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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

நகராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : தெநல்ேவ

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1358   பதவான வாக்கள்: 855(62.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 855    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரத்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 548 64.09 ெவற்ற

2 ேஜாயல்.அ ஆண் அசரயா நாடார் த..க 307 35.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1809   பதவான வாக்கள்: 1331(73.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இந்தரா.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 26 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாவத்தர.மா ெபண் மாடசாம அ.இ.அ.த..க 266 19.98 ேதால்வ

3 ெசன்ராண.ப ெபண் வ.எஸ். பேரம்மார் த..க 520 39.07 ெவற்ற

4 மாலத.ர ெபண் ரவசந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 0.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்ெலட்ம.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 95 7.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயந்த. ெபண் பத்மநாபன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 415 31.18 ேதால்வ

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1822   பதவான வாக்கள்: 1112(61.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1112    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.த ெபா ஆண் த. ெபான்ைனயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 374 33.63 ேதால்வ

2 சவப்பரமணயன்.ஆ ஆண் ஆக நயனார்
ப எஸ் த..க 458 41.19 ெவற்ற

3 மாரயப்பன்.அ ஆண் அணாச்சலம் ப.ேஜ.ப 63 5.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜான் ெகன்ன
ஞானைர.ெச ஆண் ெசல்லப்பா அ.இ.அ.த..க 217 19.51 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1588   பதவான வாக்கள்: 1263(79.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1262    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அயா.மா ெபண் மாரயப்பன் த..க 439 34.79 ெவற்ற

2 இசக்கயம்மாள். ெபண் லமாடன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 256 20.29 ேதால்வ

3 சந்தரஷ்பம். ெபண் த்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 4.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்ெலட்ம.ச ெபண் சவன்ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மத.இ ெபண் இசக்கத் ப.ேஜ.ப 95 7.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மேகஸ்வர.ேக என் ெபண் காச
ெநல்ைலயப்பேதவர் அ.இ.அ.த..க 239 18.94 ேதால்வ

7 ராஜமார.ப ெபண் பரம்மநாயகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 167 13.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1562   பதவான வாக்கள்: 1040(66.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1040    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகம்ைம. ெபண் மாரயப்பன் ச த..க 635 61.06 ெவற்ற

2 சகலா.வ ெபண் ச. வநாயகர்த்த அ.இ.அ.த..க 369 35.48 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.ேச ஆண் ேசகர் ேத..த.க 36 3.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1205   பதவான வாக்கள்: 740(61.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 740    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாண.ெச ெபண் ஆ. ெசந்தல்மார் த..க 399 53.92 ெவற்ற

2 தங்கம்.எஸ் ஏ ெபண் வன்னயப்பன் ப.ேஜ.ப 119 16.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனஜா.மா ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 222 30.00 ேதால்வ

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1513   பதவான வாக்கள்: 1102(72.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1102    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரராம்.ரா ஆண் ராமகஷ்ணன் ரா ப.ேஜ.ப 131 11.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இசக்கத். ஆண் . மாரசாம அ.இ.அ.த..க 232 21.05 ேதால்வ

3 ெசய்ய அப்ல்
ரஹ்மான் ஷா.அ ஆண் அப்ல் ரஹம் ெச அ.ம..க. 31 2.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கம்ம ஜல். ஆண் கம்ம காசம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 254 23.05 ேதால்வ

5 ராமசாம.ைவ ஆண் ைவண்டராமன் த..க 454 41.20 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1436   பதவான வாக்கள்: 947(65.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 947    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா ேதவ.ேகா ெபண் ஐயப்பன் மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 587 61.99 ெவற்ற

2 நாகராண.பா ெபண் பாலகன் ..ச. த..க 360 38.01 ேதால்வ

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1767   பதவான வாக்கள்: 1160(65.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1160    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாணசாம.இரா ஆண் ராமசாம  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 3.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆகம்.ஆ ஆண் ஆக
தயார் அ.இ.அ.த..க 369 31.81 ேதால்வ

3 ேகாதர் இஸ்மாயல்.இ ஆண் இப்ராஹம் ெச
அ த..க 729 62.84 ெவற்ற

4 மணகண்டன்.ச ஆண் சபாபத ப.ேஜ.ப 27 2.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1815   பதவான வாக்கள்: 1336(73.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1336    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ஜீ ஆண் ஜீவாணந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 519 38.85 ேதால்வ

2 சத்தைர ெசல்வம்.அ ஆண் அணாச்சலம் ேத..த.க 6 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழ்ெசல்வ. ெபண் ப்ைபயா ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 625 46.78 ெவற்ற

4 ெநல்டன்.ஐ ஆண் ஐவராஜா ெச அ.இ.அ.த..க 75 5.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வக்டர் ெபான்
ஆசீர். ஆண் ைர ராஜ் ப.ேஜ.ப 34 2.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜகதீஸ்வரன். ஆண் ந்தரம் க ச.ப.ஐ(எம்) 77 5.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1303   பதவான வாக்கள்: 887(68.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 887    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேபச்சயம்மாள்.ச ெபண் சவநாதன் ேகா இ.ேத.கா 303 34.16 ெவற்ற

2 ராஜெலட்ம.ஜ ெபண் நாராயண
ெபமாள்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 286 32.24 ேதால்வ

3 ெலட்ம. ெபண் எம்.ஜ.ஆர் அ.இ.அ.த..க 298 33.60 ேதால்வ

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1170   பதவான வாக்கள்: 817(69.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 817    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக். ஆண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 87 10.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2
பரபாகர
பாண்யன்.ேக ேக
ச

ஆண் ெசல்ைலயா
பாண்யன் த..க 730 89.35 ெவற்ற
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நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1405   பதவான வாக்கள்: 910(64.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 909    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணம்மாள்.ச ெபண் சண்கேவல் அ.இ.அ.த..க 398 43.78 ேதால்வ

2 ேபச்சக்கனயம்மாள்.மா ெபண் ப்பரமணயன் க த..க 511 56.22 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1595   பதவான வாக்கள்: 1186(74.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1186    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய அ
பாத்தமா.ர ெபண் ரல் ராஜா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 94 7.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசௗரா பா.ெச ெபண் ெசய்ய அ  த..க 743 62.65 ெவற்ற

3 யாஸ்மன்.அ ெபண் கம ரபக். உ அ.இ.அ.த..க 330 27.82 ேதால்வ

4 ெலட்ம.இ ெபண் இசக்கத்  ப.ேஜ.ப 19 1.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1714   பதவான வாக்கள்: 1138(66.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1138    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமார். ஆண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 659 57.91 ெவற்ற

2 ேகசன்.ஆ ஆண் ஆக தயார்
ேவ இ.ேத.கா 479 42.09 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1269   பதவான வாக்கள்: 918(72.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 918    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.கா ெபண் கார்த்தக் அ.இ.அ.த..க 149 16.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த்
ெலட்ம.ச ெபண் சவநாதன்  ம.த..க. 769 83.77 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1586   பதவான வாக்கள்: 1063(67.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1063    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரயம்மாள்.க ெபண் கேணசன் ஆ த..க 616 57.95 ெவற்ற

2 ேவலம்மாள்.வ ெபண் வர பாண்  அ.இ.அ.த..க 447 42.05 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1283   பதவான வாக்கள்: 768(59.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்க
கார்த்தகா. ெபண் ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 344 44.79 ேதால்வ

2 லதா.ப ெபண் பச்ைசயா ேகா த..க 424 55.21 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1207   பதவான வாக்கள்: 926(76.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 926    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அலேம.எஸ் ெபண் அறவழகன் த அ.இ.அ.த..க 393 42.44 ேதால்வ

2 மத்ரா ேதவா.ேத ெபண் ேதவா ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஜாதகலா.ச ெபண் சண்கம் க ெபா த..க 512 55.29 ெவற்ற

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 20 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1326   பதவான வாக்கள்: 1104(83.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1104    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவன் பார்வத.ப ெபண் பழனமார் த..க 534 48.37 ேதால்வ

2 ேவச்சாம.ம ஆண் மரகதத் ேதவர் அ.இ.அ.த..க 570 51.63 ெவற்ற

நகராட்ச : அம்பாசத்தரம்   வார் எண்: 21 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1360   பதவான வாக்கள்: 1103(81.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1101    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்தசாம.ச ஆண் சதம்பரம் அ.இ.அ.த..க 250 22.71 ேதால்வ

2 கத்தபபாண்.ரா ஆண் ராஜ மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 7.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்க்கஷ்ணன்.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 773 70.21 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1431   பதவான வாக்கள்: 1052(73.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1052    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பேரமமான. ெபண் தாகர் அ.இ.அ.த..க 105 9.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பேரமா.ெச ெபண் ந. பாஷ் த..க 488 46.39 ெவற்ற

3 ேபப.ேப ெபண் ேபரன்பராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 252 23.95 ேதால்வ

4 லட்ம கலா.ரா ெபண் ராமச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஜாத. ெபண் பாஷ் சந்தரன் அ.ம..க. 203 19.30 ேதால்வ

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1119   பதவான வாக்கள்: 740(66.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 740    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சம்ேசான்ைர.பா ஆண் பால் பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 367 49.59 ெவற்ற

2 ெசௗந்தரபாண்.பா ஆண் பால்பாண் த..க 300 40.54 ேதால்வ

3 பால்ராஜ். ஆண் ந்தரபாண் அ.இ.அ.த..க 5 0.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லதா.ஆ ெபண் ஆனந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 6.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜய் பன்.ெஜ ஆண் ெஜயராஜ் நா.த.க. 18 2.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:910   பதவான வாக்கள்: 544(59.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 544    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இஸ்ரேவல்.பா ஆண் பாைலயா அ.இ.அ.த..க 218 40.07 ெவற்ற

2 காட்வன்
ெஜபத்ைர.ஜா ஆண் ஜான்சன்

பச்ைசமண த..க 145 26.65 ேதால்வ

3 ணேசகரன்.ேத ஆண் ேதவராஜ் அ.ம..க. 175 32.17 ேதால்வ

4 மார்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர ப.ேஜ.ப 6 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1092   பதவான வாக்கள்: 625(57.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 625    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.பா ெபண் பாலப்ரமணயன் த..க 184 29.44 ேதால்வ

2 நளன.அ ெபண் அழ ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 198 31.68 ெவற்ற

3 ராஜகள.மா ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 138 22.08 ேதால்வ

4 ராேஜந்தரன்.ெப ஆண் ெபமாள் அ.ம..க. 15 2.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேவல்கன்.ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 14.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:873   பதவான வாக்கள்: 501(57.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணாசலம். ஆண் ப்ைபயா த..க 174 34.73 ேதால்வ

2 இராமச்சந்தரன்.ச ஆண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 283 56.49 ெவற்ற

3 ப்பரமணயன்.நா ஆண் எஸ்.
நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 44 8.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:876   பதவான வாக்கள்: 691(78.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 691    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 க ெபமாள். ஆண் ப்ைபயா ேதவர் அ.இ.அ.த..க 461 66.71 ெவற்ற

2 ராமச்சந்தரன்.ெந ஆண் ெநல்ைலயப்பன் த..க 230 33.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:875   பதவான வாக்கள்: 614(70.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 614    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேபதா. ெபண் மாரன் ச.ப.ஐ 203 33.06 ேதால்வ

2 ேசாமந்தர.ெவ ெபண் ெவங்கடாச்சலம் அ.இ.அ.த..க 411 66.94 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1201   பதவான வாக்கள்: 851(70.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 851    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.த ெபண் தர்மகண் ேத..த.க 15 1.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பதா.ெல ெபண் ெலனன்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ம ஆர்னகா. ெபண் த்தரசன் த..க 212 24.91 ேதால்வ

4 பரேமஸ்வர.அ ெபண் . அன்பர ப.ேஜ.ப 19 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலகன்யா. ெபண் ம. ெபரய
நாயகம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 386 45.36 ெவற்ற

6 ராேஜஸ்வர.ச ெபண் சன்ன கன் அ.ம..க. 10 1.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெவண்ணலா. ெபண் மார அ.இ.அ.த..க 201 23.62 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:830   பதவான வாக்கள்: 492(59.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதஜா பர்வன்.அ ெபண் அப்ல் காதர் த..க 408 82.93 ெவற்ற

2 கனகராண.சா ெபண் சாம அ.இ.அ.த..க 34 6.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்த ஜனதா. ெபண் கம்ம
அயார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 10.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 551(69.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 551    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த. ெபண் பாஷ் சந்தரேபாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 397 72.05 ெவற்ற

2 ெசல்வமண.ெச ெபண் ெசந்தல் மார் த..க 135 24.50 ேதால்வ

3 பாமத. ெபண் ஊ. பால
ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 19 3.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:906   பதவான வாக்கள்: 598(66.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 598    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பலவாணன்.ேசா ஆண் ேசா அ.ம..க. 85 14.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஐசக் சாலமன்.க ஆண் கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 208 34.78 ேதால்வ

3 ப்ரமணயன். ஆண் ரயன் த..க 299 50.00 ெவற்ற

4 பேரம் சீனவாசன். ஆண் ப்ரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:880   பதவான வாக்கள்: 601(68.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ச ஆண் சவன் Makkal Needhi
Maiam 6 1.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கராஜசங்.ம ஆண் மங்கள ந்தர்
சங் அ.ம..க. 87 14.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நடராஜன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா
நாடார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பேரம் மார்.ெச ஆண் ெசல்லப்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மகாராஜன்.க ஆண் மா. கனகசைப ப.ேஜ.ப 48 7.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜன்.ப ச ஆண் பால்பாண் த..க 345 57.40 ெவற்ற

7 ேஜாசப் சாம்
இஸ்ரேவல்.ேமா ஆண் ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 96 15.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 710(78.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 710    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈசாக் நாடார்.ேட ஆண் ேடவட் நாடார்
என்ற தாவ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஏதாசன்.யா ஆண் யாக்ேகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 29.72 ேதால்வ

3 பரயா.க ெபண் ந. நம்பராஜன் ம.த..க. 132 18.59 ேதால்வ

4 ராஜன்.ரா ஆண் ராமசந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 282 39.72 ெவற்ற

5 ஜனார்தனன்.ர ஆண் ரத்தனம் ப.எஸ்.ப 54 7.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயக்மார்.ப ஆண் பப் அ.ம..க. 3 0.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜயக்மார். ஆண் த்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 26 3.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1285   பதவான வாக்கள்: 967(75.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 967    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண் பாண்.மா ஆண் மாசானம் ப.ேஜ.ப 142 14.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாக்கயம்.எ ெபண் எபேனசர் அ.ம..க. 276 28.54 ேதால்வ

3 ேபரன்பராஜ். ஆண் க்காண் அ.இ.அ.த..க 241 24.92 ேதால்வ

4 ராஜ்மார்.ஞா ஆண் ஞானத் ப.எஸ்.ப 6 0.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜகநாதன். ஆண் ப்ைபயா த..க 302 31.23 ெவற்ற

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:946   பதவான வாக்கள்: 683(72.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 683    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ெபா ஆண் ெபான் ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 10.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகராஜ்.நா ஆண் நாராயணன் அ.ம..க. 115 16.84 ேதால்வ

3 ஞானபாலாஜ.ேத ஆண் ேதவதாசன் நா.த.க. 103 15.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்க
இசக்கயம்மாள்.ச ெபண் சக்தேவல் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 7 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாஸ்கரன்.ச ஆண் சங்கரபாண்
நாடார் இ.ேத.கா 160 23.43 ேதால்வ

6 ெபமாள்.ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 4.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேகசன்.த ஆண் தரவயம் அ.இ.அ.த..க 195 28.55 ெவற்ற

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:971   பதவான வாக்கள்: 651(67.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்
வாமதாசன்.ேமா ஆண் ேமாசஸ் அ.இ.அ.த..க 175 26.88 ேதால்வ

2 தத்தான்.ஆ ஆண் ஆதலம் த..க 360 55.30 ெவற்ற

3 ராஜேசகர்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் அ.ம..க. 116 17.82 ேதால்வ

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:858   பதவான வாக்கள்: 571(66.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 570    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகர ராஜன்.ச ஆண் சண்கம் த..க 155 27.19 ேதால்வ

2 இஸ்மாயல்.இ ஆண் இப்ராஹம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 14.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சங்கர
நாராயணன்.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 177 31.05 ெவற்ற

4 நார் மீராஷா.சா ஆண் சால் ஹமீ எஸ்..ப.ஐ. 76 13.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பர்கம்ம.நா ஆண் நார் இராத்தர் அ.ம..க. 11 1.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மகாராஜன்.த ஆண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 11.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 கம்ம
உஸ்மான்.ப ஆண் பச்ைச கம்ம அ.இ.அ.த..க 4 0.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:768   பதவான வாக்கள்: 516(67.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கயம்மாள்.ப ெபண் பழனேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 119 23.06 ேதால்வ

2 சங்கர. ெபண் கன் த..க 315 61.05 ெவற்ற

3 மீனாட்ச.ெச ெபண் . ெசந்தல்
வநாயகம் அ.இ.அ.த..க 82 15.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 19 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1408   பதவான வாக்கள்: 996(70.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 996    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் மஜீ.ஜ ஆண் ஜமால் ைமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 300 30.12 ேதால்வ

2 ஆகம்.ந ஆண் ரா. நம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 197 19.78 ேதால்வ

3 கேணசன். ஆண் த்ைதயா
ேகானார்

Makkal Needhi
Maiam 4 0.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கம்ம அ
ஜன்னா.ஹ ஆண் ஹமீ அ த..க 448 44.98 ெவற்ற

5 கம்ம
இஸ்மாயல்.ஜ ஆண் . ஜமால்

ைகதீன் அ.இ.அ.த..க 23 2.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜமால்
ைகதீன்.ைந ஆண் ப. ைநனா

கம்ம
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 2.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:889   பதவான வாக்கள்: 609(68.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 609    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அத வல்.ரா ெபண் ராமங்கம் அ.இ.அ.த..க 78 12.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்ரா.அ ெபண் அந்ேதாண சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 272 44.66 ெவற்ற

3 பா.க ெபண் . கைலயரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷ்பலா.பா ெபண் பாலகன் அ.ம..க. 3 0.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெமஹர் நஷா.ஜ ெபண் ஜமால் ைமதீன் த..க 210 34.48 ேதால்வ

6 ரத்னா.ைவ ெபண் ச. ைவண்ட
ராஜா ப.ேஜ.ப 23 3.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:847   பதவான வாக்கள்: 572(67.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனதா.ப ெபண் பட்டர் த..க 250 43.71 ெவற்ற

2 இைசவாண.ச ெபண் சவப்பரமணயன் அ.ம..க. 7 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வமார. ெபண் த்க்மாரேவல் அ.இ.அ.த..க 27 4.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேபராச்ச.ரா ெபண் ராஜ டைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 114 19.93 ேதால்வ

5 மகாெலட்ம.ர ெபண் நா. ரத்தன மார் ப.ேஜ.ப 174 30.42 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 608(70.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 608    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணபத. ெபண் ப்ைபயா என்ற
ஆகம் அ.இ.அ.த..க 154 25.33 ேதால்வ

2 சகாய ெஜ
இந்தரா.ெஜ ெபண் ெஜயசீலன் அ.ம..க. 19 3.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெலட்ம.ெபா ெபண் . ெபான்ைனயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 274 45.07 ெவற்ற

4 ெமசல்டா.ெல ெபண் ெலட்மணன் நா.த.க. 6 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெலட்ம.உ ெபண் உச்சமாகாள த..க 155 25.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:888   பதவான வாக்கள்: 678(76.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 677    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்ன ெகௗர.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கீதா.க ெபண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 134 19.79 ேதால்வ

3 தங்கெலட்ம. ெபண் கன் ப.ேஜ.ப 62 9.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தாமைர ெசல்வ. ெபண் த. ேரஷ்
மார் த..க 254 37.52 ெவற்ற

5 லா. ெபண் தாகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 183 27.03 ேதால்வ

6 ெஜய ர்யா.ேயா ெபண் ேயாக ராஜன் நா.த.க. 36 5.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 24 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1112   பதவான வாக்கள்: 763(68.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 763    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னக்கள. ெபண் ைவயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வேராப. ெபண் மரன் அ.இ.அ.த..க 90 11.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரயா.ெப ெபண் ேவ. ெபமாள்
ேசட் த..க 292 38.27 ேதால்வ

4 மாரயம்மாள்.ெப ெபண் ெபமாள் ப.ேஜ.ப 53 6.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மீகா.க ெபண் . கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 298 39.06 ெவற்ற

6 வேனாபா.ரா ெபண் ராஜ்மார் அ.ம..க. 12 1.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : களக்கா   வார் எண்: 25 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1041   பதவான வாக்கள்: 793(76.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 793    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗர.ெச ெபண் ரா. ெசந்தல் ேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 425 53.59 ெவற்ற

2 ெசன்.ெஜ ெபண் ெஜகதீசன் ப.ேஜ.ப 162 20.43 ேதால்வ

3 தாயம்மாள்.ச ெபண் சங்காரேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 14.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவகா.அ ெபண் அமேரசன் அ.ம..க. 6 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பால்கன.அ ெபண் அரராம் இ.ேத.கா 76 9.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேமகலா. ெபண் ெஜ. தாகர் அ.இ.அ.த..க 6 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1072   பதவான வாக்கள்: 794(74.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 794    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கயம்மாள்.ஆ ெபண் ஆகநயனார் அ.இ.அ.த..க 354 44.58 ெவற்ற

2 ேலகாள்.ச ெபண் சர்தார் அகான் த..க 292 36.78 ேதால்வ

3 ர்ஜஹான்.நா ெபண் நார் கன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 15.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜஸ்வர.ரா ெபண் ராஜ்மார் அ.ம..க. 24 3.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:899   பதவான வாக்கள்: 600(66.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 600    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆயஷா.அ ெபண் ேச. அகம
ரஹ்மத் அ அ.இ.அ.த..க 341 56.83 ெவற்ற

2 பாப்பா. ெபண் ப்சாம இ.ேத.கா 226 37.67 ேதால்வ

3 மஞ்.க ெபண் கேணசன் அ.ம..க. 33 5.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2438   பதவான வாக்கள்: 1954(80.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1954    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.க ஆண் கந்தசாம என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 0.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறாஸ்
இம்மாக்ேலட்.எ ெபண் ெசல்வ

அந்ேதாண.ம அ.இ.அ.த..க 611 31.27 ெவற்ற

3 தங்ேகஸ்வரன். ஆண் ர்த்த. ப.ேஜ.ப 267 13.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாஸ்கர்.ந ஆண் நாராயணன் ச.ப.ஐ 415 21.24 ேதால்வ

5 வல்யம் பால்.ெச ஆண் வ.ெசல்வ அரசன் நா.த.க. 177 9.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைவண்ட ராஜா.ெபா ஆண் ெபான்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 473 24.21 ேதால்வ

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1500   பதவான வாக்கள்: 1068(71.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1060    ெசல்லாத வாக்கள் : 8

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ெஜ ெபண் ெஜயமார்.ஏ த..க 266 25.09 ேதால்வ

2 ஞானஷ்பராண.ஸ் ெபண் ஸ்பன். ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனதா.ம ெபண் மேகந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 485 45.75 ெவற்ற

4 ஹார்னா.அ ெபண் அந்ேதாண
ெடல்பன் ராஜா அ.இ.அ.த..க 295 27.83 ேதால்வ

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1928   பதவான வாக்கள்: 1088(56.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1082    ெசல்லாத வாக்கள் : 6
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனெலட்ம.பா ெபண் பாலாஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 190 17.56 ேதால்வ

2 பத.த ெபண் தர்மர். அ.இ.அ.த..க 89 8.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாலத.எஸ் ெபண் பாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 6.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனாதன.ெசா ெபண் பரபாகரன் த..க 658 60.81 ெவற்ற

5 வஜ.ெபா ெபண் ெபான்னர அ நா.த.க. 70 6.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1932   பதவான வாக்கள்: 1413(73.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1413    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தனமார.ச ெபண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 75 5.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வமார.ர ெபண் ரேமஷ் த..க 838 59.31 ெவற்ற

3 ேதன்ெமாழ.க ெபண் கல்யாணந்தரம் ப.ேஜ.ப 335 23.71 ேதால்வ

4 ேமாகன்.ம ஆண் மரயதாஸ் த.ம..க. 165 11.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2260   பதவான வாக்கள்: 1420(62.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1416    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா. ெபண் கன். த..க 342 24.15 ேதால்வ

2 ப்ெலட்ம.த ெபண் தளவாய் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 611 43.15 ெவற்ற

3 தமைல
ெசல்வ.எம் ெபண் மாரயப்பன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 44 3.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரேமஸ்வர.ேகா ெபண் ேகாவந்தராஜன்.ப அ.இ.அ.த..க 254 17.94 ேதால்வ

5 மேகஸ்வர.ச ெபண் சங்கர் கேணஷ் ேத..த.க 41 2.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மீனாட்ச. ெபண் கன்..ச ப.ேஜ.ப 124 8.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2146   பதவான வாக்கள்: 1457(67.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1457    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பேரமா.க ெபண் கேணசன் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 427 29.31 ேதால்வ

2 னத ெசல்வ.ப ெபண் பலேவசம்  அ.இ.அ.த..க 292 20.04 ேதால்வ

3 மீனாமார. ெபண் த்ராமங்கம். த..க 738 50.65 ெவற்ற

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2473   பதவான வாக்கள்: 1639(66.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1638    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்க.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 679 41.45 ெவற்ற

2 இசக்கராஜா.ெபா ஆண் ெபாய்ெசால்லான் த..க 497 30.34 ேதால்வ

3 கேணஷ்மார.உ ஆண் உலகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 1.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவப்பரமணயன்.ந ஆண் நடராஜன் அ.இ.அ.த..க 290 17.70 ேதால்வ

5 ளச ராமன் .ெபா ஆண் ெபாதகாசலம் நா.த.க. 37 2.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பர்ஷா.ந ஆண் நபகான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 2.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேவலவன்.ச ஆண் சங்கரன் ப.ேஜ.ப 74 4.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2841   பதவான வாக்கள்: 1903(66.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1898    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எசெபத்
கல்டா.தா ெபண் ெசல்வ நாயகம் த நா.த.க. 136 7.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்தரகன.த ெபண் தங்கேவல் அ.இ.அ.த..க 413 21.76 ேதால்வ

3 தலகா.ச ெபண் சற்றரசன் ப த..க 862 45.42 ெவற்ற

4 வள்ள மயல்
அரச.ெசா ெபண் ெசாரத் ைவ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 404 21.29 ேதால்வ

5 ஜானக.ப ெபண் பழன மார் த ப.ேஜ.ப 83 4.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2167   பதவான வாக்கள்: 1667(76.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1661    ெசல்லாத வாக்கள் : 6

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ
அந்ேதான.ம ஆண் மரய அைடக்கலம்

வ அ.இ.அ.த..க 422 25.41 ேதால்வ

2 ேயராஜா.இ ஆண் இன்னாச த..க 1239 74.59 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1979   பதவான வாக்கள்: 1277(64.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1276    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்மண.வ ெபண் வஜய மார் த..க 672 52.66 ெவற்ற

2 தா.ஆர் ெபண் ராமகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 547 42.87 ேதால்வ

3 ஜான்ச
ராண.ெபா ெபண் ெபான்சாம எஸ் ேத..த.க 57 4.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2229   பதவான வாக்கள்: 1402(62.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1397    ெசல்லாத வாக்கள் : 5
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்ஜனான். ெபண் ைகதீன் பாட்சா அ.இ.அ.த..க 670 47.96 ேதால்வ

2 கெலட்ம.க ெபண் கேணச
பாண்யன் எஸ் அ.ம..க. 35 2.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமெலட்ம.எஸ் ெபண் ேசகர் ஆர் த..க 692 49.53 ெவற்ற

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1890   பதவான வாக்கள்: 1327(70.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1322    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசர்த்த.மா ஆண் மாத்த.ம ப.ேஜ.ப 123 9.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜாதா.ெஜ ெபண் ெஜயராம் ச த..க 666 50.38 ெவற்ற

3 பாண்யன். ப ச  ஆண் ழந்ைத
பாண்யன் அ.இ.அ.த..க 353 26.70 ேதால்வ

4 ஷாஜ.ஸ் ஆண் ஸ்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 13.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1822   பதவான வாக்கள்: 1005(55.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 999    ெசல்லாத வாக்கள் : 6

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாரதா.ஆர் ெபண் ராேஜந்தரன் ப த..க 561 56.16 ெவற்ற

2 பாத்தமா பவ.ஷா ெபண் ஷானவாஸ்.ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 5.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபர்யா ெஜய
மேனா.ெஜ ெபண் ஆேபல் ேசத் மா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 43 4.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மைலயரச கேணச
ெபமாள். ெபண் கேணச ெபமாள்

த அ.இ.அ.த..க 341 34.13 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2244   பதவான வாக்கள்: 1494(66.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1491    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமராவத.ெஜ ெபண் ெஜயபரகாஷ் த..க 721 48.36 ேதால்வ

2 ைவண்ட
ெலட்ம.ேவ ெபண் ேவல்கன்  அ.இ.அ.த..க 770 51.64 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1634   பதவான வாக்கள்: 925(56.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 923    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗகர் ஜான்.ஷா ெபண் ஷாஜகான்  த..க 487 52.76 ெவற்ற

2 ப்ெலட்ம.அ ெபண் அரச்சந்தரன் ஜ அ.இ.அ.த..க 341 36.94 ேதால்வ

3 ெசய்த்ன் பவ.ரா ெபண் ராஜா ைகதீன் நா.த.க. 22 2.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ. ெபண் த்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 7.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2406   பதவான வாக்கள்: 1405(58.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1399    ெசல்லாத வாக்கள் : 6

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரமசவன்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயா ச இ.ேத.கா 728 52.04 ெவற்ற

2 பலேவசம். ஆண் ப்ைபயா
பாண்யன் ப அ.இ.அ.த..க 299 21.37 ேதால்வ

3 மாரயப்பன்.க ஆண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 243 17.37 ேதால்வ

4 ஜானகராமன்.க ஆண் .கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 9.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2137   பதவான வாக்கள்: 1128(52.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1123    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தர.எஸ் ெபண் ேரஷ் மார் ஏ த..க 737 65.63 ெவற்ற

2 ர்
ெபர்னத். ெபண் த்க்மார் அ.இ.அ.த..க 386 34.37 ேதால்வ

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1510   பதவான வாக்கள்: 924(61.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 918    ெசல்லாத வாக்கள் : 6

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணச
ெபமாள்.த ஆண் தமைல மா அ.இ.அ.த..க 165 17.97 ேதால்வ

2 கேணசன். ஆண் ப்படாத த..க 617 67.21 ெவற்ற

3 ப்ைபயா.த ஆண் தசற்றம்பலம் ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 10.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவங்கேடஷ்.அ ஆண் அழகர்சாம  ப.ேஜ.ப 44 4.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 19 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2707   பதவான வாக்கள்: 1559(57.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1558    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்க ராஜன்.வ ஆண் ேவலாதம் இ ச.ப.ஐ(எம்) 542 34.79 ேதால்வ

2 கண்ணன்.ெல ஆண் ெலட்மணன்.மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 9.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.ேவ ஆண் ேவலாதம் அ.இ.அ.த..க 320 20.54 ேதால்வ

4 வக்ேனஷ்.ப ஆண் பச்ைசயா மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 546 35.04 ெவற்ற

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 20 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1837   பதவான வாக்கள்: 1141(62.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1139    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆப்ரகாம்.ஜ ஆண் ஞானபரகாசம் ஏ அ.இ.அ.த..க 33 2.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகராஜ்.பா ஆண் பாலகஷ்ணன்.ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 2.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ ேரஷ்
ெபமாள்.மா ஆண் மாரயப்பன் சா. த..க 713 62.60 ெவற்ற

4 ேபச்ச த்.க ஆண் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 367 32.22 ேதால்வ

நகராட்ச : வக்கரமசங்கரம்   வார் எண்: 21 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1655   பதவான வாக்கள்: 1011(61.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1008    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கராஜன்.ேச ஆண் ேசராமங்கம் ேத..த.க 8 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 டைலமாடன்.ெபா ஆண் ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 498 49.40 ெவற்ற

3 பரபாகரன். ஆண் ந்தரம். சா.. த..க 419 41.57 ேதால்வ

4 வஜயமார். ஆண் ப்ராய ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 8.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்


