவ ெபண் ேவேகாபால் ப.ேஜ.ப 47 3.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜனா.ம ெபண் . மார் அ.ம..க. 33 2.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1801   பதவான வாக்கள்: 1111(61.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1111    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்லட்ம. த ெபண் தனேசகரன் அ.இ.அ.த..க 544 48.96 ேதால்வ

2 ரதா.க ெபண் தா. கரல்லா த..க 567 51.04 ெவற்ற

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1947   பதவான வாக்கள்: 1209(62.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1209    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமேலாற்பம்.பா ெபண் பாலகன். ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 6.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இந்மத.ெச ெபண் த்கஷ்ணன் ப.எஸ்.ப 56 4.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கங்காதரன்.ேகா ேமா ஆண் ேமாகன் த..க 402 33.25 ெவற்ற

4 ெதௗபக் பக்ரத்.கா
 ஆண் ஹம காசம் நா.த.க. 203 16.79 ேதால்வ

5 கம காசம். ஆண் அப்ல் அமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 293 24.23 ேதால்வ

6 ெஜகதஸ் மார்.வ ஆண் ேகா. வஜயமார் அ.இ.அ.த..க 171 14.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1491   பதவான வாக்கள்: 716(48.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 716    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.அ ெபண் அரபா. ந அ.இ.அ.த..க 418 58.38 ெவற்ற

2 தாஜனஸா.ைச ெபண் அப்ல் காசம் நா.த.க. 11 1.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பேரமாவத.பா ெபண் பாஸ்கர்.  த..க 287 40.08 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1556   பதவான வாக்கள்: 953(61.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 953    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசௗமயா.ரா ெபண் பாேவந்தன். .ரா நா.த.க. 33 3.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நத்யா.தீ ெபண் யாம்மார்.ந அ.இ.அ.த..க 602 63.17 ெவற்ற

3 ேஹமலதா.ச ெபண் பா. சதீஷ் த..க 318 33.37 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1158   பதவான வாக்கள்: 730(63.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 730    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ர ெபண் ேக.வ ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 291 39.86 ேதால்வ

2 லட்ம.பா ெபண் பார த..க 439 60.14 ெவற்ற

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1730   பதவான வாக்கள்: 1075(62.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1075    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழகன்.ச என் ஆண் நாராயணசாம த..க 604 56.19 ெவற்ற

2 தேனஷ்.ம ஆண் க. மண நா.த.க. 18 1.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நந்தன.எ ெபண் த. எத்தராஜ் ப.ேஜ.ப 45 4.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்மணன். ஆண் ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 2.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜானகராமன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் அ.ம..க. 21 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜய்சங்கர்.ஜ வ ஆண் ெஜ. சரளாேதவ அ.இ.அ.த..க 357 33.21 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 18 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1565   பதவான வாக்கள்: 930(59.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 930    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.த ெபண் தயாகராஜன். இரா அ.இ.அ.த..க 427 45.91 ேதால்வ

2 சத்ரா.ரா ெபண் ப. ராஜ்மார் இ.ேத.கா 433 46.56 ெவற்ற

3 ெஜயசத்ரா.ெவ ெபண் ந. ெவங்கேடசன் ப.ேஜ.ப 70 7.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 19 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2672   பதவான வாக்கள்: 1501(56.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரளா
ைமத்ேரயன்.ைம ெபண் ைமத்ேரயன் ெவ நா.த.க. 37 2.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத .ேமா ெபண் ேமாகன் வ ப.ேஜ.ப 309 20.59 ேதால்வ

3 சேராஜா.த ெபண் தம்பா த..க 879 58.56 ெவற்ற

4 ெசல்வ .வ ெபண் வரமண அ.இ.அ.த..க 201 13.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தாட்சாயன.ப ெபண் உலகநாதன் வ பா.ம.க. 75 5.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 20 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1830   பதவான வாக்கள்: 1149(62.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1149    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.ெவ ெபண் ெவங்கடாஜலபத அ.இ.அ.த..க 601 52.31 ெவற்ற

2 ர்காேதவ.ேக ெபண் ேகசவன் எஸ் த..க 521 45.34 ேதால்வ

3 ன லட்ம .ெவ ெபண் ெவங்கேடச ப.ேஜ.ப 27 2.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 21 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1682   பதவான வாக்கள்: 1045(62.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1045    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗதம் கார்த்தக். ஆண் ரள  நா.த.க. 48 4.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்தயநாராயணன்.நா ஆண் நாகப்பன் இ பா.ம.க. 190 18.18 ேதால்வ

3 தாகர்.ெஜ ஆண் ஜானகராமன் ப.ேஜ.ப 42 4.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கப்ெபமாள். ஆண் சந்தர ேகசன் ப.எஸ்.ப 15 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வேவல் வண்ணன்.ம ஆண் மணவண்ணன்.ம த..க 524 50.14 ெவற்ற

6 ெஜயக்மார்.ஆர் ஆண் பன் எஸ் அ.இ.அ.த..க 226 21.63 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 22 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2684   பதவான வாக்கள்: 1287(47.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1287    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா .த ேவ ெபண் தனேவல்  ப.ேஜ.ப 71 5.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கந்த
வேனாதன. ெபண் கரதரன் அ.இ.அ.த..க 546 42.42 ேதால்வ

3 மல்கா.சீ ெபண் சீனவாசன் த..க 654 50.82 ெவற்ற

4 ஜனா. ெபண் ப்சாம என்.ச.ப 16 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 23 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1729   பதவான வாக்கள்: 1162(67.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1162    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இரவக்மார் .தா ஆண் தாேமாதரன் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நரசம்மன்.பா ஆண் பாஸ்கர ர்த்த அ.இ.அ.த..க 653 56.20 ெவற்ற

3 ரவ.ஆர் ஆண் ராமச்சந்தரன் ப.ேஜ.ப 11 0.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமகஷ்ணன்.ஆர் ஆண் ராம மாத
பள்ைள நா.த.க. 13 1.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வன்ெசன்ட் பால்ராஜ்.
ேஜ ஆண் ேஜம்ஸ் ப த..க 464 39.93 ேதால்வ

6 ஸ்டான்.எஸ் ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 24 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1816   பதவான வாக்கள்: 1479(81.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1479    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்யா.ஏ ஆண் ஆகம் நா.த.க. 8 0.54 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 பத்மநாபன் .ரா ஆண் ரா த அ.இ.அ.த..க 575 38.88 ேதால்வ

3 பா.ேத ஆண் ேதைவய்யா ப அ.ம..க. 18 1.22 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ேமாகன்
ராஜ்.எஸ் ஆண் சீனவாசன் த..க 676 45.71 ெவற்ற

5 ராம ர்த்த.ேக ஆண் ெகாண்டா ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 8.18 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

6 ேலாேகஷ்
மார்.த ஆண் தயாளன் க அ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 81 5.48 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 25 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2031   பதவான வாக்கள்: 1172(57.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1172    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உலகநாதன்.வ ஆண் வரதன் எஸ் பா.ம.க. 13 1.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீனவாசன்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 382 32.59 ேதால்வ

3 ைர சீனவாசன் . ஆண் ைரசாம த..க 385 32.85 ெவற்ற

4 நேரந்தரன்.ப ஆண் பன்னீர் ெசல்வம்
 நா.த.க. 18 1.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரபாகரன்.எஸ் ஆண் சஞ்சவ ஏ ஜ அ.இ.அ.த..க 346 29.52 ேதால்வ

6 தரன்.ப ஆண் பழன  ப.ேஜ.ப 28 2.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 26 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1762   பதவான வாக்கள்: 985(55.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 985    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக் சரண்
மார்.ெஜ என் ஆண் நத்தயானந்தன்

மார்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சட் பா.என் ஆண் நஞ்ண்டன் ேக த..க 575 58.38 ெவற்ற

3 தவாகர்.எஸ் ஆண் ேஷஷய்யா அ.இ.அ.த..க 372 37.77 ேதால்வ

4 ராண
பரயங்கா.ரா ெபண் ஷாம் ந்தர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 23 2.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 27 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1161   பதவான வாக்கள்: 773(66.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 773    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 றளரசன். ஆண் ேகாவந்தராஜ் ப.எஸ்.ப 7 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெதன்னர .ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் நா.த.க. 11 1.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நக்ேகஷ் னல்
நாத்.ப ஆண் பார்த்தபன். எ எம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 185 23.93 ேதால்வ

4 ர்த்த .ப ஆண் பலராமன் த..க 263 34.02 ேதால்வ

5 ெஜர எ
ெஜராட்தாமஸ் .இரா ஆண் ராஜன் அ.இ.அ.த..க 307 39.72 ெவற்ற
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நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 28 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1742   பதவான வாக்கள்: 1375(78.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1375    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராண. ெபண் ல்பா இ.ேத.கா 158 11.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சம்பத்ராண.ேகா ெபண் ேகாவந்தராஜ் நா.த.க. 36 2.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாண்ஸ்வர. ெபண் த் அ.இ.அ.த..க 278 20.22 ேதால்வ

4 தவ்யா. ெபண் நக்ேகஷ்
னல்நாத்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 269 19.56 ேதால்வ

5 நாகேஜாத.ேச ெபண் ேசகர் என்.ச.ப 20 1.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மதவாண. ெபண் ணேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 1.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராஜலஷ்ம.ேச ெபண் ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 474 34.47 ெவற்ற

8 ேரவத.நா ெபண் நாகசணம் ப.எஸ்.ப 114 8.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 29 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1472   பதவான வாக்கள்: 942(63.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 942    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கரஜா. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 212 22.51 ேதால்வ

2 சாந்த .ேத ெபண் சம்பத்மார் ேத..த.க 23 2.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனலட்ம.ேச ெபண் ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 17.20 ேதால்வ

4 நந்தாேதவ.ப ெபண் பழன த..க 545 57.86 ெவற்ற

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 30 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1553   பதவான வாக்கள்: 963(62.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 963    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்சார.ப ஆண் பர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.52 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 ஆனந்தராஜ்.ப ஆண் பரான்சஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 4.98 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 சரவணன்.ெச ஆண் ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 325 33.75 ேதால்வ

4 ேரஷ்பா.ப ச ஆண் சட்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.31 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 தவ்யபாரத.ரா ெபண் ராேஜஷ் நா.த.க. 22 2.28 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 பரகாஷ்.ச ஆண் சம்பத் த..க 513 53.27 ெவற்ற

7 ேலாகயா.க ஆண் கேணசன் பா.ம.க. 9 0.93 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

8 ெஜகன் ேமாகன்.ேக
ஐ ஆண் இந்தரபத ப.ேஜ.ப 38 3.95 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 31 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1057   பதவான வாக்கள்: 766(72.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 766    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெகளர.த ெபண் தனராஜ் த..க 309 40.34 ேதால்வ

2 லட்ம.க ெபண் கண்ணதாசன் அ.ம..க. 332 43.34 ெவற்ற

3 ஷர்மளா.அ ெபண் அெலக்ஸாண்டர் அ.இ.அ.த..க 125 16.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 32 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:3514   பதவான வாக்கள்: 2052(58.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 2052    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமார்.த ஆண் தமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 2.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ல்பா.ரா ஆண் இராஜா அ.இ.அ.த..க 573 27.92 ேதால்வ

3 தீனதயாளன். ஆண் ப்பரமண ப.எஸ்.ப 141 6.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழன.ெஜ ப ஆண் பாலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 432 21.05 ேதால்வ

5 மாதவன்.தா ஆண் தாஸ் நா.த.க. 17 0.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயபால்.ேலா ஆண் ேலாகநாதன் த..க 832 40.55 ெவற்ற

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 33 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1430   பதவான வாக்கள்: 956(66.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 956    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அவமாப.ெஜ ெபண் ெஜய்லாப்தன் அ.இ.அ.த..க 85 8.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரக்கத்.ச ெபண் சகாப்தன் த..க 558 58.37 ெவற்ற

3 ரஸ்வானா.ச ெபண் சம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 313 32.74 ேதால்வ

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 34 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1851   பதவான வாக்கள்: 1082(58.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1082    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்யா
நஸ்ரன்.ெதௗ ெபண் ெதௗபக் பக்ரத் நா.த.க. 13 1.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சச.ேகா ெபண் ேகாப ப.ேஜ.ப 26 2.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரமளா.வ ெபண் வஸ்வாநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 2.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேயாகஸ்வர.ர ெபண் ரவக்மார் அ.இ.அ.த..க 321 29.67 ேதால்வ

5 ரயா.ஆ ெபண் ஆசம் த..க 690 63.77 ெவற்ற

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 35 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1570   பதவான வாக்கள்: 1038(66.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1038    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தராஜ்.வ ஆண் வேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 487 46.92 ெவற்ற

2 சங்கர்.ஜ ஆண் ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 3.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரகாச. ெபண் ணேசகரன் அ.இ.அ.த..க 13 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கம்ம அ. ஆண் ைலமான் த..க 300 28.90 ேதால்வ

5 ரகமத்ல்லா.ர ஆண் ரசாக் அ.ம..க. 183 17.63 ேதால்வ

6 ரவ.ேவ ஆண் ேவலாதம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அரக்ேகாணம்   வார் எண்: 36 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1482   பதவான வாக்கள்: 1000(67.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1000    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மகாலட்ம.ச ெபண் ஆனந்தன் த..க 377 37.70 ேதால்வ

2 னீஷ்வர.ஆ ெபண் தர்த்த அ.இ.அ.த..க 623 62.30 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2302   பதவான வாக்கள்: 1669(72.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1669    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர்.ம ஆண் ேகா மணேகசவன் அ.இ.அ.த..க 673 40.32 ேதால்வ

2 பாலகஷ்ணன்.சா ஆண் ச சாமநாதன் ப.ேஜ.ப 30 1.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னவர் பாஷா.ேஷ ஆண் ேஷக் அஹமத் த..க 966 57.88 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1932   பதவான வாக்கள்: 1334(69.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1334    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜேசகர்.ெபா ஆண் .ெபான்னம்பலம் த..க 543 40.70 ெவற்ற

2 ேகாப.ப ஆண் ஆர் பச்சாண் ப.ேஜ.ப 35 2.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணன்.த ஆண் எம் தனஞ்ெசழயன் அ.இ.அ.த..க 256 19.19 ேதால்வ

4 வரதன்.எ எம் ஆண் மணவண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 500 37.48 ேதால்வ

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1142   பதவான வாக்கள்: 778(68.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 778    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தன்.ப ஆண் ேத பல் ராஜ் த..க 518 66.58 ெவற்ற

2 சரவணன்.ச ஆண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 197 25.32 ேதால்வ

3 தாத் பாஷா.கா ஆண் காதர் பாஷா எஸ்..ப.ஐ. 37 4.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஹமலதா. ெபண் ேச.ேரஷ் மார் நா.த.க. 26 3.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1889   பதவான வாக்கள்: 1362(72.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1361    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அ.அ ெபண் அண் மார் வ.ச.க. 671 49.30 ெவற்ற

2 ேகாபநாத்.கா ஆண் ெஜ.காந்த அ.இ.அ.த..க 618 45.41 ேதால்வ

3 சங்கீத்மார்.ஏ ஆர் ஆண் ஏ.ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 1.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜானகராமன்.க ஆண் ேகா. கண்ணன்
க ெப மாரத்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 3.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1458   பதவான வாக்கள்: 1152(79.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1152    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காஞ்சனா.ம ெபண்  மலர் இ.ேத.கா 347 30.12 ேதால்வ

2 சரளா.ெபா ெபண் எஸ்.ெபான்னம்பலம் அ.இ.அ.த..க 189 16.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்த.ச ெபண்  சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்
ெசல்வ.ேகா ெபண் ஆர் ேகா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 615 53.39 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1583   பதவான வாக்கள்: 1280(80.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1279    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கல்யாண.ச ெபண் ர சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 374 29.24 ேதால்வ

2 ராஜலட்ம.எல் ெபண் நவநீதகஷ்ணன் த..க 905 70.76 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1515   பதவான வாக்கள்: 1159(76.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1159    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரதா. ெபண் ேரஷ் அ.இ.அ.த..க 84 7.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பேரமா.ப ெபண் க. பர ப.ேஜ.ப 273 23.55 ேதால்வ

3 யாஸ்மன். ெபண் எம். ன்னா இ.... 61 5.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயலஷ்ம.ேவ ெபண் ேவதகர த..க 741 63.93 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2002   பதவான வாக்கள்: 1459(72.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1457    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.ம ெபண் மேகந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 753 51.68 ெவற்ற

2 ைசன்னசா.ைச ெபண் ைசயத் பாப்ஜான் அ.இ.அ.த..க 26 1.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நஜன்னசா.ர ெபண் ரயாஸ் பாஷா த..க 678 46.53 ேதால்வ

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1682   பதவான வாக்கள்: 1221(72.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1221    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வமலா. ெபண் ப வரசன் அ.இ.அ.த..க 734 60.11 ெவற்ற

2 ஷான.ரா ெபண் சா. ராமன் த..க 487 39.89 ேதால்வ

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1621   பதவான வாக்கள்: 1215(74.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1215    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நளன.ரா ெபண் எஸ்.ராஜ அ.இ.அ.த..க 100 8.23 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ெஜயந்த .ப ெபண் மா பழன த..க 1115 91.77 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1399   பதவான வாக்கள்: 999(71.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 999    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேதவ.ெப ெபண் ெபன்ஸ்பாண்யன் த..க 889 88.99 ெவற்ற

2 ரஹானா. ெபண் அம்ஜத் பாஷா அ.இ.அ.த..க 110 11.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1479   பதவான வாக்கள்: 1097(74.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1097    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்.ப ஆண் பஞ்சாட்சரம் அ.இ.அ.த..க 34 3.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபாற்ெசல்வன். ஆண் நாதன பா.ம.க. 211 19.23 ேதால்வ

3 ேலாேகஷ். ஆண் ைர தட்சணா
ர்த்த

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 433 39.47 ெவற்ற

4 ெஜய்கேணஷ்.த ஆண்  தட்சனார்த்த த..க 419 38.20 ேதால்வ

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1171   பதவான வாக்கள்: 914(78.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 914    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்மண.அ ெபண் அரகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 423 46.28 ெவற்ற

2 கஸ்ர. ெபண் ப்பன் த..க 329 36.00 ேதால்வ

3 சத்ரா.பா ெபண் பாஸ்கரன் ப.ேஜ.ப 162 17.72 ேதால்வ

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1808   பதவான வாக்கள்: 1318(72.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1318    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ந ஆண்  நடராஜன் த..க 554 42.03 ெவற்ற

2 பரவன் மார். ஆண் ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 365 27.69 ேதால்வ

3 கன்.வா ஆண் வா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 240 18.21 ேதால்வ

4 ராேஜஷ். ஆண் ெபமாள் பா.ம.க. 153 11.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜய்கேனஷ். ஆண் ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1772   பதவான வாக்கள்: 1149(64.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1149    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா. ெபண் இராஜேசகர் த..க 571 49.70 ெவற்ற

2 சசகலா. ெபண் த்ேவல் ெஜ ப.ேஜ.ப 56 4.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்தயா.த ெபண் தனகரன் அ.இ.அ.த..க 246 21.41 ேதால்வ

4 நர்மலா.வ ெபண் வஜயமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 276 24.02 ேதால்வ

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1854   பதவான வாக்கள்: 1229(66.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1229    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகலா.ம ெபண் மண அ.இ.அ.த..க 27 2.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்ரா.ம ெபண் மேனாகரன் ப.ேஜ.ப 584 47.52 ேதால்வ

3 பாைவ. ெபண் பழன த..க 618 50.28 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 17 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1221   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ேக ெபண் எஸ்.ேக. நந்தமார் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1640   பதவான வாக்கள்: 1249(76.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1249    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வம்.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம பா.ம.க. 601 48.12 ெவற்ற

2 ரளதரன். ஆண் ேவ ப்சாம த..க 553 44.28 ேதால்வ

3 ரவசங்கர்.ெவ ஆண் ெவங்கேடசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 95 7.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 19 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1316   பதவான வாக்கள்: 873(66.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 873    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணாளன்.தா ஆண் தாேமாதரன் த..க 625 71.59 ெவற்ற

2 பார்த்த சாரத.க ஆண் கண்ணாயரம் பா.ம.க. 225 25.77 ேதால்வ

3 ராதா.ேச ெபண் ேசட் Aam Aadmi
Party 23 2.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 20 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1593   பதவான வாக்கள்: 1235(77.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1235    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தண்டபாண.ரா ஆண் ராமன் அ.இ.அ.த..க 541 43.81 ேதால்வ

2 தட்சணா ர்த்த.ச ஆண் சன்னப்பா
பள்ைள த..க 694 56.19 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 21 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1438   பதவான வாக்கள்: 1073(74.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1073    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகா.ல ஆண் ந. லட்மணன் அ.இ.அ.த..க 273 25.44 ேதால்வ

2 உதயமார்.சா ஆண் சாரத பா.ம.க. 3 0.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 உமாபத. ஆண் ப்பரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நந்தமார்.ேலா ஆண் க. ேலாகநாதன் நா.த.க. 7 0.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஷ்.ஆர் ஆண் எம். ராமங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயமார்.வ ஆண் ெவங்கட்ரத்தனம் த..க 771 71.85 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 22 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1599   பதவான வாக்கள்: 1091(68.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1091    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்சாம.ஆர் ஆண் ஆர். ராகவன் ப.ேஜ.ப 201 18.42 ேதால்வ

2 டாக்டர்
பவளக்ெகா.எஸ் ெபண் டாக்டர் ப.எஸ்.

சரவணன் த..க 890 81.58 ெவற்ற

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 23 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1438   பதவான வாக்கள்: 1090(75.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1088    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமாட்ச.ப ெபண் ப. பாக்கயராஜ் வ.ச.க. 692 63.60 ெவற்ற

2 ரீனா .ர ெபண் ர. ேலா அ.இ.அ.த..க 396 36.40 ேதால்வ

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 24 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1345   பதவான வாக்கள்: 1026(76.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1026    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபாபத.எஸ் எஸ் ஆண் எஸ். சம்பத் ப.ேஜ.ப 157 15.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீனவாசன்.எம் ஆண் சாம அ.இ.அ.த..க 270 26.32 ேதால்வ

3 தணேகசன். ஆண் . ப்சாம த..க 580 56.53 ெவற்ற

4 பாலாஜ.ப ஆண் எ பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 1.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 25 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1259   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வம்.ஏ என் ஆண் ஏ. ேக. நடராஜன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 26 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1420   பதவான வாக்கள்: 1008(70.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1008    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.எம் ெபண் ப ரள த..க 298 29.56 ேதால்வ

2 பாஞ்சா.ெவ ெபண் த. ெவங்கேடசன் பா.ம.க. 648 64.29 ெவற்ற

3 ஷகலா. ெபண் ராஜா அ.இ.அ.த..க 62 6.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 27 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2306   பதவான வாக்கள்: 1518(65.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1516    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.எஸ் ெபண் ப.பாஷ்மார் த..க 706 46.57 ேதால்வ

2 கீதா.எஸ் ெபண் என்.ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 741 48.88 ெவற்ற

3 ரயா.என் ெபண் சந்தரேசகர் எம் ப.ேஜ.ப 69 4.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 28 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1270   பதவான வாக்கள்: 954(75.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 954    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.ேக ஆண் எம் கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 442 46.33 ெவற்ற

2 ேரஷ்.ரா ஆண் ெஜ.ராமர்த்த நா.த.க. 9 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேகந்தரன்.த த ஆண் த. தமன் பா.ம.க. 14 1.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ர்த்த.ேகா ஆண் . ேகாபால் ப.ேஜ.ப 31 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜா.எ ேக ஆண் வ.ப்பன் த..க 394 41.30 ேதால்வ

6 ராஜீ.பஆர் ஆண் ராமசந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 6.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 29 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1463   பதவான வாக்கள்: 1167(79.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1167    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா. ெபண் க. த் த..க 307 26.31 ேதால்வ

2 ெசல்வ.ர ெபண் ெவ. ரேமஷ் பா.ம.க. 736 63.07 ெவற்ற

3 ரயா.ஆர் ெபண் ரத்.ப அ.இ.அ.த..க 124 10.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ஆற்கா   வார் எண்: 30 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1812   பதவான வாக்கள்: 1431(78.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1429    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாலகண்ணன்.ம ஆண் வ. மேனாகரன் நா.த.க. 31 2.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரன். ஆண் ைர ச.ப.ஐ(எம்) 48 3.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்ேதாஷ்மார்.என் ஆண் நடராஜன் Makkal Needhi
Maiam 27 1.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ந்தரம்.என் ஆண் நாராயணசாம அ.இ.அ.த..க 560 39.19 ேதால்வ

5 ரவசந்தரன்.ம ஆண் ஆர். மண த..க 755 52.83 ெவற்ற

6 ேலாகநாதன். ஆண் பாலன் ப.ேஜ.ப 8 0.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1796   பதவான வாக்கள்: 1258(70.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1258    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாமைரச்ெசல்வ.ெவ ெபண் க.ெப.ெவங்கேடசன்
எஸ் அ.இ.அ.த..க 458 36.41 ேதால்வ

2 நசமா இப்ராகம். ெபண் க.ெப. இப்ராகம் த..க 686 54.53 ெவற்ற

3 பரயா.ச ெபண் கமலகண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 114 9.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 2 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1323   பதவான வாக்கள்: 930(70.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 930    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காஞ்சனா.கா ெபண் காந்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 183 19.68 ேதால்வ

2 ெபாற்ெசல்வ.ேக ெபண் க.ெப.ேசலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 354 38.06 ேதால்வ

3 ெஜயந்த. ெபண் அம்ேபத்கர் த..க 393 42.26 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:830   பதவான வாக்கள்: 517(62.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமண.எம் ஆண் ேமாகனந்தரம் எஸ் ப.ேஜ.ப 43 8.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.ஆ ஆண் ஆகம் என் அ.இ.அ.த..க 228 44.10 ேதால்வ

3 பரபாகரன்.வ ஆண் வனாயகம்  த..க 246 47.58 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2023   பதவான வாக்கள்: 1514(74.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1514    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப் என்கன்ற
சந்தரேசகர்.த ஆண் தமழ்மண அ.இ.அ.த..க 342 22.59 ேதால்வ

2 உமாபத.க ஆண் கணபத  அ.ம..க. 27 1.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனேவல்.எஸ் ஆண் சண்கம் பா.ம.க. 535 35.34 ேதால்வ

4 வேனாத்.சீ ஆண் சீனவாசன் ல ப த..க 570 37.65 ெவற்ற

5 ெவங்கேடசன்.தா ஆண் தாேமாதரன்  ச.ப.ஐ(எம்) 40 2.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1770   பதவான வாக்கள்: 1111(62.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1109    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதத் பாஷா.எம் ஆண் கமஅ எ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 2.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 எல்லப்பன்.என்எஸ் ஆண் சண்கம் என்.ஜ த..க 785 70.78 ெவற்ற

3 பர்அஹமத்.எம் ஆண் மஹப்கான் .எம் அ.இ.அ.த..க 277 24.98 ேதால்வ

4 பாலன்.சா ஆண் சாமகண் பா.ம.க. 5 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மதன்.அ ஆண் அம்மாவாைச அ.ம..க. 11 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1136   பதவான வாக்கள்: 935(82.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 935    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதன்றல்ெஜயகேணஷ்.ெஜ ெபண் ெஜயகேணஷ் ச த..க 427 45.67 ெவற்ற

2 பச்ைசயம்மாள்.ந ெபண் நடராஜன் .எஸ் அ.இ.அ.த..க 34 3.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகனா. ெபண் க.ெப.ைரராஜ் சீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 333 35.61 ேதால்வ

4 ெஜயலட்ம.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ெகா பா.ம.க. 141 15.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1357   பதவான வாக்கள்: 897(66.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 897    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மஞ்ளா.என் ெபண் லஷ்மநாராயணன் ப த..க 500 55.74 ெவற்ற

2 ெஜயந்த.த ெபண் தஞானசம்மந்தர்த்த.எ அ.இ.அ.த..க 397 44.26 ேதால்வ

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1646   பதவான வாக்கள்: 1416(86.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1415    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கமல். ஆண் ஆனந்தன் த..க 327 23.11 ேதால்வ

2 ேரஷ்.வ ஆண் வஜ்ஜரேவ.மா.ரா அ.இ.அ.த..க 762 53.85 ெவற்ற

3 தயாநத.ேமா ஆண் சா.ேமாகன் நா.த.க. 50 3.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவலவன்.ப ஆண் பரராமன் பா.ம.க. 276 19.51 ேதால்வ

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:893   பதவான வாக்கள்: 758(84.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 758    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பர.அ ஆண் அப் அ.ம..க. 17 2.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணேமகைல.ஏ ெபண் ேவ.சத்தஷ்மார் நா.த.க. 13 1.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகசன்.ஜ ஆண் ேகாவந்தன் அ.இ.அ.த..க 380 50.13 ெவற்ற

4 ேவ. ஆண் ைர ப வ.ச.க. 348 45.91 ேதால்வ

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2160   பதவான வாக்கள்: 1865(86.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1865    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணார்த்த.ம ஆண் மண சீ.க வ.ச.க. 957 51.31 ெவற்ற

2 தயாகராஜ்.ெபா ஆண் ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 908 48.69 ேதால்வ

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2204   பதவான வாக்கள்: 1727(78.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1727    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள் ெசல்வ.ப ெபண் நாேகஷ் வா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 4.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 லாவண்யா.எம் ெபண் மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 55 3.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயசங்கீதா.ேவ ெபண் அேசன் பாஷா
கா த..க 1588 91.95 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1093   பதவான வாக்கள்: 816(74.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 816    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கம்பரசன்.ம ஆண் மண ேகா நா.த.க. 20 2.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சதீஷ் மார்.ஆ ஆண் ஆகம். எம். அ.இ.அ.த..க 301 36.89 ேதால்வ

3 ஜீவமண.ல ஆண் லட்மணன் ப த..க 495 60.66 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1145   பதவான வாக்கள்: 750(65.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.அ ெபண் அர்னன் த..க 453 60.40 ெவற்ற

2 வனதா.ப ெபண் பரபாகரன் அ.இ.அ.த..க 297 39.60 ேதால்வ

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1328   பதவான வாக்கள்: 926(69.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 926    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்தன.ஜ ெபண் சங்கர்.ேக அ.இ.அ.த..க 380 41.04 ேதால்வ

2 பவான.வ ெபண் வரதன் எம் த..க 546 58.96 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1108   பதவான வாக்கள்: 754(68.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஜாதா
வேனாத்.க ெபண் வேனாத் சீ த..க 407 54.05 ெவற்ற

2 தஸ்ம்.எ ெபண் அஸ்லாம்கான்.எம் அ.இ.அ.த..க 346 45.95 ேதால்வ

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 16 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1009   பதவான வாக்கள்: 681(67.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 681    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னதா.ஆ ெபண் ஆனந்தன் ச அ.இ.அ.த..க 164 24.08 ேதால்வ

2 ைமத.பா ெபண் பாலாஜ ஆ நா.த.க. 31 4.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்வர.பா ெபண் பாண்ரங்கன் எம் த..க 486 71.37 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 17 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1632   பதவான வாக்கள்: 1161(71.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1161    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாணக்கம்.ப ெபண் பக்த மார் த..க 943 81.22 ெவற்ற

2 த்லட்ம .ர ெபண் ரங்கநாதன் அ.இ.அ.த..க 163 14.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஹமா .வ ெபண் வநாயகர்த்த. ப நா.த.க. 55 4.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 18 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2152   பதவான வாக்கள்: 1747(81.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1747    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 யாமன.ச ெபண் சடேஜாத .எல் அ.இ.அ.த..க 800 45.79 ேதால்வ

2 வனேராஜா.ர ெபண் ரவக்மார் வ த..க 947 54.21 ெவற்ற
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நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 19 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:894   பதவான வாக்கள்: 738(82.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 738    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இம்மாேவல்.ெச ஆண் ெசல்லப்பா அ.ம..க. 16 2.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கவதா.க ெபண் கஷ்ணர்த்த ேக
வ அ.இ.அ.த..க 156 21.14 ேதால்வ

3 த்தழகன். ஆண் ப்பரமணயம் த..க 566 76.69 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 20 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1500   பதவான வாக்கள்: 1234(82.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1234    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தஸ்.அ ஆண் அன்பரசன் அ த..க 531 43.03 ேதால்வ

2 சந்ேதாஷம். ேக
ப ஆண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 680 55.11 ெவற்ற

3 நாகராஜ்.ச ஆண் சண்கம். ஜ நா.த.க. 7 0.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜானக ராமன்.ஆ ஆண் ஆனந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 21 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1479   பதவான வாக்கள்: 1241(83.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1241    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாேதவ. ெபண் ேரஷ் அ.இ.அ.த..க 495 39.89 ேதால்வ

2 ேஜாத. ெபண் கன் இ.ேத.கா 746 60.11 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 22 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1189   பதவான வாக்கள்: 837(70.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 837    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்சாம.ஆர் ேக ஆண் கமலநாதன் இ.ேத.கா 382 45.64 ேதால்வ

2 சத்தார்தன்
அம்ேபத்கார்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 48 5.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நேரஷ் மார்.அ ஆண் அக்கீம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 407 48.63 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 23 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1265   பதவான வாக்கள்: 1016(80.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1016    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.த ெபண் தயாநந்தன் அ.இ.அ.த..க 277 27.26 ேதால்வ

2 ணா.நா ெபண் நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 8.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரஹமா ப.ேவ ெபண் ேவ ச த..க 657 64.67 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 24 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1539   பதவான வாக்கள்: 1055(68.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1055    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல்லா.ஜ ஆண் ஜயாதன் த..க 504 47.77 ெவற்ற

2 அப்ல் ரத்.பா ஆண் பா சாகப் நா.த.க. 14 1.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 அப்ல் ரஹ்மான்.உ ஆண் உஸ்மான் அ.ம..க. 9 0.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமம் அன்சார.ேஷ ஆண் ேஷக் தாத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 290 27.49 ேதால்வ

5 தாத் பாஷா.ைச ஆண் ைசயத் அ.இ.அ.த..க 238 22.56 ேதால்வ

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 25 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1700   பதவான வாக்கள்: 1208(71.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1207    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இம்ரான்.அ ஆண் அப்ல் பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 6.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணன்.சீ ஆண் சீனவாசன் த..க 571 47.31 ெவற்ற

3 சம்பத் மார். ஆண் ப்பரமண ப.ேஜ.ப 16 1.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்ெசல்வ. ெபண் ேபந்தரன் நா.த.க. 17 1.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹம்மத் உமர்
பாக். ஆண் ஹம்மத் ஜான் அ.இ.அ.த..க 334 27.67 ேதால்வ

6 ராஜேசகர். ஆண் ப்பரமணயன் பா.ம.க. 99 8.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜமாதீன்.ைச ஆண் ைசயத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 2.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஹல்லா
ெஷரீப்.எஸ் ஏ ஆண் அப்ல்லா ெஷரீப்

ஆர்.எஸ்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஷால் ஹமீத்.பா ஆண் பா எஸ்..ப.ஐ. 44 3.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 26 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1041   பதவான வாக்கள்: 773(74.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 773    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவேமனகா.ேஜ எஸ் ெபண் பர தர்சன் த..க 361 46.70 ேதால்வ

2 மஞ்ளா.ப ெபண் கரராஜ் க  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஜாத
ேசராமன்.ேச ெபண் ேசராமன் அ.இ.அ.த..க 392 50.71 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 27 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2146   பதவான வாக்கள்: 1260(58.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1259    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ேத ெபண் ேதேவந்தரன் ப.ேஜ.ப 96 7.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தலகவத. ெபண் ைர த..க 1050 83.40 ெவற்ற

3 லத்தகலா.ச ெபண் சத்தயானந்தம் அ.இ.அ.த..க 113 8.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 28 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1207   பதவான வாக்கள்: 818(67.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 818    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இைளயபாரத.க ஆண் கணாநத நா.த.க. 13 1.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கமேலஷ்.க ஆண் கமலகண்ணன் ப.ேஜ.ப 12 1.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகாப.ேகா ஆண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 91 11.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சங்கர் கேணஷ்.த ஆண் தனேசகரன் த..க 702 85.82 ெவற்ற

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 29 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1121   பதவான வாக்கள்: 883(78.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 883    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாப
கஷ்ணன்.ெஜ ஆண் ெஜயபரகாஷ் நா த..க 480 54.36 ெவற்ற

2 ேசராமன்.த ஆண் தனேசகரன் அ.இ.அ.த..க 376 42.58 ேதால்வ

3 கன்.ம ஆண் மண் ப.ேஜ.ப 27 3.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : இராணேபட்ைட   வார் எண்: 30 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1021   பதவான வாக்கள்: 589(57.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 589    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார். ஆண் ைர க த..க 504 85.57 ெவற்ற

2 ேகாதண்டராமண்.ந ஆண் நரசம்மன் அ.ம..க. 9 1.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேகந்தரன்.ச ஆண் சம்பத்  அ.இ.அ.த..க 76 12.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:920   பதவான வாக்கள்: 577(62.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 577    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவந்தராஜீ.ஏ வ ஆண் ெவங்கேடசன் .ஆர் அ.இ.அ.த..க 28 4.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாவந்தம்மாள்.பா ெபண் பாண்ரங்கன் .வ அ.ம..க. 26 4.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழன .எஸ் ஆண் ப்பரமண த..க 523 90.64 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 2 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1371   பதவான வாக்கள்: 876(63.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 876    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதய்வாைன.எம் ெபண் ராஜாராம் .ஜ அ.ம..க. 171 19.52 ேதால்வ

2 பரமளா. ெபண் ைர அ.இ.அ.த..க 45 5.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம சரஸ்வத.ப ெபண் ஆகம் .ந த..க 660 75.34 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1121   பதவான வாக்கள்: 791(70.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 791    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.ஆ ஆண் ஆகம் பா.ம.க. 35 4.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழன.ச ஆண் சண்கம். ேக அ.ம..க. 164 20.73 ேதால்வ

3 வா.வ எஸ் ஆண் ப்பரமண வ. ப அ.இ.அ.த..க 37 4.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவண்டா.ப ெபண் பழன . த..க 555 70.16 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1526   பதவான வாக்கள்: 1124(73.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1124    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பரச
ராேஜந்தரன். ெபண் ராேஜந்தரன் .எ த..க 632 56.23 ெவற்ற

2 பரயா.வா ெபண் வா வ.எஸ் அ.இ.அ.த..க 294 26.16 ேதால்வ

3 ஜனா.ெவ ெபண் தன் .ேக அ.ம..க. 198 17.62 ேதால்வ

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1055   பதவான வாக்கள்: 948(89.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 947    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆஞ்சேநயன்.எம் இ ஆண்
எத்தராஜ்
தயார்
எம்.என்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 524 55.33 ெவற்ற

2 சதீஷ்மார்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் .எச் அ.இ.அ.த..க 67 7.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாஸ்கரன். ஆண் த்சாம ப.ேஜ.ப 3 0.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்மபத. ஆண் ேகசன் .ந. த..க 349 36.85 ேதால்வ

5 ஹரகஷ்ணன். ஆண் ப்பன். ஆர் அ.ம..க. 4 0.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:924   பதவான வாக்கள்: 704(76.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.ர ஆண் ரங்கன் ப.ேஜ.ப 4 0.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ்.நா தா ஆண் தாேமாதரன் .நா.ச அ.ம..க. 435 61.79 ெவற்ற

3 ரங்கநாதன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷாமார்.ெவ ஆண் ெவங்கேடஷ். த த..க 261 37.07 ேதால்வ

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1515   பதவான வாக்கள்: 1174(77.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1174    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.வ ெபண் வஜயன். அ.ம..க. 561 47.79 ேதால்வ

2 ேமாகனா.ச ெபண் சண்கம் .ஆர்.என் த..க 613 52.21 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1006   பதவான வாக்கள்: 745(74.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 745    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபால்.ேத ஆண் ேதசப்பன் இ.ேத.கா 599 80.40 ெவற்ற

2 பரராமன்.எஸ் ஆண் ந்தரம் .ப அ.இ.அ.த..க 9 1.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பார்வத.ச ெபண் சவக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரகாஷ்.ப எம் ஆண் மல்கார்னன்
ப.என் அ.ம..க. 124 16.64 ேதால்வ

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:854   பதவான வாக்கள்: 706(82.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 706    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரேசகர்.ஏ ஆண் ஏமைல ப.ேஜ.ப 1 0.14 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 தாகர்.ப ஆண் பழன ச.ஆர் அ.ம..க. 6 0.85 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 மணகண்டன்.ல ஆண் லட்மண
ஆச்சார.எ அ.இ.அ.த..க 593 83.99 ெவற்ற

4 பா .எம் ஆண் மண .எம் த..க 54 7.65 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 னமார்.ப ஆண் பலராமன் பா.ம.க. 52 7.37 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1004   பதவான வாக்கள்: 774(77.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 774    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பன். ஆண் சாம என் அ.ம..க. 8 1.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவானந்தம். ஆண் கப்ப ேதவர் த..க 433 55.94 ெவற்ற

3 ெபமாள். ஆண் ப்பரமண ப.ேஜ.ப 3 0.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ். ஆண் கன் பா.ம.க. 8 1.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயா.உ ெபண் உத்தமன் இ அ.இ.அ.த..க 322 41.60 ேதால்வ

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1116   பதவான வாக்கள்: 730(65.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 730    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாேதவ.வ ெபண் வஜயராகவன் வ அ.இ.அ.த..க 10 1.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேதவக.ஆ ெபண் தனகரன் பா அ.ம..க. 339 46.44 ேதால்வ

3 மஞ்ளா.ஜா ெபண் ஜானகன்ராமன் ர இ.ேத.கா 381 52.19 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1218   பதவான வாக்கள்: 803(65.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 803    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவல்.ப ெபண் பரபாகரன் வ வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசானயா.ஆ ெபண் தயாளன் ப.ேஜ.ப 13 1.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னதவள்ள.க ெபண் கணாகரன் எம் அ.ம..க. 22 2.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரமாேதவ.ேகா ெபண் ேகாப  அ.இ.அ.த..க 284 35.37 ேதால்வ

5 வஜயலட்ம.எஸ் ெபண் ெசந்தல்நாதன் எஸ்
எ த..க 472 58.78 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1098   பதவான வாக்கள்: 714(65.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 714    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்.ல ஆண் லட்மணன் ச அ.இ.அ.த..க 131 18.35 ேதால்வ

2 ேசகர்.க ஆண் கஷ்ணன் எஸ் அ.ம..க. 24 3.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழ்ெசல்வ.அ ெபண் அேசாகன் அ த..க 496 69.47 ெவற்ற

4 மணமாறன்.ெபா ஆண் ெபான்னம்பலம் ப.ேஜ.ப 63 8.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1199   பதவான வாக்கள்: 755(62.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 755    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாகன்.அ ஆண் அண்ணாமைல
ச.எம். த..க 597 79.07 ெவற்ற

2 அன்னக்கள.ேகா ெபண் ேகாப  அ.இ.அ.த..க 37 4.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஸ்ர.கா ெபண் கார்த்தேகயன்  ப.ேஜ.ப 28 3.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசவன்.ந ஆண் நடராஜன் பா.ம.க. 10 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜகன்நாதன்.எஸ் ேக ஆண் கண்ணப்பன் எஸ் எ அ.ம..க. 83 10.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:572   பதவான வாக்கள்: 480(83.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 480    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.எ ஆண் எத்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 28.54 ேதால்வ

2 கேணசன்.ச ஆண் சன்னக்ழந்ைத இ.ேத.கா 273 56.88 ெவற்ற

3 மண.க ஆண் கந்தசாம அ.ம..க. 12 2.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ர்த்த.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 58 12.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1378   பதவான வாக்கள்: 1152(83.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1152    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்த. ஆண் ப்பன் ப.ேஜ.ப 35 3.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாரத.ச ஆண் சபாபத பா.ம.க. 634 55.03 ெவற்ற

3 மண.எ ஆண் எத்தராஜ
ெரட் த..க 468 40.63 ேதால்வ

4 ேகசன்.ேவ ஆண் ேவ வ அ.இ.அ.த..க 15 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1390   பதவான வாக்கள்: 1024(73.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1024    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பர. ஆண் ந்தரம் ஆர் த..க 624 60.94 ெவற்ற

2 உமாசங்கர். ஆண் ப்பரமண எல் அ.ம..க. 277 27.05 ேதால்வ

3 பா.க ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் பா.ம.க. 42 4.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ்.எஸ் ஆண் ப்பரமண எம் அ.இ.அ.த..க 67 6.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெவங்கேடசன்.க ஆண் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 14 1.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 18 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1062   பதவான வாக்கள்: 703(66.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 703    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா. ெபண் ர்த்த ேகா அ.இ.அ.த..க 15 2.13 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ேகாமத.சீ ெபண் சீனவாச ந ப.ேஜ.ப 57 8.11 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 சலா.வ ெபண் ர்த்த ேக த..க 584 83.07 ெவற்ற

4 மீனா.தீ ெபண் தீனதயாளன்  பா.ம.க. 37 5.26 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 லாவண்யா.எல்
ஆர் ெபண் ரேமஷ் அ.ம..க. 10 1.42 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 19 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:908   பதவான வாக்கள்: 678(74.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 678    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.ச ெபண் சதீஷ்மார்  அ.இ.அ.த..க 1 0.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ர்ணமா ேதவ. ெபண் ரவசந்தரன் 
ெவ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 203 29.94 ேதால்வ

3 ரளமார.ச ெபண் சவா ஆ த..க 200 29.50 ேதால்வ

4 ராதகா.சீ ெபண் சீனவாசன் என் அ.ம..க. 274 40.41 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 20 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1400   பதவான வாக்கள்: 987(70.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 987    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா
மேகஸ்வர.ெஜ ெபண் ெஜயபரகாஷ் ஆர் அ.இ.அ.த..க 192 19.45 ேதால்வ

2 சந்தயா.பா ெபண் பாலகன் ெஜ அ.ம..க. 16 1.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னதா.ரா ெபண் சீனவாசன் ப ப.ேஜ.ப 13 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரமளா.ம ெபண் மேகந்தரன்  பா.ம.க. 267 27.05 ேதால்வ

5 ேவண்டா.ந ெபண் நரசம்மன் வ இ.ேத.கா 499 50.56 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 21 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1344   பதவான வாக்கள்: 896(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 896    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அர்ச்சனா.ரா ெபண் ராமன் வ அ.இ.அ.த..க 22 2.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்ரா.ச ெபண் சண்கம் ப.ேஜ.ப 17 1.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தீபா.ச ெபண் சரவணன் ப அ.ம..க. 173 19.31 ேதால்வ

4 பவத்ரா.ெஜ ெபண் ெஜயசீலன் ெஜ பா.ம.க. 264 29.46 ேதால்வ

5 ராதா. ெபண் ெவங்கேடசன்  த..க 420 46.88 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 22 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:547   பதவான வாக்கள்: 391(71.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 391    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அராதா.ேவ ெபண் ேவ எம் அ.இ.அ.த..க 1 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காஞ்சனா.ேகா ெபண் ேகாபநாத் வ அ.ம..க. 122 31.20 ெவற்ற

3 கஷ்ணேவண.ச ெபண் சண்கம் ப.ேஜ.ப 3 0.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சாந்த.பா ெபண் பாலன் ேக பா.ம.க. 60 15.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேதன்ெமாழ. ெபண் தாகர் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 24.81 ேதால்வ

6 லாவத.இ ெபண் மார் ேக த..க 108 27.62 ேதால்வ

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 23 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1600   பதவான வாக்கள்: 880(55.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 880    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.எம் ஓ ெபண் ெசந்தல் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 86 9.77 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 உமா
மேகஸ்வர.ஹ ெபண் ஹர  த..க 276 31.36 ேதால்வ

3 ேகாமளா .ஏ ெபண் ஏமைல ேவ பா.ம.க. 478 54.32 ெவற்ற

4 மஞ்ளா.க ெபண் கந்தன் எம் அ.இ.அ.த..க 23 2.61 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 மலர்.ஹ ெபண் ஹர ப.ேஜ.ப 17 1.93 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 24 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:731   பதவான வாக்கள்: 618(84.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 618    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண் ஆத.ஆ ஆண் ஆதலம் ச த..க 503 81.39 ெவற்ற

2 சரவணன்.ர ஆண் ரவ பா.ம.க. 27 4.37 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ப்பரமண.ரா ஆண் ராஜ் அ.ம..க. 6 0.97 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 பரகாஷ்.ரா ஆண் ராஜாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.49 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 ரா. ஆண் சாம ேக அ.இ.அ.த..க 79 12.78 ைவப்த்
ெதாைக இழப்
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நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 25 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:656   பதவான வாக்கள்: 404(61.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 404    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபஅரச.வா ெபண் அண் ஆத ஆ த..க 366 90.59 ெவற்ற

2 மஞ்.பா ெபண் பாலாஜ என் அ.இ.அ.த..க 24 5.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மலர்வழ.ெஜ ெபண் ெஜயேவ ஏ பா.ம.க. 12 2.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேலாேகஸ்வர.பா ெபண் பார்த்தபன் ப.ேஜ.ப 2 0.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 26 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1196   பதவான வாக்கள்: 998(83.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 998    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாவத்தர.ந ெபண் நரசம்மன் எ அ.ம..க. 12 1.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாலா.ம ெபண் மண எஸ் அ.இ.அ.த..க 287 28.76 ேதால்வ

3 ேலாேகஸ்வர.பா ெபண் சரத்பா க த..க 699 70.04 ெவற்ற

நகராட்ச : ேசாளங்கர்   வார் எண்: 27 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1131   பதவான வாக்கள்: 814(71.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 814    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மங்க.ஜா ெபண் ஜானகராமன் ப.ேஜ.ப 7 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத்ரா.ல ெபண் லட்மணன் பா.ம.க. 30 3.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேதவ.ர ெபண் ர சீ ேத..த.க 158 19.41 ேதால்வ

4 பரயதர்ன.ம ெபண் மணகண்டன் ேக அ.இ.அ.த..க 170 20.88 ேதால்வ

5 ராதா.ேக ெபண் மார் ஆர் அ.ம..க. 396 48.65 ெவற்ற

6 ெஜயந்த
மாரத்.மா ெபண் மாரத் எ த..க 53 6.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2514   பதவான வாக்கள்: 1378(54.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1378    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 15:08:25 31/44

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஷ்ரப் ப.ஏ ெபண் டள். அப்ல்
ரஹம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 2.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கம்ன்னஸா.எச் ெபண் எஸ். அப்ல்
ஹப்பஸ் அ.ம..க. 26 1.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாஜமா.எம் ெபண் ஹமத் அ நா.த.க. 31 2.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நஜ்ன்னஸா.ேஜ ெபண் ஜமீல் அகம த..க 944 68.51 ெவற்ற

5 ர.எம் ெபண் மாக் பாஷா ேத..த.க 39 2.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பஜயா.எஸ் ெபண் ச. சம் பாஷா அ.இ.அ.த..க 41 2.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஷர்மளா பா.ஏ ெபண் அம்ஜத்கான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 15.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஷாஹீன்.அ ெபண் . அஷ்ரப் எஸ்..ப.ஐ. 46 3.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2167   பதவான வாக்கள்: 1353(62.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1353    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் ஹம்.ேக ஆண் கார்
ரஹ்மான் த..க 456 33.70 ெவற்ற

2 அப்ல்
த்ஸ்.எஸ் ஆண் எஸ். ஹம்மத்

பஜல் ஹக்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 1.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 அல்தாப் உேசன்.ஆ ஆண் மஅ த்ஸ்
பாஷா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 8.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கனயார் ஏஜாஸ்
அகம.ேக ஆண் ேக. அன்வர்

பாஷா அ.இ.அ.த..க 352 26.02 ேதால்வ

5 ஹமத்
த்தாசீர்.ஏஎன் ஆண் ஏ எஸ் ந

அகம
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 236 17.44 ேதால்வ

6 ஹம்மத் ஷரப்.பா ஆண் பாபாஜான் நா.த.க. 8 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ரயஸ் அகம.ஏ ஆண் அப்ல்
ரஹமான் ஏ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 9.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஷபக் அஹமத்.ேக ஆண் ேக. ஷபர்
அஹமத்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 3.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1684   பதவான வாக்கள்: 982(58.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 982    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இப்ராஹம்
கல்லா.ஏ ஆண் ஏ ஹம்மத்

சலாத்தீன் அ.இ.அ.த..க 440 44.81 ேதால்வ

2 ைசய உேசன்
அஹமத்.ஜ ஆண் எஸ். ஏ கன அ.ம..க. 13 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மஹப் பாஷா.ஏ ஆண் ஏ அன்வர் பாஷா எஸ்..ப.ஐ. 11 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கம
ஜயாதீன்.ஏ ஆண் அன்வர் பாஷா த..க 518 52.75 ெவற்ற

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2161   பதவான வாக்கள்: 1330(61.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1330    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1
அப்ல்லா
ஹம்மத்
தமம்.ஏ

ஆண் அப்ல்லா
ஹம்மத் ஸா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 119 8.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அமீன் . ஆண் இஸ்ஷாக் சாஹப் த..க 460 34.59 ெவற்ற

3 அஸ்கர் அ.இ ஆண் இப்ராஹம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 263 19.77 ேதால்வ

4 கஜர் ஷரீப் . ஆண் த்ல்லா ஷரீப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 2.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தமம்.எஸ் ஆண் சர்வர் எஸ்..ப.ஐ. 26 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 தஸ்தகர்.எஸ் ஆண் சம் நா.த.க. 142 10.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 பாப்ஜான்.எஸ் ஆண் ஹம்மத்ப் Manithaneya
Makkal Katchi 170 12.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஹம்மத்
நயம்.ேக ஆண் ேகஅஹமத் பாஷா அ.ம..க. 43 3.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஹம்மத்
நயல்லா .ச ஆண் அஹம்மல்லா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 39 2.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 ரபக் அஹமத்.எஸ் ஆண் எஸ். அப்ல் சமத் அ.இ.அ.த..க 23 1.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

11 ஹமத் பாஷா. ஆண் அமீர் ஜன் ேத..த.க 10 0.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1342   பதவான வாக்கள்: 1094(81.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1094    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மரகதம். ெபண் பாலன் த..க 160 14.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மீனா.அ ெபண் அதசயராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 191 17.46 ேதால்வ

3 ஜனாராண.வஎஸ் ெபண் எம்எஸ்
சத்தார்தன் அ.இ.அ.த..க 743 67.92 ெவற்ற

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2335   பதவான வாக்கள்: 1594(68.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1594    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆயஷா
இஷ்ரத்.வ ெபண் ஹம்மத் ஷபன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 62 3.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெமஹப்
ஜான்.ேக ெபண் மாக் பா இ.... 26 1.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம.எஸ் ெபண் ேசாமந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 939 58.91 ெவற்ற

4 ஷபானா.ேக ெபண் காதர் பாஷா த..க 567 35.57 ேதால்வ

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1704   பதவான வாக்கள்: 1180(69.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1180    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.ேத ஆண் ேதவராஜ் த..க 1062 90.00 ெவற்ற

2 ரேமஷ்.ேகஎம் ஆண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 118 10.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1635   பதவான வாக்கள்: 1353(82.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1353    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார் .ேத ஆண் ேதவராஜ அ.இ.அ.த..க 22 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபநாத் .ப ஆண் பஞ்சாட்சரம் த..க 543 40.13 ெவற்ற

3 ெசல்வம் .ரா ஆண் ராஜேசகர் பா.ம.க. 495 36.59 ேதால்வ

4 ேசகர்.எஸ் ஆண் ந்தேரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 2.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசாக்கங்கம்.ஏ ஆண் ஏகாம்பரம் ேத..த.க 7 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேசாத்தமன்.ப ஆண் பஞ்சாட்சரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 2.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 த்தர . ஆண் பா ப.ேஜ.ப 225 16.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 வமல் ராஜ்.சீ ஆண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1947   பதவான வாக்கள்: 1511(77.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.வ ெபண் வஜயமார் பா.ம.க. 921 60.95 ெவற்ற

2 மார.ச ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 2.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம . ெபண் ரேமஷ் த..க 513 33.95 ேதால்வ

4 வமலா.ரா ெபண் ராகேவந்தரன் அ.இ.அ.த..க 44 2.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1884   பதவான வாக்கள்: 1346(71.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1346    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த.ம ெபண் மண அ.இ.அ.த..க 446 33.14 ேதால்வ

2 ந்தரவள்ள . ெபண் ேமாகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராகன . ெபண் ேசகர் த..க 272 20.21 ேதால்வ

4 லட்ம .வ ெபண் வனாயகம் இ.ேத.கா 132 9.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயந்த.க ெபண் கேணசன் பா.ம.க. 490 36.40 ெவற்ற
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நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1750   பதவான வாக்கள்: 1017(58.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1017    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சல்மா பா .ஏ
எஸ் ெபண்  னவர் பாஷா த..க 540 53.10 ெவற்ற

2 நாஜயா
தபஸ்ஸம் . ெபண் வசீர் ரஹ்மான் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 50 4.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நக்காத்
ஜஹான்.ஜ ெபண் ஷபக் அஹமத் அ.இ.அ.த..க 245 24.09 ேதால்வ

4 ர்ஜான் . ெபண் ஐ அல்லா பகஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 182 17.90 ேதால்வ

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1857   பதவான வாக்கள்: 1140(61.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1140    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆமரா
சல்மா.எம் ெபண் எம் ஹம்மத்

காத் இ.... 155 13.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மஸ்தானா .வ ெபண் ஏஷால்லா அ.இ.அ.த..க 233 20.44 ேதால்வ

3 ஜாஹதா
பா.எம் எல் ெபண் ஜமல் அஹமத் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 320 28.07 ேதால்வ

4 ஹாஜரா
தபஜ்ம் . ெபண் நபஸ் அஹ்மத் த..க 432 37.89 ெவற்ற

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1649   பதவான வாக்கள்: 985(59.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 985    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ல்லா .ப எம் ஆண் ப எம் அஜல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 379 38.48 ேதால்வ

2
ெபாகார்
இம்தயாஸ்
அஹமத் .

ஆண் அன்வர் பாஷா
ெபாகார் த..க 490 49.75 ெவற்ற

3 மன்ர் பாஷா .அ ஆண் அஹமத் உேசன் அ.இ.அ.த..க 113 11.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜபல்லா .ப எம் ஆண் ப எம் ர்ல்லா ேத..த.க 3 0.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1829   பதவான வாக்கள்: 1167(63.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1167    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் வஹாப்
. ஆண் இப்ர் ரஹமான் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 116 9.94 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 அப்ல் ரஹீம்
.ப ஏ ஆண் அஹமத் பாஷா அ.ம..க. 12 1.03 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 அல்தாப் உேசன். ஆண் ஹன் பாஷா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 11.14 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 இர்ஷாத்
அஹமத் .இ ஆண் இக்பால் அஹமத் அ.இ.அ.த..க 89 7.63 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 ல்ஜார்
அஹமத் .எஸ் ஆண் ஷப ர் அஹமத் த..க 736 63.07 ெவற்ற

6 ஜம்மல் .எம்
 ஆண் ஜப்பல்லா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 58 4.97 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

7 ரயஸ் அஹமத்
.எ ஆண் ரபக் அஹமத் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 26 2.23 ைவப்த்
ெதாைக இழப்
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நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1799   பதவான வாக்கள்: 1071(59.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1071    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கர்த் ேபகம்
.எச் ெபண் இக்பால் அஹ்மத் அ.இ.அ.த..க 336 31.37 ேதால்வ

2 ெகௗசர் பா.ேக ெபண் என் பாரக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 11.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தான்னசா .வ
எம் ெபண் ஹம்மத்

அதால்லா இ.ேத.கா 105 9.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சபஹா அக்தர் . ெபண் ஹனீப் பாஷா த..க 353 32.96 ெவற்ற

5 சமா.அ ெபண் அப்ல் கன எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 4.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஹீதா பா . ெபண் ஹம்மத் அப்ரார் அ.ம..க. 105 9.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2216   பதவான வாக்கள்: 1362(61.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1362    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்மாஸ் . ெபண் அபக்கர் த..க 842 61.82 ெவற்ற

2 அஸ்மாத் ஜான்
.எ ெபண் எஸ் சமல்லா எஸ்..ப.ஐ. 66 4.85 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 அஸ்மா பா
.எ ெபண் எம் ஹம்மத்

ஹமீத் அ.இ.அ.த..க 70 5.14 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 கதஜா அஞ்ம்
. ெபண் அப்ல்

கல்லா
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.10 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 சாஜமா . ெபண் ஹம்மத் அ நா.த.க. 14 1.03 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 தல்ஷாத்
பா.எச் ெபண் அப்ல் ஹமீத் இ.... 198 14.54 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

7 ர .ப ெபண் ஆரீப் ப அ.ம..க. 42 3.08 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

8 பரதா . ெபண் அயாஸ் பாஷா Manithaneya
Makkal Katchi 70 5.14 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

9 ேஷனாஸ்
பா. ெபண் அல்லா பேகஷ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 45 3.30 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2051   பதவான வாக்கள்: 1322(64.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1322    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்வர் பாஷா .எஸ் ஆண் எஸ் இப்ராஹம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 230 17.40 ேதால்வ

2 கஸ்.எஸ் எம் ஆண் சாப்ஜான் Manithaneya
Makkal Katchi 343 25.95 ேதால்வ

3 ெசௗகத் அ .ஜ ஆண் ஜக்கரயா சாய அ.இ.அ.த..க 167 12.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தலப்பாக்கட்
ஷவ்கத் அ . ஆண் இஸ்மாயல் எஸ்..ப.ஐ. 10 0.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கமத் காதர் . ஆண் ேசாட்டா சாய த..க 374 28.29 ெவற்ற

6 ஹம்மத் ஆதம்
பாஷா .எ ஆண் பா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 158 11.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 யான். ஆண் கஸ் பாஷா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ரஸ்வான் பாஷா
.கா ஆண் காதர் பாஷா நா.த.க. 15 1.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஹயாத் பாஷா . எ ஆண் அதாம் பாஷா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 18 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1797   பதவான வாக்கள்: 1166(64.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1166    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாயரா . ெபண் தஸ்தகீர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 4.12 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 ராபயா பர்வன்
.வ ெபண் ஜம்மல்

இலாஹ எ ப த..க 294 25.21 ேதால்வ

3 ஜாஹதா
பா.எச் ெபண் ஹாஜ பாஷா ேத..த.க 124 10.63 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ைஜனப் ப. ெபண் மஸ்தான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 321 27.53 ேதால்வ

5 ரீன் .ைப ெபண் ைபசல் அஹ்மத் நா.த.க. 35 3.00 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 ஹமீதா பா
.ஜ ெபண் ஜாபர் அகம அ.இ.அ.த..க 344 29.50 ெவற்ற

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 19 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2439   பதவான வாக்கள்: 1587(65.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்தன்னஸா. ெபண் ஹமான் த..க 576 36.29 ேதால்வ

2 ரா தஹசன் .ேக ெபண் ர்ல்லா அ.இ.அ.த..க 55 3.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பனா .எஸ் ெபண் சம் அ.ம..க. 49 3.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரயானா. ெபண் அயத் பாஷா Manithaneya
Makkal Katchi 121 7.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஷபானா பா. எ ெபண் ஆஷ்பக் அஹ்மத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 1.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷபானா .சா ெபண் சான் பாஷா நா.த.க. 28 1.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஷம்ன்னஸா .எம் ெபண் ஹம்மத் தமம் எஸ்..ப.ஐ. 17 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஷாபரா ப . ெபண் காதர் பாஷா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 721 45.43 ெவற்ற

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 20 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1588   பதவான வாக்கள்: 1097(69.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1097    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆபத் .எ ேக ஆண் அப்ல் காதர் நா.த.க. 29 2.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மஹப் பாஷா
.எஸ் ஆண் கப்பார் அ.இ.அ.த..க 32 2.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஹம்மத்
காத்.எம் ஆண் எம் ஹம்மத்

ஷஹாத்தன் இ.... 7 0.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஹம்மத்
சம்.லா ஆண் லா All India Majlis-E-

Ittehadul Muslimeen 39 3.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜபர் அஹமத் . ஆண் அல்லா பகஷ் எஸ் த..க 710 64.72 ெவற்ற

6 ஜாகர்
அஹமத்.எஸ் ஆண் எஸ்.ஜபார் அஹமத் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 280 25.52 ேதால்வ

நகராட்ச : ேமல்வஷாரம்   வார் எண்: 21 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2177   பதவான வாக்கள்: 1306(59.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1306    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்பர் .எம் ஆண் ேக மாக் த..க 537 41.12 ெவற்ற

2 அரர்
ல்லா.ஹா ஆண் ஹாத பாஷா அ.இ.அ.த..க 425 32.54 ேதால்வ

3 எம்
உைபல்லா.என் ஆண் என். எம்

அஸ்மத்ல்லா
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 115 8.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கரல்லா. ஆண் கப்பார் ேத..த.க 7 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கம்ம ைனத்
.அ ஆண் அக்பர் அ நா.த.க. 18 1.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஹம்மத்
ஹாம்.லா ஆண் லா All India Majlis-E-

Ittehadul Muslimeen 16 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 யாகத் . ேக ஆண் ப எஸ் ேக ல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 11.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஜாவத் அஹ்மத் .எ ஆண் அல்லாஹ பகஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 2.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஷம்தன்.த ஆண் தஸ்தகர் எஸ்..ப.ஐ. 6 0.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1301   பதவான வாக்கள்: 1045(80.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1045    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரதா.ம ெபண் மேகந்தரன் த..க 582 55.69 ெவற்ற

2 ெசல்வராண.ெவ ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 1.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாலா.எ ெபண் அம்ேபத்ராஜன்
எம்.வ அ.இ.அ.த..க 445 42.58 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1177   பதவான வாக்கள்: 926(78.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 926    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாபத.எஸ் ஆண் சீ ப.ேஜ.ப 8 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபநாத்.த ஆண் தேவங்கடம் ப அ.இ.அ.த..க 237 25.59 ேதால்வ

3 கரதரன்.ச ஆண் சீனவாசன் பா.ம.க. 297 32.07 ேதால்வ

4 தயாகராஜன். ஆண் மாரசாம த..க 379 40.93 ெவற்ற

5 மேனாஜ்மார்.ப ஆண் பஞ்சாட்சரம் நா.த.க. 5 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1067   பதவான வாக்கள்: 888(83.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 888    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலக்கண்ணன்.வ ஆண் வேவல் பா.ம.க. 309 34.80 ேதால்வ

2 ெசந்தல்.ஆர் ஆண் ராமசந்தரன் ேத..த.க 6 0.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மல்கா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 75 8.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமாகன்ராஜ். ஆண் நாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 467 52.59 ெவற்ற

5 ேவ.ேகா ஆண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 18 2.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஹரகஷ்ணன்.ெபா ஆண் ெபான்ராஜ் ப.ேஜ.ப 13 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1046   பதவான வாக்கள்: 779(74.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 779    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபலட்ம.ஆர் ெபண் ரேமஷ்மார் ப.ேஜ.ப 17 2.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பந்தா சலம்பரசன். ெபண் சலம்பரசன் த..க 341 43.77 ெவற்ற

3 வேனஸ்வர. ெபண் க.னசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 232 29.78 ேதால்வ

4 ெபாற்ெகா.ச ெபண் சக்கரவர்த்த பா.ம.க. 88 11.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வரலட்மதணகாசலம்.த ெபண் தணகாசலம் அ.இ.அ.த..க 101 12.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:818   பதவான வாக்கள்: 672(82.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.த ஆண் தனேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கமலராகவன்.டபள்எம் ஆண் டபள் ஆர்.
மேகந்தரவர்மன் த..க 464 69.05 ெவற்ற

3 மண.டபள்எஸ் ஆண்  சீனவாசன் அ.இ.அ.த..க 193 28.72 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:982   பதவான வாக்கள்: 588(59.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 588    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீனவாசன்.ச ஆண் சந்தரேசகரன் பா.ம.க. 21 3.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசங்ைகயபா.ப ஆண் பத்மநாபன் த..க 308 52.38 ெவற்ற

3 தயாளன்.ெவ ஆண் ேவேகாபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன்.அ ஆண் அேசாக்மார் ந நா.த.க. 27 4.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மலர்க்ெகா. ெபண் ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 12.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேவ. ஆண் ைரசாம அ.இ.அ.த..க 143 24.32 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:550   பதவான வாக்கள்: 393(71.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 393    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனெமாழ.ஜ ெபண் கேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 180 45.80 ெவற்ற

2 மங்கா.க ெபண் சண்கபாலாஜ என் த..க 159 40.46 ேதால்வ

3 ேஹமாவத.எம் ெபண் மேகஷ்மார் ஜ ப.ேஜ.ப 54 13.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1304   பதவான வாக்கள்: 1037(79.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1037    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இர்பான்.எஸ் ஆண் சாதக்பாஷா எ த..க 597 57.57 ெவற்ற

2 ஏசால்லா.எச் ஆண் ஹபல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 4.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகன்.ேஜா ஆண் ேஜாத அ.இ.அ.த..க 378 36.45 ேதால்வ

4 வசந்தமார்.ஏ ஆண் ஏமைல பா.ம.க. 13 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1045   பதவான வாக்கள்: 748(71.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 748    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபா.ச ெபண் சசமார் த..க 404 54.01 ெவற்ற

2 ேஜாத.வா ெபண் வா அ.இ.அ.த..க 344 45.99 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:896   பதவான வாக்கள்: 671(74.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 671    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத பா. ெபண் பா அ.இ.அ.த..க 224 33.38 ெவற்ற

2 தனலட்ம. ெபண் ேகா னகஷ்ணன் த..க 209 31.15 ேதால்வ

3 தவ்யா .பா ெபண் பார்த்தபன் ேத..த.க 25 3.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயந்த.ஞா ெபண் ஞானேசகர் பா.ம.க. 213 31.74 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:585   பதவான வாக்கள்: 486(83.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வாக ேமாகன். ெபண் டபள் ஜ
ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 142 29.22 ேதால்வ

2 ஹரண
தல்ைல. ெபண்  தல்ைல த..க 344 70.78 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1284   பதவான வாக்கள்: 827(64.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 827    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சங்கவ.க ெபண் எஸ் ேமாகன்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 334 40.39 ேதால்வ

2 பரீதா.ச ெபண் சலாமத்ல்லா த ைச த..க 493 59.61 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1522   பதவான வாக்கள்: 1179(77.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1179    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரவந்த்.க ஆண் கதரவன் நா.த.க. 35 2.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நந்தமார்.ேச ஆண் ேசட் அ.இ.அ.த..க 590 50.04 ெவற்ற

3 நந்தமார்.ெஜ ஆண் ஆர் ெஜயமார் த..க 547 46.40 ேதால்வ

4 ரேமஷ்மார்.ரா ஆண் சா ராமசந்தரன் ப.ேஜ.ப 7 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1231   பதவான வாக்கள்: 1045(84.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1045    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அண்மார்.ரா ஆண் எ ராமங்கம் த..க 348 33.30 ேதால்வ

2 அண்பாண்யன்.ந ஆண் நடராஜன் நா.த.க. 12 1.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவக்மார்.ப ஆண் பழன பா.ம.க. 60 5.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரஷ்.ேகா ஆண் ேகாபாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 625 59.81 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1504   பதவான வாக்கள்: 1111(73.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1111    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகா. ஆண் சாம பா.ம.க. 40 3.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கணார்த்த.ெவ ஆண் ெவங்கேடசன் அ.இ.அ.த..க 222 19.98 ேதால்வ

3 சரவணன்.சீ ஆண் சீனவாசன் ப.ேஜ.ப 50 4.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசந்தல்மார்.ேகா ஆண்  ேகாவந்தராஜ் த..க 476 42.84 ெவற்ற

5 ஞானேவல்.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 4.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம நப. ஆண் பான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 246 22.14 ேதால்வ

7 ஜீவானந்தம்.ச ஆண் சந்தரபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 2.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1073   பதவான வாக்கள்: 808(75.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 808    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் சவசதம்பரம் அ.இ.அ.த..க 372 46.04 ேதால்வ

2 லதா.ெஜ ெபண் ஆ ெஜய்சங்கர் த..க 436 53.96 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:616   பதவான வாக்கள்: 461(74.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 461    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்த.சா ஆண் எம்.சாம்பசவம் ப.ேஜ.ப 48 10.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பத்மநாதன்.ஆ ஆண் ஆழ்வார் இ.ேத.கா 193 41.87 ேதால்வ

3 ரள.டபள்ஜ ஆண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 220 47.72 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1080   பதவான வாக்கள்: 794(73.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 794    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீனவாசன்.என்  ஆண் என் வ ளசராம் ப.ேஜ.ப 361 45.47 ெவற்ற

2 பரசாந்த். ஆர் ஆண்  எல் ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 170 21.41 ேதால்வ

3 பரதப்.ெஜ ஆண் என் ெஜயபரகாஷ் த..க 263 33.12 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 19 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1677   பதவான வாக்கள்: 1378(82.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1378    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்ணமா.ரா ெபண் .தயா த..க 190 13.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வாக. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 311 22.57 ேதால்வ

3 ஐனா. ெபண் வராஜ் பா.ம.க. 877 63.64 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 20 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1523   பதவான வாக்கள்: 1138(74.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1138    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்யாேமாகன்ராம்.
எம் ெபண் ேமாகன்ராம் அ.இ.அ.த..க 438 38.49 ேதால்வ

2 லதா.ெஜ ெபண் ெஜ.ஆர்.ெஜகதசன் த..க 700 61.51 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 21 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1598   பதவான வாக்கள்: 1220(76.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1220    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவாசகம்.க ஆண் கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 149 12.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரேமஷ்.ெதா ல ஆண் ெதா 
லஷ்மணய்யா அ.இ.அ.த..க 641 52.54 ெவற்ற

3 தரன்.த ஆண் தமன் த..க 430 35.25 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 22 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:986   பதவான வாக்கள்: 778(78.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 778    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.நா ஆண் நா நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 350 44.99 ேதால்வ

2 ரவச்சந்தரன்.என்  ஆண் என்.ைரசாம த..க 428 55.01 ெவற்ற

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 23 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1363   பதவான வாக்கள்: 1129(82.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1129    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா
சரவணன். ெபண் ப.சரவணன் த..க 647 57.31 ெவற்ற

2 சசகலா.ஆ ெபண் ஆகம் பா.ம.க. 80 7.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரஸ்வத.அ ெபண் க.அண் அ.இ.அ.த..க 402 35.61 ேதால்வ

நகராட்ச : வாலாஜாேபட்ைட   வார் எண்: 24 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1013   பதவான வாக்கள்: 806(79.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 806    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலா. ெபண் க.ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 6.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நக்கத்ேபகம்.ஜா ெபண் எஸ் ஜாவத் த..க 548 67.99 ெவற்ற

3 ராண. ஆர் ெபண் ரவ அ.இ.அ.த..க 203 25.19 ேதால்வ


