
நகராட்ச ேதர்தல்கள் ேவட்பாளர்கள் றத்தான க்கயமான தகவல்கள்
பதவ : நகராட்ச உப்பனர்

மாவட்டம் : க்ேகாட்ைட            நகராட்ச :  அறந்தாங்க

வார் எண் : 24 இட ஒக்கீ : ெபா (ெபண்கள்)

ேவட்ம தாக்கல் ெசய்த நாள்   :  03-02-2022

ேவட்ம தாக்கல் ெசய்த வரைச
எண்

  :  5

1. ேவட்பாளரன் ெபயர் (தமழல்)   :  தமத  ேரகா  ரா

ேவட்பாளரன் ெபயர்
(ஆங்கலத்தல்)

  :  Tmt. Renuga R

2. ேவட்பாளரன் தந்ைத/கணவர் ெபயர்
(தமழல்)

  :  ரா

ேவட்பாளரன் தந்ைத/கணவர்
ெபயர் (ஆங்கலத்தல்)

  :  Rasu

3. ேவட்பாளரன் வாக்காளர்
அைடயாள அட்ைட எண்

  :  TCL0610774

4. அ) பானம்   :  ெபண்

ஆ) வய(Age should be greater
than 20)

  :  44வடங்கள்

இ) இனம்   :  Others

5.  அஞ்சல் கவர (தமழல்)

  :  

69-6/1 அப்ல் ஹமீ ெத, அறந்தாங்க டன் தாகா
க்ேகாட்ைட மாவட்டம்
அஞ்சல் றய :614616

 அஞ்சல் கவர
(ஆங்கலத்தல்)

  :  

69-6/1, ABDUL HAMEED STREET, ARANTHANGI TOWN TALUK,
PUDUKKOTTAI DISTRICT
Pincode:614616

6. எந்த அரசயல் கட்சயன் சார்பாக
ேவட்பாளராக நத்தப்பட்ள்ளார்
அதன் ெபயர் (மற்றவர்கள்
"ேயட்ைச" என எக. கட்ச
சார்பற்ற ேதர்தக்
"ெபாந்தா" என றப்படம்)

  :  ேயட்ைச ேவட்பாளர்

7. ேவட்பாளரன் ெபயர் வாக்காளர்
பட்யல் இடம் ெபற்ள்ள பாகம்
எண், வரைச எண், வார் எண் /
ேகாட்டம் எண், உள்ளாட்ச அைமப்
ெபயர் மற்ம் மாவட்டம்

  :  

அ) க்ேகாட்ைட   மாவட்டம்
ஆ) அறந்தாங்க   நகராட்ச
இ) வார் / ேகாட்டம் எண்   24

ஈ) வாக்காளர் பட்யல் பாகம் எண் 1  ல்
                             வரைச எண் 44

8. ேவட்பாளரன் ெதாைலேபச எண் /
ைகேபச எண் / மன்னஞ்சல்
கவர   :

       

அ) ெதாைலேபச எண் : 0 (STD றய உடன்)

ஆ) ைகப்ேபச எண் : 9786059645

இ) மன்னஞ்சல் கவர :

9. ன்ெமாழபவரன் ெபயர்
(தமழல்)

  :  பர்ேசக்

ன்ெமாழபவரன் ெபயர்
(ஆங்கலத்தல்)

  :  Peersheik



10. ன்ெமாழபவரன் வாக்காளர்
அைடயாள அட்ைட எண்

  :  TCL1220086

11.

ன்ெமாழபவரன் ெபயர்
உள்ளாட்ச அைமப்கக்கான
வாக்காளர் பட்யல் இடம்
ெபற்ள்ள பாகம் எண், வரைச
எண், வார் எண் / ேகாட்டம் எண்,
உள்ளாட்ச அைமப் ெபயர் மற்ம்
மாவட்டம்)

  :  

அ) க்ேகாட்ைட  மாவட்டம்
ஆ) அறந்தாங்க  நகராட்ச
இ) வார் / ேகாட்டம் எண் 24
உ) வாக்காளர் பட்யல் பாகம் எண் 1 மற்ம் வரைச
எண் 434

12. ேவட்பாளரன் உயர் கல்வ தத   :  பட்டதார

 

தட்டச் ெசய்தவரன்
ைகெயாப்பம்

சரபார்த்தவரன்
ைகெயாப்பம்

இைணயத்தல் பதேவற்றம் ெசய்ய
ஒப்தல் அளப்பவரன் ைகெயாப்பம்


