
அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் 2016 (AIADMK Candidate List 2016)  

த ொகுதி வேட்பொளர் 

1. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் (11) ஜெ ஜெயலலிதா 

2. கும்மிடிபூண்டி (1) வக.எஸ். விெயகுமார், 

3. ஜபான்வேரி (தனி) (2) சிறுணியம் பி.பலராமன், 

4. திருத்தணி (3) பி.எம்.நரசிம்மன், 

5. திருேள்ளூர் (4) ஏ.பாஸ்கரன், 

6. பூந்தமல்லி (தனி) (5) டி.ஏ.ஏழுமலல, 

7. ஆேடி (6) க.பாண்டியராென், 

8. மதுரோயல் (7) பா.ஜபன்ெமின், 

9. அம்பத்தூர் (8) வி.அஜலக்சாண்டர், 

10. மாதேரம் (9) டி.தஷ்ணாமூர்த்தி, 

11. திருஜோற்றியூர் (10) பி.பால்ராஜ் 

12. ஜபரம்பூர் (12) பி.ஜேற்றிவேல், 

13. ஜகாளத்தூர் (13) ஜெ.சி.டி.பிரபாகர், 

14. வில்லிோக்கம் (14) தாடி ம. ராசு, 

15. திரு.வி.க. நகர் (தனி) (15) ே. நீலகண்டன், எம்.எல்.ஏ., 

16. எழும்பூர் (தனி) (16) பரிதி இளம்ேழுதி 

17. ராயபுரம் (17) டி. ஜெயக்குமார், 

18. துலைமுகம் (18) வக.எஸ். சீனிோசன் 

19. வசப்பாக்கம்- திருேல்லிக்வகணி 

(19) 

ஏ. நூர்ெஹான், 

20. ஆயிரம்விளக்கு (20) பா. ேளர்மதி 

21. அண்ணாநகர் (21) எஸ்.. வகாகுல இந்திரா, 

22. விருகம்பாக்கம் (22) விருலக வி.என். ரவி, 

23. லசதாப்வபட்லட (23) சி.ஜபான்லேயன், 

24. தியாகராயநகர் (24) சரஸ்ேதி ஜரங்கசாமி, 

25. லமலாப்பூர் (25) ஆர். நடராஜ், 

26. வேளச்வசரி (26) நீலாங்கலர எம்.சி. முனுசாமி 

27. வசாழிங்கநல்லூர் (27) லிவயா என். சுந்தரம் 

28. ஆலந்தூர் (28) பண்ருட்டி ச. இராமச்சந்திரன் 

29. ஸ்ரீஜபரும்புதூர் (தனி) (29) வக. பழனி 

30. பல்லாேரம் (30) சி.வி.. இளங்வகாேன், 

31. தாம்பரம் (31) சிட்லபாக்கம் ச. இராவசந்திரன், 

32. ஜசங்கல்பட்டு (32) ஆர்.. கமலகண்ணன் 



33. திருப்வபாரூர் (33) எம். வகாதண்டபாணி, 

34. ஜசய்யூர் (தனி) (34) ஏ. முனுசாமி, 

35. உத்திரவமரூர் (36) ோலாொபாத் பா. கவணசன் 

36. காஞ்சிபுரம் (37) லமதிலி திருநாவுக்கரசு 

37. அரக்வகாணம் (தனி) (38) வகா.சி. மணிேண்ணன் 

38. வசாளிங்கர் (39) என்.ஜி. பார்த்திபன், 

39. காட்பாடி (40) எஸ்.ஆர்.வக அப்பு, 

40. ராணிப்வபட்லட (41) சுலமதாங்கி சி. ஏழுமலல 

41. ஆற்காடு (42) வக.வி. ராமதாஸ், 

42. வேலூர் (43) ப. நீலகண்டன் 

43. அலணக்கட்டு (44) ம. கலலயரசு, 

44. கீழ்லேத்தியணான்- குப்பம் (தனி) 

(45) 

ஜி. வலாகநாதன் 

45. குடியாத்தம் (தனி) (46) ஜெயந்தி பத்மநாபன், 

46. ோணியம்பாடி (47) டாக்டர் நீவலாபர் கபீல், 

47. ஆம்பூர் (48) ஆர். பாலசுப்பிரமணி 

48. வொலார்வபட்லட (49) வக.சி. வீரமணி, 

49. திருப்பத்தூர் (50) டி.டி. குமார், 

50. ஊத்தங்கலர (தனி) (51) மவோரஞ்சிதம் நாகராஜ், 

51. பர்கூர் (52) சி.வீ. ராவெந்திரன், 

52. கிருஷ்ணகிரி (53) வி. வகாவிந்தராஜ் 

53. வேப்பேஹள்ளி (54) வக.பி. முனுசாமி, 

54. ஒசூர் (55) பி. பாலகிருஷ்ணா ஜரட்டி 

55. தளி (56) சி. நாவகஷ் 

56. பாலக்வகாடு (57) வக.பி அன்பழகன், 

57. ஜபன்ோகரம் (58) எம்.வக. வேலுமணி 

58. தருமபுரி (59) பு.தா. இளங்வகாேன் 

59. பாப்பிஜரட்டிபட்டி (60) ஜி.எஸ். குப்புசாமி 

60. அரூர் (தனி) (61) ஆர்.ஆர். முருகன் 

61. ஜசங்கம் (தனி) (62) எம். திேகரன், 

62. திருேண்ணாமலல (63) ஜபருமாள்நகர் வக. ராென், 

63. கீழ்ஜபன்ோத்தூர் (64) வக.. ஜசல்ேமணி, 

64. கலசபாக்கம் (65) வி பன்னீர்ஜசல்ேம் 

65. வபாளூர் (66) சி.எம். முருகன், 

66. ஆரணி (67) வசவூர் எஸ். இராமச்சந்திரன் 



67. ஜசய்யார் (68) தூசி வக. வமாகன், 

68. ேந்தோசி (தனி) (69) வி. வமகநாதன், 

69. ஜசஞ்சி (70) அ. வகாவிந்தசாமி 

70. லமலம் (71) கா. அண்ணாதுலர 

71. திண்டிேேம் (தனி) (72) எஸ்.பி இராவெந்திரன், 

72. ோனூர் (தனி) (73) எம். சக்கரபாணி, 

73. விழுப்புரம் (74) சி.வி. சண்முகம், , 

74. விக்கிரோண்டி (75) வசேல் ஆர். வேலு 

75. திருக்வகாயிலூர் (76) வசேல் ஜி. வகாதண்டராமன், 

76. உளுந்தூர்வபட்லட (77) இரா. குமரகுரு 

77. ரிஷிேந்தியம் (78) கதிர். தண்டபாணி 

78. சங்கராபுரம் (79) ஏ.எஸ்.ஏ. இராெவசகர், 

79. கள்ளக்குறிச்சி (தனி) (80) அ. பிரபு, 

80. கங்கேல்லி (தனி) (81) அ. மருதமுத்து, 

81. ஆத்தூர் (தனி) (82) ஆர்.எம். சின்ேதம்பி, 

82. ஏற்காடு (எஸ்.டி) (83) கு. சித்ரா 

83. ஓமலூர் (84) எஸ். ஜேற்றிவேல், 

84. வமட்டூர் (85) அ. சந்திரவசகரன் 

85. எடப்பாடி (86) எடப்பாடி வக. பழனிசாமி, 

86. சங்ககிரி (87) எஸ். இராொ, 

87. வசலம் (வமற்கு) (88) ஜி. ஜேங்கடாெலம், 

88. வசலம் (ேடக்கு) (89) வக.ஆர்.எஸ். சரேணன் 

89. வசலம் (ஜதற்கு) (90) ஏ.பி. சக்திவேல் 

90. வீரபாண்டி (91) எஸ்.. மவோன்மணி, 

91. ராசிபுரம் (தனி) (92) டாக்டர் வி. சவராொ, 

92. வசந்தமங்கலம் (எஸ்.டி) (93) திரு. சி. சந்திரவசகரன் 

93. நாமக்கல் (94) வக.பி.பி.பாஸ்கர், 

94. பரமத்தி வேலூர் (95) ஆர்.ஆர். இராவெந்திரன், 

95. திருச்ஜசங்வகாடு (96) ஜபான். சரஸ்ேதி, 

96. குமாரபாலளயம் (97) பி.தங்கமணி, 

97. ஈவராடு (கிழக்கு) (98) வக.எஸ். ஜதன்ேரசு 

98. ஈவராடு (வமற்கு) (99) இரா. ேரதராென், 

99. ஜமாடக்குறிச்சி (100) வி.பி. சிேசுப்பிரமணி 

100. தாராபுரம் (தனி) (101) வக. ஜபான்னுசாமி, 

101. ஜபருந்துலை (103) வதாப்பு என்.டி. ஜேங்கடாச்சலம் 



102. போனி (104) வக.சி. கருப்பணன் 

103. அந்தியூர் (105) ஈ.எ.ஆர். ராொ (எ) ராொ கிருஷ்ணன், 

104. வகாபிச்ஜசட்டிப்பாலளயம் 

(106) 

வக.ஏ. ஜசங்வகாட்லடயன், 

105. போனிசாகர் (தனி) (107) எஸ். ஈஸ்ேரன், 

106. உதகமண்டலம் (108) கப்பச்சி டி. விவோத், 

107. கூடலூர் (தனி) (109) எஸ். கலலச்ஜசல்ேன் 

108. குன்னூர் (110) ஏ. ராமு (சாந்தி ஏ. ராமு) , 

109. வமட்டுப்பாலளயம் (111) ஓ.வக. சின்ேராஜ், 

110. அவிோசி (தனி) (112) ப. தேபால் 

111. திருப்பூர் (ேடக்கு) (113) வக.என். விெயகுமார் 

112. திருப்பூர் (ஜதற்கு) (114) எஸ். குணவசகரன் 

113. பல்லடம் (115) கலரப்புதூர் ஏ. நடராென் 

114. சூலூர் (116) ஆர். கேகராஜ் 

115. கவுண்டம்பாலளயம் (117) வி.சி. ஆறுக்குட்டி, 

116. வகாயம்புத்தூர் ேடக்கு (118) பி.ஆர்.ஜி அருண்குமார் 

117. ஜதாண்டாமுத்தூர் (119) எஸ்.பி. வேலுமணி, 

118. வகாயம்புத்தூர் ஜதற்கு (120) அம்மன் வக. அர்ச்சுணன் 

119. சிங்காநல்லூர் (121) சிங்லக என். முத்து, 

120. கிணத்துக்கடவு (122) ஏ. சண்முகம் 

121. ஜபாள்ளாச்சி (123) ஜபாள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன், 

122. ோல்பாலை (தனி) (124) கஸ்தூரி ோசு, 

123. உடுமலலப்வபட்லட (125) உடுமலல வக. ராதாகிருஷ்ணன், 

124. மடத்துக்குளம் (126) வக. மவோகரன், 

125. பழனி (127) பி. குமாரசாமி, 

126. ஆத்தூர் (129) நத்தம் இரா. விசுேநாதன், 

127. நிலக்வகாட்லட (தனி) (130) ஆர். தங்கதுலர, 

128. நத்தம் (131) எஸ்.. ஷாெகான், 

129. திண்டுக்கல் (132) திண்டுக்கல் சி. சீனிோசன், 

130. வேடசந்தூர் (133) வி.பி.பி.பரமசிேம், 

131. அரேக்குறிச்சி (134) வி. ஜசந்தில்பாலாஜி, 

132. கரூர் (135) எம்.ஆர்.ஆர். விெயபாஸ்கர், 

133. கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) (136) எம்.. கீதா, 

134. குளித்தலல (137) ஆர்.. சந்திரவசகரன் 

135. மணப்பாலை (138) ஆர். சந்திரவசகர், 



136. ஸ்ரீரங்கம் (139) எஸ். ேளர்மதி, 

137. திருச்சிராப்பள்ளி (வமற்கு) 

(140) 

டாக்டர் எஸ்.. தமிழரசி, 

138. திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு) 

(141) 

ஆர். மவோகரன் 

139. திருஜேறும்பூர் (142) டி. கலலச்ஜசல்ேன் 

140. லால்குடி (143) எம். விெயமூர்த்தி, 

141. மண்ணச்சநல்லூர் (144) பரவமஸ்ேரி முருகன், 

142. முசிறி (145) எம். ஜசல்ேராசு 

143. துலையூர் (தனி) (146) ஏ. லமவிழி, 

144. ஜபரம்பலூர் (தனி) (147) இளம்லப இரா. தமிழ்ச்ஜசல்ேன், 

145. குன்ேம் (148) ஆர்.டி ராமச்சந்திரன் 

146. அரியலூர் (149) தாமலர எஸ். ராவெந்திரன் 

147. ஜெயங்ஜகாண்டம் (150) வெ.வக.என். ராமஜெயலிங்கம், 

148. திட்டக்குடி (தனி) (151) ஜப. அய்யாசாமி, 

149. விருத்தாசலம் (152) வி.டி. கலலச்ஜசல்ேன், 

150. ஜநய்வேலி (153) இரா. இராெவசகர், 

151. பண்ருட்டி (154) சத்யா பன்னீர்ஜசல்ேம் 

152. கடலூர் (155) எம்.சி. சம்பத் 

153. குறிஞ்சிப்பாடி (156) ஜசாரத்தூர் இரா. ராவெந்திரன், 

154. புேேகிரி (157) ஜசல்வி ராமஜெயம், 

155. சிதம்பரம் (158) வக.ஏ. பாண்டியன், 

156. காட்டுமன்ோர் வகாயில் (தனி) 

(159) 

எம்.வக. மணிகண்டன், 

157. சீர்காழி (தனி) (160) பி.வி.பாரதி, 

158. மயிலாடுதுலை (161) வி. ராதாகிருஷ்ணன், 

159. பூம்புகார் (162) ஏ. நடராென், 

160. கீழ்வேலூர் (தனி) (164) ஜசல்வி என். மீோ, 

161. வேதாரண்யம் (165) ஆர். கிரிதரன், 

162. திருத்துலைப்பூண்டி (தனி) (166) வக. உமா மவகஸ்ேரி, 

163. மன்ோர்குடி (167) டி. சுதா, 

164. திருோரூர் (168) ஏ.என்.ஆர். பன்னீர்ஜசல்ேம், 

165. நன்னிலம் (169) ஆர். காமராஜ், 

166. திருவிலடமருதூர் (தனி) (170) யு.வசட்டு, 

167. கும்பவகாணம் (171) ராம. ராமநாதன், 

168. பாபநாசம் (172) இரா. துலரக்கண்ணு, 



169. திருலேயாறு (173) எம்.ஜி.எம். சுப்பிரமணியன், 

170. தஞ்சாவூர் (174) எம் ஜரங்கசாமி, 

171. ஒரத்தநாடு (175) ஆர். லேத்திலிங்கம், 

172. பட்டுக்வகாட்லட (176) சி.வி. வசகர், 

173. வபராவூரணி (177) மா. வகாவிந்தராென் 

174. கந்தர்ேவகாட்லட (தனி) (178) நார்த்தான்மலல பா. ஆறுமுகம் 

175. விராலிமலல (179) டாக்டர் சி. விெயபாஸ்கர், 

176. புதுக்வகாட்லட (180) வி.ஆர். கார்த்திக் ஜதாண்லடமான், 

177. திருமயம் (181) பி.வக. லேரமுத்து, 

178. ஆலங்குடி (182) ஞாே. கலலச்ஜசல்ேன், 

179. அைந்தாங்கி (183) இ.ஏ. இரத்திேசபாபதி 

180. காலரக்குடி (184) வபராசிரிலய கற்பகம் இளங்வகா, 

181. திருப்பத்தூர் (185) வக.ஆர். அவசாகன், 

182. சிேகங்லக (186) ஜி.பாஸ்கரன் 

183. மாோமதுலர (தனி) (187) எஸ். மாரியப்பன் ஜகன்ேடி, 

184. வமலூர் (188) பி. ஜபரியபுள்ளான் (எ) ஜசல்ேம், 

185. மதுலர கிழக்கு (189) தக்கார் பி. பாண்டி, 

186. வசாழேந்தான் (தனி) (190) கி. மாணிக்கம், 

187. மதுலர ேடக்கு (191) எம்.எஸ். பாண்டியன் 

188. மதுலர ஜதற்கு (192) எஸ்.எஸ்.சரேணன், 

189. மதுலர லமயம் (193) மா. ஜெயபால், 

190. மதுலர வமற்கு (194) ஜசல்லூர் வக. ராெு, 

191. திருப்பரங்குன்ைம் (195) எஸ்.எம். சீனிவேல் 

192. திருமங்கலம் (196) ஆர்.பி. உதயகுமார், 

193. உசிலம்பட்டி (197) பா. நீதிபதி, 

194. ஆண்டிபட்டி (198) தங்க தமிழ்ஜசல்ேன், 

195. ஜபரியகுளம் (தனி) (199) வபராசிரியர் டாக்டர் வக. கதிர்காமு, 

196. வபாடிநாயக்கனூர் (200) ஓ. பன்னீர்ஜசல்ேம், 

197. கம்பம் (201) எஸ்.டி.வக.ெக்லகயன், 

198. ராெபாலளயம் (202) ஏ.ஏ.எஸ். ஷியாம், 

199. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (தனி) (203) எம். சந்திரபிரபா, 

200. சாத்தூர் (204) எதிர்வகாட்லட எஸ்.ஜி. சுப்பிரமணியன் 

201. சிேகாசி (205) வக.டி. ராவெந்திரபாலாஜி 

202. விருதுநகர் (206) வக. கலாநிதி 

203. அருப்புக்வகாட்லட (207) எம்.ஜி. முத்துராொ 



204. திருச்சுழி (208) வக. திவேஷ்பாபு, 

205. பரமக்குடி (தனி) (209) எஸ்.. முத்லதயா, 

206. ராமநாதபுரம் (211) டாக்டர் எம். மணிகண்டன், 

207. முதுகுளத்தூர் (212) கீர்த்திகா முனியசாமி, 

208. விளாத்திகுளம் (213) கு. உமாமவகஸ்ேரி, 

209. தூத்துக்குடி (214) சி.த. ஜசல்லப்பாண்டியன், 

210. ஸ்ரீலேகுண்டம் (216) ம. புேவேஸ்ேரன், 

211. ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) (217) ஆர். சுந்தரராஜ், 

212. வகாவில்பட்டி (218) வக. இராமானுெம் கவணஷ், 

213. சங்கரன்வகாவில் (தனி) (219) வி.எம். ராெஜலட்சுமி, 

214. ோசுவதேநல்லூர் (தனி) (220) அ. மவோகரன் 

215. ஜதன்காசி (222) சி. ஜசல்ேவமாகன்தாஸ் பாண்டியன், 

216. ஆலங்குளம் (223) எப்சி கார்த்திவகயன் 

217. திருஜநல்வேலி (224) நயிோர் நாவகந்திரன், 

218. அம்பாசமுத்திரம் (225) ஆர். முருலகயாபாண்டியன் 

219. பாலளயங்வகாட்லட (226) அ. தமிழ்மகன் உவசன் 

220. நாங்குவநரி (227) மா. விெயகுமார், 

221. ராதாபுரம் (228) ஜி.டி. லாரன்ஸ், 

222. கன்னியாகுமரி (229) என். தளோய்சுந்தரம், 

223. நாகர்வகாவில் (230) பி. டாரதி வசம்சன், 

224. குளச்சல் (231) வக.டி. பச்லசமால், 

225. பத்மநாபபுரம் (232) வக.பி. ராவெந்திரபிரசாத் 

226. விளேன்வகாடு (233) ஜி. நாஞ்சில் ஜடாமினிக் (எ) ஜடாமினிக் சாவிவயா 

ொர்ஜ், 

227. கிள்ளியூர் (234) ஏ. வமரி கமல பாய் 
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