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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : ேகாயம்த்ர்

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1271   பதவான வாக்கள்: 1052(82.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1051    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆச்சாம. ஆண் ப்பரமணயன்  அ.இ.அ.த..க 123 11.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்தேவல்.அ ஆண் அய்யா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 316 30.07 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.ச ப ஆண் சன்னபட் நா.த.க. 18 1.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரங்கராஜ். ஆண் சன்னெவள்ளங்கர த..க 594 56.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 2 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1433   பதவான வாக்கள்: 1150(80.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1150    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணந்தர. ெபண் ரஞ்சத்மார் த..க 732 63.65 ெவற்ற

2 ேதவ. ெபண் கட்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்லட்ம.ம ெபண் மணகண்டன் நா.த.க. 13 1.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரங்கம்மாள்.ர ெபண் ரங்கசாம அ அ.இ.அ.த..க 390 33.91 ேதால்வ

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1263   பதவான வாக்கள்: 992(78.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 992    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண.ம ெபண் மேகஸ்வரன் அ.இ.அ.த..க 270 27.22 ேதால்வ

2 சவமண.ர ெபண் க.ெப. ப.ரவந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 236 23.79 ேதால்வ

3 ராஜாத்த. ெபண் சன்னச்சாம த..க 486 48.99 ெவற்ற

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1456   பதவான வாக்கள்: 1066(73.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1066    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காதர்பாஷா. ஆண் ைலமான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன். ஆண் த் கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 546 51.22 ெவற்ற

3 நாகராஜ். ஆண் ப்பரமண நா.த.க. 13 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனச்சாம. ஆண் ப்ைபயன் த..க 469 44.00 ேதால்வ

5 தர். ஆண் சீலா ப.ேஜ.ப 21 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:999   பதவான வாக்கள்: 770(77.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 770    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அப்ல் வஹாப். ஆண் அணஃபா ச.ப.ஐ 13 1.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகராஜ்.ஈ ஆண் ஈஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 298 38.70 ேதால்வ

3 சண்கம்.ப ஆண் பழனச்சாம நா.த.க. 4 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்ரத்தனம்.நா ஆண் நாராயணசாம எஸ் அ.இ.அ.த..க 10 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மணகண்டன்.ச ஆண் சங்கரநாராயணனன் ச.ப.ஐ(எம்) 445 57.79 ெவற்ற

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:995   பதவான வாக்கள்: 718(72.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 718    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகாம.நீ ெபண் நீலேமகம் அ.இ.அ.த..க 2 0.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவக்மார்.க ஆண் கணபத என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 301 41.92 ேதால்வ

3 தங்கராஜ்.அ ேவ ஆண் ேவலப்பகண்டர் .ர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நடராஜன். ஆண் ெபான்சாம ப.ேஜ.ப 15 2.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரேமஸ்வரன்.இரா ஆண் ெஜகதாம்பாள் த..க 390 54.32 ெவற்ற

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1167   பதவான வாக்கள்: 823(70.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 823    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணமார.எஸ்
எஸ் ெபண் ெசௗந்தரராஜன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 6 0.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாமதா.அ  ெபண் ப்சாம ர அ.இ.அ.த..க 65 7.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரயா.இ ெபண் இளவரசன் த..க 365 44.35 ேதால்வ

4 ேரஷ்ம.ச ெபண் சந்தரேசகரன் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 387 47.02 ெவற்ற
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ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1259   பதவான வாக்கள்: 935(74.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 935    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தனலட்ம. ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 13.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கம சமீர்.ந ஆண் நசீர் அகம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 3.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கம சீர்.அ ஆண் அப்ல் க்ர் ச.ப.ஐ(எம்) 336 35.94 ெவற்ற

4 ரவச்சந்தரன் .ம ஆண் மதாச்சலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 10.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜராஜசாம.ஆர்
ெஜ எஸ ஆண் ெசன்னயப்பகண்டர் ப.ேஜ.ப 24 2.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாகர் உேசன்.உ ஆண் உஸ்மான் கான் எஸ் அ.இ.அ.த..க 10 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஹர சங்கர்.அ ப ஆண் த.ெப. பழனச்சாம அ.ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 298 31.87 ேதால்வ

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:982   பதவான வாக்கள்: 786(80.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 786    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல் என்கற
லா. ெபண் வரேமாகன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 4 0.51 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 காஞ்சனா.ச ெபண் சவக்மார் த..க 614 78.12 ெவற்ற

3 ப. ெபண் சந்தரதாஸ் Makkal Needhi
Maiam 105 13.36 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 பாக்கயவத. ெபண் கந்தசாம ப.ேஜ.ப 35 4.45 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ராஜலட்ம. ெபண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 28 3.56 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1262   பதவான வாக்கள்: 988(78.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 988    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன். ஆண் ைரசாம ப.ேஜ.ப 43 4.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சகாமண.ரா ஆண் ராமசாமக்
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 35 3.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரயாஸ் அகம.ச ஆண் சபர் அகம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார்.க ஆண் கஷ்ணசாம த..க 906 91.70 ெவற்ற

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1113   பதவான வாக்கள்: 821(73.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 8.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பான. ெபண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 91 11.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரவணாேதவ.க ெபண் கஷ்ணர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 332 40.44 ெவற்ற

4 வஹதா. ெபண் ஸ்தபா த..க 302 36.78 ேதால்வ

5 ஷர்மளா நாசர்ஷா. ெபண் நாசர் ஷா அ.இ.அ.த..க 25 3.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1013   பதவான வாக்கள்: 789(77.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 789    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காளசாம.ஆ ச ஆண் சவசாம இ.ேத.கா 131 16.60 ேதால்வ

2 சண்கம். ஆண் சன்னகாளயப்பெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 10 1.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனச்சாம.ஈ ஆண் ஈஸ்வர கடர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 5.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாப்பண்ணன். ஆண் த்க்கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 283 35.87 ேதால்வ

5 ரங்கநாதன்.நா ஆண் நாகப்பன் கா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 324 41.06 ெவற்ற

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1118   பதவான வாக்கள்: 874(78.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 874    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காத்தாள்.த ெபண் க.ெப. தர்த்த ப.ேஜ.ப 468 53.55 ெவற்ற

2 கவதா. ெபண் வஜயமார் த..க 406 46.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1660   பதவான வாக்கள்: 1256(75.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1256    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கத்தகா.மா ெபண் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 184 14.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வேனஸ்வர.ெச ெபண் அறவழகன் இ.ேத.கா 645 51.35 ெவற்ற

3 ைவெஜயந்த.ஈ ெபண் ஈஸ்வரன் ெச அ.இ.அ.த..க 427 34.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : அன்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1890   பதவான வாக்கள்: 1526(80.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1526    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா. ெபண் ேவேகாபால் ப.ேஜ.ப 16 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.க ெபண் கங்காதரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ. ெபண் பன்னீர்ெசல்வம் த..க 808 52.95 ெவற்ற

4 பவத்ரா. ெபண் ேமாகன்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாண்ச்ெசல்வ.சா ெபண் சாமநான் நா.த.க. 14 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பேரமா.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ேக அ.இ.அ.த..க 17 1.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வேனஸ்வர. ெபண் ப்ரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 633 41.48 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:607   பதவான வாக்கள்: 525(86.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ந்தர்ராஜன்.ப ஆண் பழன ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 71 13.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.நா ப ஆண் பழனசாம ப.ேஜ.ப 51 9.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமர்த்த.ம ஆண் மதமைலகண்டர் எம் த..க 403 76.76 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:436   பதவான வாக்கள்: 371(85.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 371    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரங்கசாம.எ ேக ஆண் கஷ்ணசாம. என் த..க 176 47.44 ேதால்வ

2 மணகண்ட ெவங்கட
கஷ்ணன். ஆண் த்சாம க அ.இ.அ.த..க 195 52.56 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:522   பதவான வாக்கள்: 481(92.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நவனா.வ ெபண் வக்ேனஷ் த..க 237 49.27 ேதால்வ

2 வஜயலட்ம.த ெபண் எ.ப.தர்மராஜன் அ.இ.அ.த..க 244 50.73 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:463   பதவான வாக்கள்: 411(88.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 411    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்த்த.எ எஸ் ஆண் எ.ப.ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 210 51.09 ெவற்ற

2 வேனாத்மார்.க ஆண் கப்பன் கண்டர் ச த..க 201 48.91 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:203   பதவான வாக்கள்: 164(80.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 164    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வசாலாட்ச.ர ெபண் ரவ சங்கர் த..க 97 59.15 ெவற்ற

2 ெவங்கட்டம்மாள்.ெப ெபண் ெபமாள்சாம ேக அ.இ.அ.த..க 67 40.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:474   பதவான வாக்கள்: 441(93.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 441    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பர.இ ஆண் இளங்ேகாவன் அ.இ.அ.த..க 209 47.39 ேதால்வ

2 ர்த்த.ப ஆண் பட் ெசட்யார் த..க 232 52.61 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:576   பதவான வாக்கள்: 545(94.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 544    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.வ ெபண் வேனாத்மார் இ.ேத.கா 292 53.68 ெவற்ற

2 கவதா.பா ெபண் பாலகன். எ அ.இ.அ.த..க 252 46.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:497   பதவான வாக்கள்: 444(89.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 443    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கத்தகா
ேதவ.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ஆர் அ.இ.அ.த..க 218 49.21 ேதால்வ

2 லட்ம.அ ெபண் அய்யாசாம  த..க 225 50.79 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:448   பதவான வாக்கள்: 412(91.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலாராண.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ம த..க 256 62.14 ெவற்ற

2 ராதா.ேச ெபண் ேசகர் எம் அ.இ.அ.த..க 156 37.86 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:271   பதவான வாக்கள்: 252(92.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 252    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சசகலா.ப ெபண் ெசந்தல்மார் என்.ப. ப.ேஜ.ப 39 15.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனச்சாம.ேத ஆண் ேதவண்ணகண்டர் அ.இ.அ.த..க 33 13.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணேமகைல.ரா ெபண் ராமர்த்த ம த..க 180 71.43 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 11 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:339   பதவான வாக்கள்: 299(88.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 297    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னயம்மாள். ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 110 37.04 ேதால்வ

2 சன்னதங்காள்.அ ெபண் அய்யாசாம ப.ேஜ.ப 33 11.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம.கா ெபண் காள ப த..க 154 51.85 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:454   பதவான வாக்கள்: 384(84.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 384    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.ெச ெபண் ெசல்வன் ஆர் த..க 230 59.90 ெவற்ற

2 ேரவத. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 154 40.10 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:411   பதவான வாக்கள்: 350(85.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 350    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பன். ஆண் சீரங்கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.86 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 சாமயப்பன்.ரா ஆண் ராமன் த..க 220 62.86 ெவற்ற

3 சீரங்கன்.ர ஆண் ரங்கன் ப.ேஜ.ப 24 6.86 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 நாகராஜ்.ரா ஆண் ராமன் அ.இ.அ.த..க 96 27.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:463   பதவான வாக்கள்: 404(87.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 404    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ேவ ெபண் ேவல்த் ஆ த..க 235 58.17 ெவற்ற

2 சீத்தாலட்ம.க ெபண் கப்சாம அ.இ.அ.த..க 98 24.26 ேதால்வ

3 யேசாதா.ெப ெபண் ெபமாள்சாம.ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 3.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜஸ்வர.ெபா ெபண் ெபான்ச்சாம ப.ேஜ.ப 55 13.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆலந்ைற   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:403   பதவான வாக்கள்: 358(88.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 358    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரதா.ர ெபண் ரவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 210 58.66 ெவற்ற

2 தாமண.ச ெபண் சசமார் எஸ் அ.இ.அ.த..க 129 36.03 ேதால்வ

3 ெவண்ணலா.பா ெபண் பாரதராஜா ச.ப.ஐ(எம்) 19 5.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:624   பதவான வாக்கள்: 453(72.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 453    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேரசன்.க ஆண் கப்பண்ணன் அ.இ.அ.த..க 38 8.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகௗதமன் .ச ஆண் சவானந்தம் க த..க 415 91.61 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:948   பதவான வாக்கள்: 665(70.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 665    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அட்ெசல்வ.ஆ ரா ெபண் ராஜ்மார் த..க 492 73.98 ெவற்ற

2 அஸ்வதா .அ ெபண் தப் மார்.ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 4.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 இலக்கயா .ெஜ ெபண் எம்.ெஜகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பதர் நஷா.ேஜ ெபண் ஜாபர் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரயா.க ெபண் கனகராஜ் ப.ேஜ.ப 18 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேரவத.கா ெபண் அ.கார்த்தேகயன் அ.இ.அ.த..க 108 16.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:814   பதவான வாக்கள்: 575(70.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதாகீர்.அ ஆண் அ அப்ல் காதர் த..க 456 79.30 ெவற்ற

2 ஆதம்பாஷா.அ ஆண் அப்ல் அசன் இ.ேத.கா 75 13.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சால் அமீ. ஆண் உமான் பாஷா அ.இ.அ.த..க 18 3.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சாமராபா.ந ெபண் நஜீதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ல் உேசன்.ஹ ஆண் ஹதாயத்ல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம ைமதீன்.எ
எஸ் ஆண் சால் அமீ ச.ப.ஐ 8 1.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1160   பதவான வாக்கள்: 825(71.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 825    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மலர்ெகா.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் த..க 566 68.61 ெவற்ற

2 மேனாகர.த ெபண் தர்மராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 246 29.82 ேதால்வ

3 ராபயாமா.எப் ெபண் எ. பஜீல் ரஹ்மான் அ.இ.அ.த..க 13 1.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 5 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:734   பதவான வாக்கள்: 546(74.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 546    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் ைகம்.என்
 எ ஆண் அப்ல் அஜீஸ் அ.இ.அ.த..க 23 4.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.ெபா ஆண் .ெபான்ச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 181 33.15 ேதால்வ

3 ஜாபர் அ.அ உ ஆண் உைசன் த..க 342 62.64 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1037   பதவான வாக்கள்: 870(83.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 870    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.எஸ் ெபண் எஸ் சவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 52 5.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கல்யாண.ேக ெபண் ப்சாம அ.இ.அ.த..க 153 17.59 ேதால்வ

3 ர்க்காேதவ.ெபா ெபண் ப ஆைசத்தம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 4.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ங்ெகா .ச ெபண் சவக்மார் த..க 629 72.30 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1120   பதவான வாக்கள்: 776(69.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 775    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.எஸ் ெபண் ப சதீஸ் மார் த..க 699 90.19 ெவற்ற

2 தமைலசாம.கா ஆண் காமாட்சயப்ப
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 76 9.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:925   பதவான வாக்கள்: 676(73.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 676    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பரேமஸ்வர.என் ெபண் எஸ்.நாராயணசாம அ.இ.அ.த..க 187 27.66 ேதால்வ

2 மகாலட்ம.க ெபண் கண்ணன் ேகா த..க 489 72.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:900   பதவான வாக்கள்: 636(70.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ஆ ெவ ஆண் அ  ெவங்கட்ராமன் ப.ேஜ.ப 166 26.10 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார்.ெவ ஆண் ேகா.ெவங்கேடஷ் அ.இ.அ.த..க 94 14.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயக்மார்.அ ஆண்  ஆகம் த..க 376 59.12 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1133   பதவான வாக்கள்: 753(66.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜய் சீனவாசன்.க ஆண் கல்யாணராகவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 11.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேபந்தரன்.ச ஆண் என் சன்னச்சாம த..க 545 72.38 ெவற்ற

3 அரசன்.க ஆண் கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ்.ேக ஆண் ேக காசவஸ்வநாதன் அ.இ.அ.த..க 70 9.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேவல்பாண்யன்.ேவ
ரா ஆண் ேவ ராமசந்தரன் ப.ேஜ.ப 25 3.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷமீர்.அ ஜ ஆண் அப்ல் ஜபார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1601   பதவான வாக்கள்: 976(60.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 976    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நஸ் ரீன். ெபண் கம அ அ.இ.அ.த..க 240 24.59 ேதால்வ

2 ராபயா பப. ெபண் அல்தாப் ரஹ்மான் த..க 736 75.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1131   பதவான வாக்கள்: 748(66.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 748    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரா ேபகம். ெபண் நாசர் அ அ.இ.அ.த..க 132 17.65 ேதால்வ

2 ேபப சகலா. ெபண் கம்ம
ைமய்தீன் த..க 616 82.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 497(69.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மணகண்டன்.எ
எஸ் ஆண் எ  ந்தர்ராஜன் த..க 235 47.28 ெவற்ற

2 ரவக்மார்.ஆ ந ஆண் வ நல்லதம்ப
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 208 41.85 ேதால்வ

3 வஜயமார்.த ஆண்  தமைலசாம அ.இ.அ.த..க 54 10.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:799   பதவான வாக்கள்: 552(69.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 552    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாக்கயலட்ம.ேஜ ெபண் க ேஜாத த..க 221 40.04 ேதால்வ

2 ேஜாதலட்ம.எஸ் ெபண் எ எஸ்
ெசல்வமார் அ.இ.அ.த..க 258 46.74 ெவற்ற

3 ேஷாபனா.ஜ ெபண் எ.வ.ெசந்தல்
மார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 13.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 15 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1066   பதவான வாக்கள்: 750(70.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்மராஜ்.எ ஆண் ஆர். ஆகம் அ.இ.அ.த..க 224 29.87 ேதால்வ

2 ெவள்ைளத். ஆண் ஞ்பள்ைள த..க 526 70.13 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1039   பதவான வாக்கள்: 727(69.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 727    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐயப்பன்.ந ஆண் நடராஜ் அ.இ.அ.த..க 107 14.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்னராஜ்.ப ஆண் ெபரயசாம த..க 393 54.06 ெவற்ற

3 ந்தர ராஜீ.ஆ ம ஆண் மயல்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 7.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜன்.த ஆண் தமழ்ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 170 23.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 17 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1274   பதவான வாக்கள்: 758(59.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 758    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.சா ெபண் வ. சாந்தங்கமார் த..க 654 86.28 ெவற்ற

2 பார்வத. ெபண் ப்பரமணயம் அ.இ.அ.த..க 104 13.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆைனமைல   வார் எண்: 18 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1048   பதவான வாக்கள்: 768(73.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபசா ேபகம்.எ ெபண் அல்கலாம் ஆசாத் அ.இ.அ.த..க 117 15.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தலா.க ெபண் எஸ் கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 7.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தலகவத.ஆ ெபண் ஆச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 9.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மல்கா பா. ெபண் சால் அமீ த..க 522 67.97 ெவற்ற

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 424(78.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 424    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத. ெபண் வ.தாகர் ப.ேஜ.ப 40 9.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நர்மலா.ச ெபண் ப.சவசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 13.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரவத.ப ஆர் ெபண் வ.பாபா
சந்தரேசகர் அ.இ.அ.த..க 135 31.84 ேதால்வ

4 லட்ம
பரபா.ப ெபண் ெச. பரவன் மார் த..க 192 45.28 ெவற்ற
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ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1157   பதவான வாக்கள்: 868(75.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 868    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஸ். ஆண் .ப்ைபயன் அ.இ.அ.த..க 429 49.42 ெவற்ற

2 பா.ரா ஆண் ஏ ராமர்த்த த..க 381 43.89 ேதால்வ

3 ெவங்கேடஷ்.நா ஆண் நாராயணசாம
நா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 6.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:686   பதவான வாக்கள்: 538(78.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 538    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காா்த்தகா.ஐ ெபண் ஐயப்பன் ப.ேஜ.ப 14 2.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகேஜாத.ர ெபண் ஜ.ரங்கசாம த..க 361 67.10 ெவற்ற

3 பரயா.ர ெபண் ரேமஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 10.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பேரமா.ேகா ெபண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 107 19.89 ேதால்வ

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:621   பதவான வாக்கள்: 454(73.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 454    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆச்சாம. ஆண் ப்பண்ணகண்டர் அ.இ.அ.த..க 162 35.68 ேதால்வ

2 ர்த்த.க ஆண் . கப்பண்ணன் த..க 292 64.32 ெவற்ற

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:711   பதவான வாக்கள்: 559(78.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாமண. ெபண் ரா.ேகசன் த..க 303 54.20 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர.க ெபண் த.கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 256 45.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:908   பதவான வாக்கள்: 723(79.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 723    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.க ஆண் .கப்பசாம ப.ேஜ.ப 43 5.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாரத்.ச ஆண் இரா. சண்கம் த..க 396 54.77 ெவற்ற

3 ராஜைர. ஆண் த சாம அ.இ.அ.த..க 284 39.28 ேதால்வ

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:921   பதவான வாக்கள்: 666(72.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 666    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:15:57 13/113

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமர்தம்.ேத ெபண் ச ேதவராஜன் அ.இ.அ.த..க 237 35.59 ேதால்வ

2 ெசல்வ. ெபண் அ. ப்ரமண த..க 429 64.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:905   பதவான வாக்கள்: 564(62.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சக்கரவர்த்த. ஆண் ம. ைரசாம அ.இ.அ.த..க 238 42.20 ெவற்ற

2 ெசௗந்தரராஜன்.க ஆண் கப்பண்ணகண்டர் ச.ப.ஐ(எம்) 222 39.36 ேதால்வ

3 பரணீதரன்.பா ஆண் பாலந்தரம். ேகா ப.ேஜ.ப 104 18.44 ேதால்வ

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1053   பதவான வாக்கள்: 798(75.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 798    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.ஐ எஸ் ஆண் ஐ.ேக.சாமநாதன் அ.இ.அ.த..க 355 44.49 ேதால்வ

2 ெஜயபரகாஷ்.இரா ஆண் ராமர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜனார்த்தனன்.என் ஆண் ேக.நரசம்மன் த..க 434 54.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:685   பதவான வாக்கள்: 506(73.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.எஸ் ெபண் .மகாங்கம் த..க 292 57.71 ெவற்ற

2 வேனஸ்வர.எஸ் ெபண் என்.எல்.ஹர அ.இ.அ.த..க 214 42.29 ேதால்வ

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:395   பதவான வாக்கள்: 317(80.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 317    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 2.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலகஷ்ணன்.என் ஆண் ேக.நரசம்மநா த..க 122 38.49 ெவற்ற

3 மதாசலம்.ரா ஆண் ச.ராமசாம அ.இ.அ.த..க 88 27.76 ேதால்வ

4 கன்.வ ஆண் . தனெலட்ம நா.த.க. 7 2.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஷ்மார்.இரா ஆண் ராமசாம பா.ம.க. 2 0.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேவசாம.இரா ஆண் ப.ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 91 28.71 ேதால்வ

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:810   பதவான வாக்கள்: 603(74.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 603    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேசகர்.என் ஆண் நாராயணசாம த..க 399 66.17 ெவற்ற

2 பார்த்தசாரத.த ஆண் இ.சீ.தேவங்கடசாம அ.இ.அ.த..க 204 33.83 ேதால்வ

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:809   பதவான வாக்கள்: 655(80.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 655    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகம். ெபண் ரா.ப்ராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 315 48.09 ெவற்ற

2 ெகௗர.ேவ ெபண் ம.ேவசாம அ.இ.அ.த..க 282 43.05 ேதால்வ

3 சரண்யா.ப ெபண் சரவணன்.ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரகா.ஆர் ெபண் ஆர்.பரகாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 7.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 581(85.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 581    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பத்ரா.நா ெபண் ரா.நாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 205 35.28 ேதால்வ

2 வத்சலா
ேதவ.ெஜ ெபண் எம்.ெஜயபரகாஷ் த..க 376 64.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : இகைர   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:719   பதவான வாக்கள்: 527(73.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யா.ேகா ெபண் ப.சரவணன் அ.இ.அ.த..க 245 46.49 ேதால்வ

2 மாணக்கம்.என் ெபண் ேக.நரசம்மன் த..க 282 53.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1302   பதவான வாக்கள்: 1057(81.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1057    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயபாமா.ர ெபண் . ர. ஆசாம அ.இ.அ.த..க 178 16.84 ேதால்வ

2 சந்தயா.எஸ் ெபண் சதீஸ்மார் நா.த.க. 13 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மத.ர ெபண் ெச. ரங்கசாம த..க 535 50.61 ெவற்ற

4 தனலட்ம.ேக ெபண் ஆர். காளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 331 31.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 2 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1689   பதவான வாக்கள்: 1440(85.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நதயா.ஆர் ெபண் . இரவச்சந்தரன் த..க 908 63.06 ெவற்ற

2 ஷ்பேவண.ப ெபண் ப. சவராஜ் நா.த.க. 36 2.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம.ஆ ெபண் ப. ஆகம் அ.இ.அ.த..க 496 34.44 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1126   பதவான வாக்கள்: 802(71.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 802    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஷ்பேவண.ப ெபண் ப. சவராஜ் நா.த.க. 26 3.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜஸ்வர.ஆ ெபண் ரா. சண்கம் ச.ப.ஐ(எம்) 525 65.46 ெவற்ற

3 ேஜாதமண.ரா ெபண் எம். ராஜன் அ.இ.அ.த..க 251 31.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1655   பதவான வாக்கள்: 1310(79.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1310    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ராஜ்.ப ஆண் பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 9.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கதர்ேவல்.உ ஆண் மா.உதயமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 2.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்ரா.ஆர் ெபண் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 0.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவராஜ்.ப ஆண் பழனசாம  நா.த.க. 35 2.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பழனசாம.ஆர் ஆண் ரத்தனசாம எ அ.இ.அ.த..க 181 13.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயக்மார்.ெபா ஆண் ேவ.ெபான்ைனயன் த..க 925 70.61 ெவற்ற

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1374   பதவான வாக்கள்: 955(69.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 955    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த.ந ெபண் நடராஜன் Makkal Needhi
Maiam 34 3.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கீர்த்தகா.தீ ெபண் தீனதயாளன் த..க 498 52.15 ெவற்ற

3 மேகஸ்வர.ஜ ப ெபண் பரமசவம். எல் அ.இ.அ.த..க 405 42.41 ேதால்வ

4 ராஜம்மாள்.நா ெபண் நாச்சத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஸ்வர.ப ெபண் பரமளம் நா.த.க. 10 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:888   பதவான வாக்கள்: 656(73.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 655    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.ெச ஆண் ெசன்னயப்பன் நா.த.க. 6 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தனபால்.ந ஆண் நடராஜன் Makkal Needhi
Maiam 14 2.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாகராஜன்.ச ஆண் சவசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 52 7.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரான்சஸ்.ஆர் ஆண் ராமதாஸ் த..க 344 52.52 ெவற்ற

5 ராஜா தம் ைர.
ஏ ஆண் . ஏ. ஆல்பர்ட் ச.ப.ஐ 6 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வசந்தமார்.என் ஆண் நடராஜன். ஆர் அ.இ.அ.த..க 233 35.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:954   பதவான வாக்கள்: 629(65.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 628    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.என் ஆண் நாகராஜ் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்தேவல் கன்.அ ஆண் அழகப்பன் ஜ நா.த.க. 86 13.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்பரமணயம்.எஸ் ஆண் ெசன்னயப்பன்
என் த..க 387 61.62 ெவற்ற

4 பரமசவம்.ஆர் ஆண் ராமசாம ேக அ.இ.அ.த..க 123 19.59 ேதால்வ

5 வராசாம.ஆர் ஆண் ராமசாம ச.ப.ஐ 17 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1756   பதவான வாக்கள்: 1179(67.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1179    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்ராஜ்.ேத ஆண் ேதவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 201 17.05 ேதால்வ

2 நாகராஜ்.எஸ் ஆண் வ. சண்கம் அ.இ.அ.த..க 124 10.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரமளம்.ஆர் ஆண் என். ரங்கசாம நா.த.க. 39 3.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனசாம.வ ஆண் வரப்பன். ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 3.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஸ்டான்மார். ஆண் ப்பரமணயம் ச.ப.ஐ(எம்) 773 65.56 ெவற்ற

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1931   பதவான வாக்கள்: 1288(66.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1288    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தயா.எஸ் ெபண் சதீஸ்மார் நா.த.க. 39 3.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தலகவத.ேக ெபண் எ. கணார்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மரகதம்.நா ெபண் ேப. நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 1.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரவத.க ெபண் ேசா. த்ஞானேசகர் அ.இ.அ.த..க 395 30.67 ேதால்வ

5 ேலாகநாயக.ப ெபண் ெச. பரமசவம் த..க 823 63.90 ெவற்ற

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1107   பதவான வாக்கள்: 842(76.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 842    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காஞ்சனா.எஸ் ெபண் ெவ.சண்கந்தரம் த..க 549 65.20 ெவற்ற

2 ேதவக.ஜ ெபண் ேக. ேகாபாலன் அ.இ.அ.த..க 293 34.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1624   பதவான வாக்கள்: 1074(66.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1074    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரன்.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 751 69.93 ெவற்ற

2 பாலப்பரமணயம்.எம் ஆண் கய்யேதவர் அ.இ.அ.த..க 297 27.65 ேதால்வ

3 மேகந்தரன்.ேமா ஆண் ெச. ேமாகன் நா.த.க. 26 2.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1200   பதவான வாக்கள்: 855(71.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 855    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர.ெஜ ெபண் மா.பத த..க 521 60.94 ெவற்ற

2 சத்தயபாமா.ச ெபண் இ.க.சக்தேவல் ப.ேஜ.ப 334 39.06 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1648   பதவான வாக்கள்: 1068(64.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1068    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனெமாழ.எ ெபண் வராஜ் த..க 756 70.79 ெவற்ற

2 தனபாக்கயம்.ச ெபண் சக்தேவல்கன் நா.த.க. 59 5.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நந்தனமார
.எஸ் ெபண் சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 253 23.69 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1123   பதவான வாக்கள்: 815(72.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 815    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தமார்.எம் ஆண் மா.க.மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 301 36.93 ேதால்வ

2 ஆனந்தராஜ்.நா ஆண் நாகராஜன் நா.த.க. 15 1.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 இராேசந்தரன்.ேக ஆண் கப்பண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்தரேசகரன்.இேக ஆண் இ.ேக.ப்சாம த..க 493 60.49 ெவற்ற

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1221   பதவான வாக்கள்: 817(66.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 817    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆேராக்கயெசல்வ.எம் ெபண் எஸ்.ெஜயகரன் த..க 503 61.57 ெவற்ற

2 கமலம்.ெசௗ ெபண் ெசௗந்தரராஜன் ச.ப.ஐ 35 4.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்தாமண.ெஜ ெபண் ெஜகநாதன்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 7.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தனபாக்கயம்.ச ெபண் ஆ.சக்தேவல்கன் நா.த.க. 25 3.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நீலாம்பகா.எஸ் ெபண் ஆர். சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 191 23.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1617   பதவான வாக்கள்: 1189(73.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1189    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆனந்தமார்.க ஆண் மா.கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 186 15.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆனந்தன்.நா ஆண் நாச்சத் த..க 670 56.35 ெவற்ற

3 சதீஸ்.நா ஆண் நாராயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 8.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலகஷ்ணன்.ப ஆண் பழனச்சாம நா.த.க. 21 1.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரகாஷ்.பா ஆண் என்.பாலப்பரமணயம் அ.இ.அ.த..க 210 17.66 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1891   பதவான வாக்கள்: 1296(68.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1296    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞானேவலன்.ெஜ ஆண் ெஜகதீசன் நா.த.க. 31 2.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கசாம.எ ஆண் அமரப்பகண்டர் த..க 809 62.42 ெவற்ற

3 வஜயமார்.ஜ ஆண் ேகாபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 456 35.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : இர்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1531   பதவான வாக்கள்: 1097(71.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1097    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சக்தவநாயகம். ஆண் த்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரேசகரன். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 177 16.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தாகர்.ஈ ஆண் ஈஸ்வரர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 2.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேசகர்பா.ஆ ஆண் வ.எஸ்.ஆகம் ேத..த.க 23 2.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தயாகராஜன்.க ஆண் என்.கஷ்ணமார் நா.த.க. 5 0.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேமாகன்ராஜ்.எம் ஆண் ஆர். ேகசன் அ.இ.அ.த..க 146 13.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜயக்மார்.ேகா ஆண் ேகாபாலகஷ்ணன்  த..க 710 64.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:848   பதவான வாக்கள்: 705(83.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 705    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஸ்ர.ப ெபண் பழனச்சாம ப.ேஜ.ப 34 4.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகௗசல்யா.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 23 3.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பார்வத. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 278 39.43 ேதால்வ

4 பேரமாேதவ.அ ெபண் நாகராஜ் த..க 370 52.48 ெவற்ற

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:936   பதவான வாக்கள்: 722(77.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 722    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ம ஆண் மசாக்கண்டர் ப.ேஜ.ப 63 8.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கந்தரம்.வ ஆண் வஸ்வநாதன் நா.த.க. 17 2.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பர. ஆண் ைரசாம த..க 309 42.80 ேதால்வ

4 மணேமகைல.வ ெபண் வரதராஜன் அ.இ.அ.த..க 333 46.12 ெவற்ற

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:690   பதவான வாக்கள்: 569(82.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ஆ ெபண் ஆனந்தமார் த..க 361 63.44 ெவற்ற

2 ேகசன்.க ஆண் கட்சாம அ.இ.அ.த..க 193 33.92 ேதால்வ

3 ராஜன்.ப ஆண் பழனசாம ப.ேஜ.ப 15 2.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 570(70.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 570    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகராஜன்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 288 50.53 ெவற்ற

2 ரவ.ம ஆண் மதாசலம் அ.இ.அ.த..க 282 49.47 ேதால்வ

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:889   பதவான வாக்கள்: 705(79.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 705    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச. ெபண் ேரஷ் த..க 448 63.55 ெவற்ற

2 சத்ரா.ெச ெபண் ப்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 257 36.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:778   பதவான வாக்கள்: 640(82.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 640    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளத்.அ ஆண் அய்யாசாம அ.இ.அ.த..க 179 27.97 ேதால்வ

2 கஷ்ணசாம. ஆண் ப் ெசட்யார் த..க 448 70.00 ெவற்ற

3 வேனாத்மார்.த ஆண் தங்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:840   பதவான வாக்கள்: 641(76.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 641    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராண.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் த..க 340 53.04 ெவற்ற

2 தவ்யபாரத.ெச ெபண் ேலாகநாதன் அ.இ.அ.த..க 284 44.31 ேதால்வ

3 ைபரவ.கா ெபண் காளத் ப.ேஜ.ப 17 2.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:523   பதவான வாக்கள்: 412(78.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணாேதவ.ேமா ெபண் ேமாகன்ராஜா ப.ேஜ.ப 133 32.28 ேதால்வ

2 பாலசண்கம்.ேகா ஆண் ேகாபால்சாம அ.இ.அ.த..க 217 52.67 ெவற்ற

3 வமல்மார்.க ஆண் கந்தசாம த..க 62 15.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:557   பதவான வாக்கள்: 419(75.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 419    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்.க ஆண் கண்ணன் நா.த.க. 5 1.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவக்மார்.ச ஆண் சன்ைனய
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 247 58.95 ெவற்ற

3 ரவ.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜான்பாஷா.ச ஆண் சர்தார் பாஷா த..க 162 38.66 ேதால்வ

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:740   பதவான வாக்கள்: 582(78.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 582    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.ெச ெபண் கைலவாணன் ப.ேஜ.ப 40 6.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ெச ெபண் ெசல்லக்ட் த..க 259 44.50 ேதால்வ

3 மீனா.க ெபண் க. கார்த்தக் நா.த.க. 16 2.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமனகா.ர ெபண் ரத்தனசாம அ.இ.அ.த..க 267 45.88 ெவற்ற

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:637   பதவான வாக்கள்: 471(73.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 471    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத.த ெபண் தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 20 4.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரகதமண.ஆ ெபண் ஆச்சாம த..க 243 51.59 ெவற்ற

3 த்லட்ம.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 208 44.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : எட்மைட   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:637   பதவான வாக்கள்: 483(75.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னத்.அ ெபண் அன்பர ப.ேஜ.ப 26 5.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ணா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 271 56.11 ெவற்ற

3 சீலா.சா ெபண் சாமநாதன் நா.த.க. 14 2.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜானக. ெபண் கசாம அ.இ.அ.த..க 172 35.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:998   பதவான வாக்கள்: 781(78.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 781    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.ேமா ஆண் ேமாகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 7.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாைசயன்.ஆர் ஆண் ரங்கசாம த..க 564 72.22 ெவற்ற

3 ரளேமாகன
கஷ்ணன்.என் ஆண் நாராயணசாம

கண்டர் அ.இ.அ.த..க 162 20.74 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1132   பதவான வாக்கள்: 907(80.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 907    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன்.ப ஆண் மா. பரமசவம் ப.ேஜ.ப 104 11.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெஜயேவல்.ேகா ஆண் எம்.ேகாபால்சாம
கண்டர் த..க 657 72.44 ெவற்ற

3 ேஜாதங்கம்.ச
ஆர் ஆண் த. ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 146 16.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:426   பதவான வாக்கள்: 309(72.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 309    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.வ ெபண் க.வரன் த..க 265 85.76 ெவற்ற

2 வரம்மாள்.ர ெபண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 44 14.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:826   பதவான வாக்கள்: 640(77.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 640    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ண ேவல்.ஜ ஆண் ப.கணபத த..க 590 92.19 ெவற்ற

2 சவக்மார். ஆண் எ.தமைலசாம ேத..த.க 9 1.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயமார்.எஸ் ஆண் எஸ்.சண்கம் அ.இ.அ.த..க 41 6.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:753   பதவான வாக்கள்: 577(76.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 577    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண. ெபண் ேசபத அ.இ.அ.த..க 40 6.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரகா ேதவ.ப ெபண் ஒ.ந.ேமாகன் மார் த..க 537 93.07 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:705   பதவான வாக்கள்: 555(78.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 555    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளீஸ்வர.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் த..க 376 67.75 ெவற்ற

2 ஞானெசௗந்தர.ர ெபண் ேவ.ேமாகன்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 179 32.25 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:503   பதவான வாக்கள்: 380(75.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 380    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாமத.வ ெபண் வமல் அ.இ.அ.த..க 116 30.53 ேதால்வ

2 நந்தன. ெபண் ேகஷ் ப.ேஜ.ப 35 9.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரகாேதவ.ஜ ெபண் ணேசகரன் த..க 229 60.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:475   பதவான வாக்கள்: 341(71.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 340    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கராஜ். ஆண் மண ப.ேஜ.ப 26 7.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வமல். ஆண் மார் அ.இ.அ.த..க 74 21.76 ேதால்வ

3 வேனாத்மார்.க ஆண் ரா.கப்ச்சாம த..க 240 70.59 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:646   பதவான வாக்கள்: 466(72.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 466    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உலகநம்பநாதன்.ரா ஆண் ராமசந்தரன் அ.ம..க. 15 3.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணகண்டன்.க ஆண் கஷ்ணன் த..க 268 57.51 ெவற்ற

3 மேனாகரன்.எ ஆண் அங்கத்
ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 64 13.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜவஹர்
பாண்யன்.ேவ ஆண் ச.ேவல்பாண்யன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 119 25.54 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:896   பதவான வாக்கள்: 665(74.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 665    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ேக ெபண் காளத் த..க 486 73.08 ெவற்ற

2 ேஜாதமண.க ெபண் .வரமார் அ.இ.அ.த..க 179 26.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:636   பதவான வாக்கள்: 502(78.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 502    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரகலா.ஐ ெபண் கா.ஐயப்பன் த..க 406 80.88 ெவற்ற

2 மணயன்.வ ஆண் வரன் அ.இ.அ.த..க 96 19.12 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:740   பதவான வாக்கள்: 591(79.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளீஸ்வர.எஸ் ெபண் .சவக்மார் ேத..த.க 10 1.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகரத்தனம்.ஒ வ ெபண் ம.ேவச்சாம அ.இ.அ.த..க 82 13.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலாம்பைக.எம் ெபண் ெமய்யப்பன் த..க 499 84.43 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:966   பதவான வாக்கள்: 768(79.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தாமைர.க ெபண் .கட்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 141 18.36 ேதால்வ

2 வஜயவாண. ெபண் ம.கன் த..க 627 81.64 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1141   பதவான வாக்கள்: 959(84.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 959    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பன்மார்.அ ஆண் வ.அய்யா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 12.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ப ஆண் பழனயப்பன் த..க 515 53.70 ெவற்ற

3 நாகராஜ்.எம் ஆண் த்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 273 28.47 ேதால்வ

4 மதன்மார். ஆண் ராேஜந்தரன் ேத..த.க 55 5.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒைடயளம்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:892   பதவான வாக்கள்: 709(79.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காளபரேமஸ்வர.ெகா ெபண் ெகாற்றேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 4.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அமர்தவல்.இரா ெபண் க.ராஜேகாபாலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 5.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்த.ஞா ெபண் .ஞானபண்தன் அ.இ.அ.த..க 117 16.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சத்ரா. ெபண் கானந்தம் த..க 521 73.48 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:474   பதவான வாக்கள்: 368(77.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 368    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வ.க ெபண் ரா கமலக்கண்ணன் த..க 164 44.57 ேதால்வ

2 பாரத.ச ெபண் சவலட்மணன் அ.இ.அ.த..க 194 52.72 ெவற்ற

3 ைமத.நா ெபண் சன்னசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:944   பதவான வாக்கள்: 719(76.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 719    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாவத்தர.ேகா ெபண் ேகாபால் த..க 361 50.21 ெவற்ற

2 ராதகா.எ ெபண் அங்கத் அ.இ.அ.த..க 358 49.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:546   பதவான வாக்கள்: 425(77.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபர ெகளதம்.எஸ் ஆண் சவராஜ் ப.ேஜ.ப 17 4.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவராமகஷ்ணன்.எஸ் ஆண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 209 49.18 ெவற்ற

3 நாேகந்தரன்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 199 46.82 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1010   பதவான வாக்கள்: 747(73.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 747    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்மணராஜைர.ச ஆண் சன்கம் அ.இ.அ.த..க 325 43.51 ெவற்ற

2 கஷ்ணசாம.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாண்யராஜ்.எஸ் ஆண் ளயப்பன் ேத..த.க 8 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபான்மைல .ரா ஆண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 7 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேகஷ்வர.ம ெபண் ஆ மதாச்சலம் த..க 278 37.22 ேதால்வ

6 வக்ேனஷ்.எஸ் ஆண் சாமங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 7.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேவச்சாம.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 7.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1132   பதவான வாக்கள்: 879(77.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 879    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:15:57 26/113

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந் .ச ெபண் சந்ேதாசஷ
மார் ப

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 186 21.16 ேதால்வ

2 தர்மராஜ்.த ஆண் தங்கேவல் அ.இ.அ.த..க 346 39.36 ெவற்ற

3 பழனச்சாம.எம் ஆண் கன் ச.ப.ஐ(எம்) 273 31.06 ேதால்வ

4 ேகசன்.வ ஆண் வரதராஜன் ேத..த.க 16 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெமௗனசாம.எம் ஆண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராமங்கம்.க ஆண் கப்சாம ப.ேஜ.ப 36 4.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:535   பதவான வாக்கள்: 417(77.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலாமண .அ ஆண் அள்மணராஜைர ச அ.இ.அ.த..க 200 47.96 ெவற்ற

2 சக்தேவல்.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 14.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேபச்சத். ஆண் த்ைதயா ேத..த.க 7 1.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகஸ்வர.எம் ெபண் மாடசாம ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 2.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெவங்கேடஷ்.அ ஆண் அய்யாசாம த..க 140 33.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:783   பதவான வாக்கள்: 538(68.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 538    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.ெபா ஆண் ெபான்சாம த..க 317 58.92 ெவற்ற

2 ரேமஷ். ஆண் ப்பரமணயம் அ.இ.அ.த..க 199 36.99 ேதால்வ

3 வேவக்.ச ஆண் சவமார் ப.ேஜ.ப 22 4.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:956   பதவான வாக்கள்: 672(70.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணவத.ெவ ெபண் ெவள்ளங்கர ப.ேஜ.ப 17 2.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமளா .ச ெபண் சரவணக்மார் ேத..த.க 6 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 டர்க்ெகா.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலம் அ.இ.அ.த..க 320 47.62 ேதால்வ

4 ெசல்வ.ந ெபண் நந்தமார் த..க 329 48.96 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1026   பதவான வாக்கள்: 809(78.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 809    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்க்ட்.ச ெபண் சரவணக்மார் த..க 455 56.24 ெவற்ற

2 ரங்கநாயக.ரா ெபண் மணவண்னன் ம அ.இ.அ.த..க 354 43.76 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:781   பதவான வாக்கள்: 584(74.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 584    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னரண.எஸ் ெபண் ேரஷ்மார் ச ப.ேஜ.ப 38 6.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபால
கஷ்ணன்.ந ஆண் நத்தயானந்தம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 163 27.91 ேதால்வ

3 சரஞ்சீவ கண்ணன். ஆண் ைரசாம  இ.ேத.கா 258 44.18 ெவற்ற

4 தஹர.ஆ ஆண் ஆகம் ேத..த.க 5 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன்மார்.ஆர் ஆண் ரா அ.இ.அ.த..க 112 19.18 ேதால்வ

6 வஷ்மார்.ர ஆண் ந ரநாதன் நா.த.க. 8 1.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1412   பதவான வாக்கள்: 1010(71.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1010    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமர்தராஜ்.ரா ஆண் ராஜேகாபால் ம த..க 504 49.90 ெவற்ற

2 கார்த்தக்ராஜா. ஆண் ேசாமந்தரம் நா.த.க. 13 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்தமார். ஆண் ெவ ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 197 19.50 ேதால்வ

4 பார்த்தபன். ஆண் அர்ணன் ராமசாம ப.ேஜ.ப 63 6.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேமஷ். ஆண் ைரசாம ஈ அ.இ.அ.த..க 230 22.77 ேதால்வ

6 ெஜயசக்தேவல். ஆண் ச மாரேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:589   பதவான வாக்கள்: 431(73.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 431    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தா.வ ெபண் வரதராஜ் ப.ேஜ.ப 27 6.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பங்கஜம்.எஸ் ெபண் சவமார் ெமள த..க 122 28.31 ேதால்வ

3 ேமாகனந்தர.ஜ ெபண் கங்காதரன் அ.இ.அ.த..க 53 12.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வனதாமண.எஸ் ெபண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 229 53.13 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:964   பதவான வாக்கள்: 678(70.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 678    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாமண.ப ெபண் பரமசவம் அ.இ.அ.த..க 209 30.83 ேதால்வ

2 சேராஜன. நா ெபண் நாராயணசாம ேகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 52 7.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாரதாமண.ச ெபண் சன்னராஜ் ப.ேஜ.ப 14 2.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்ெசல்வ.சா ெபண் எஸ் .சாந்தமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 177 26.11 ேதால்வ

5 ரம்யா.எஸ் ெபண் கார்த்தேகயன் ர த..க 226 33.33 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:745   பதவான வாக்கள்: 569(76.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண .க ெபண் கனகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 6.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலாவத.எஸ் ெபண் மாரன் ப.ேஜ.ப 147 25.83 ேதால்வ

3 கல்பனா .ப ெபண் பரசாத் அ.இ.அ.த..க 100 17.57 ேதால்வ

4 ேரவத.ஆர் ெபண் ராமராஜ் த..க 286 50.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒத்தக்கால் மண்டபம்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:919   பதவான வாக்கள்: 691(75.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 691    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா .நா ெபண் பரதீப்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 10.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்த .ெச ெபண் ெசங்ட்வன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 3.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தீபா.ெச ெபண் ெசன்னயப்பன் க அ.இ.அ.த..க 233 33.72 ேதால்வ

4 பரயதர்ன.ரா ெபண் ராஜேசகரன் த..க 362 52.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:876   பதவான வாக்கள்: 647(73.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 647    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வக்மார்.எம் ஆண் மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 13.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ம ஆண் மதாசலம் அ.இ.அ.த..க 294 45.44 ெவற்ற

3 பழனேவல். ஆண் த்தண்ண
கண்டர் ச.ப.ஐ 26 4.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன்.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் த..க 242 37.40 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1318   பதவான வாக்கள்: 979(74.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 979    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவன.எம் ெபண் ேக.ஆர்.மண ப.ேஜ.ப 10 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ணேசகரன்.ஆர் ஆண் ராமகஷ்ணன் ஜ அ.இ.அ.த..க 243 24.82 ேதால்வ

3 ப்பரமணயம்.ப ஆண் பழனக்கண்டர் ச.ப.ஐ 39 3.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பத்மநாபன்.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 428 43.72 ெவற்ற

5 பன்னீர் ெசல்வம் .ேக ஆண் ப்பண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 259 26.46 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:476   பதவான வாக்கள்: 314(65.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 314    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அளானந்தன.ர ெபண் ரேமஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 47.77 ெவற்ற

2 கரஜா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் என் த..க 79 25.16 ேதால்வ

3 கஷ்ணேவண.ம ெபண் மேகஸ்வரன்  ச.ப.ஐ 63 20.06 ேதால்வ

4 நந்தன .வ ெபண் எஸ்.ஆனந்தமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 7.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1130   பதவான வாக்கள்: 764(67.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 764    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 உமா .என் ெபண் நந்தேகாபால் ெவ த..க 590 77.23 ெவற்ற

2 சாரதாமண.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் நா ப.ேஜ.ப 174 22.77 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1392   பதவான வாக்கள்: 903(64.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 903    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஷ்பலதா.ஆர் ெபண் ராஜேகாபால் ேக.எம் த..க 674 74.64 ெவற்ற

2 லா.இ ெபண் ேகா.இளங்ேகாவன் நா.த.க. 47 5.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜகநாதன் .என் ஆண் நல்லாசாம கண்டர் அ.இ.அ.த..க 182 20.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1063   பதவான வாக்கள்: 859(80.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 859    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்மார்.வ ஆண் வஸ்வநாதன் அ.இ.அ.த..க 420 48.89 ேதால்வ

2 பாக்கயவத .ஜ ெபண் பழனசாம த..க 439 51.11 ெவற்ற

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:940   பதவான வாக்கள்: 659(70.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 659    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்நாதன்.எஸ் ப ஆண் ெபரைமயன் எஸ்
ப ப.ேஜ.ப 28 4.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நடராஜன்.அ ஆண் க. அய்யாசாம அ.இ.அ.த..க 169 25.64 ேதால்வ

3 பார்த்தசாரத .அ ஆண் அப்ைபய நா ச.ப.ஐ(எம்) 77 11.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்சீன .எ ஆண் எத்தராஜீ .தா த..க 385 58.42 ெவற்ற

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:926   பதவான வாக்கள்: 627(67.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாமண.ப ெபண் பரபாகரன் ப த..க 337 53.75 ெவற்ற

2 சரஸ்வத.எ ெபண் ஆகம் எம் ச.ப.ஐ 128 20.41 ேதால்வ

3 ரம்யா.க ெபண் கண்ணப்பன் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 9.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவமண.நா ெபண் நாகராஜன் மாரன் அ.இ.அ.த..க 101 16.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1538   பதவான வாக்கள்: 1064(69.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1064    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கற்பகம்.பா ெபண் பாலதண்டாதம் ெவ ச.ப.ஐ 273 25.66 ேதால்வ

2 காந்தமத.வ ெபண் வேவல்.ப ப.ேஜ.ப 40 3.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்த.க ெபண் கனகராஜ்  த..க 440 41.35 ெவற்ற

4 கன்யா.ேகா ெபண் ேகாபால் பத ரா அ.இ.அ.த..க 311 29.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1004   பதவான வாக்கள்: 704(70.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்ஜா.ப ெபண் சதீஸ் மார் ச த..க 347 49.29 ெவற்ற

2 ெசந்தாமைர.க ெபண் கதர்ேவல் ேக ஆ அ.இ.அ.த..க 230 32.67 ேதால்வ

3 லதாமண.ஈ ெபண் ேவசாம ஆர் ச.ப.ஐ 127 18.04 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1315   பதவான வாக்கள்: 1021(77.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1021    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாமண.ஆ ெபண் ஆச்சாம நா அ.இ.அ.த..க 418 40.94 ேதால்வ

2 சரஸ்வத .என் ெபண் நடராஜ் ஆர் த..க 587 57.49 ெவற்ற

3 ங்ேகாைத.ேகா ெபண் மேகஷ்வரன் ப.ேஜ.ப 16 1.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:925   பதவான வாக்கள்: 703(76.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 703    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராேஜஷ் மார்.ஆர் ஆண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 19 2.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கம்.ேக என் ஆண் நஞ்க்ட் த..க 334 47.51 ெவற்ற

3 ெமௗனசாம.ெப ஆண் ெபரைமயன் ச.ப.ஐ 190 27.03 ேதால்வ

4 லார்வன் தாஸ்.பா ஆண் பா ேதவதாஸ் .
ேத நா.த.க. 4 0.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஜாசப் ெகன்ன. ஆண் ைசராஜ் அ.இ.அ.த..க 156 22.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1494   பதவான வாக்கள்: 1111(74.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1111    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத. ெபண் த்சாம த..க 565 50.86 ெவற்ற

2 தமழரச.எஸ் ெபண் சவக்மார்.ேக அ.இ.அ.த..க 297 26.73 ேதால்வ

3 பகவத. ெபண் சவக்மார் ப.ேஜ.ப 45 4.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாலத.ர ெபண் ேக. ரத்தனசாம ச.ப.ஐ 204 18.36 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1829   பதவான வாக்கள்: 1281(70.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1281    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வன் .ச ஆண் சன்னான் த..க 834 65.11 ெவற்ற

2 மேனான்மண.ஜ ெபண் ஜீவானந்தம் ப ச.ப.ஐ 160 12.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.எம் ஆண் ெமாட்ைடயன் அ.இ.அ.த..க 211 16.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்மணன்.ர ஆண் ரங்கசாம . ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 5.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கண்ணம்பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:679   பதவான வாக்கள்: 573(84.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 573    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் .நா அ.இ.அ.த..க 192 33.51 ேதால்வ

2 நர்மலா ேதவ.ஆ ெபண் மா. ஆச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 34.21 ெவற்ற

3 மேனான்மண.ெமௗ ெபண் ெப.ெமௗனசாம ச.ப.ஐ 67 11.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வனதா ேதவ.ஆ ெபண் ர. ெஜகநாதன் த..க 118 20.59 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1078   பதவான வாக்கள்: 899(83.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 897    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.ேவ ஆண் ேவச்சாம த..க 394 43.92 ேதால்வ

2 பாலரள. ஆண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்க்மார்.ரா ஆண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 12 1.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்மண சங்.த ஆண் ஐ தர்மக்கன் அ.இ.அ.த..க 488 54.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:634   பதவான வாக்கள்: 474(74.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 474    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ெச ெபண் ந.ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 22.15 ேதால்வ

2 சண்கபரயா.க ெபண் கணாகரன்.ப த..க 211 44.51 ெவற்ற

3 சரஸ்வத. ெபண் ஆனந்தன் ேத..த.க 40 8.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சாவத்தர.நா ெபண் ப.நாகராஜ் அ.இ.அ.த..க 118 24.89 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:467   பதவான வாக்கள்: 368(78.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 368    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.கா ெபண் சவபரகாஷ் த..க 265 72.01 ெவற்ற

2 ெவள்ைளயம்மாள்.வ ெபண் மா.வரதராஜ் அ.இ.அ.த..க 103 27.99 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:724   பதவான வாக்கள்: 612(84.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 609    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரப்பாஷா. ஆண் மஜீத் Makkal Needhi
Maiam 2 0.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன்.ப ஆண் ப.பரமசவம் அ.இ.அ.த..க 248 40.72 ெவற்ற

3 மார்.ர ஆண் ேவ.ரத்தனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சன்னச்சாம.த ஆண் ரா.தர்த்தசாம த..க 246 40.39 ேதால்வ

5 பான்சந்தர்ராஜ்.ெச ஆண் ெசந்தல்மார் ப.ேஜ.ப 39 6.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பரகதீஸ்வரன்.க ஆண் த.கனகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 4.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மதாசலம்.எம் ஆண் எம்.மணயன் ச.ப.ஐ(எம்) 16 2.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 த்லட்ம. ெபண் நாச்சத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:607   பதவான வாக்கள்: 509(83.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 508    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.ச ெபண் வ.சவராஜ் ப.ேஜ.ப 34 6.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணேவண.ல ெபண் ெஜ.லட்மணன் த..க 132 25.98 ேதால்வ

3 சக்த சரண்யா.பா ெபண் ல.பாலநரசம்மன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 182 35.83 ெவற்ற

4 சரஸ்வத.த ெபண் த.தண்டபாண அ.இ.அ.த..க 160 31.50 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:745   பதவான வாக்கள்: 616(82.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 607    ெசல்லாத வாக்கள் : 9

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேனஷ்மார்.த ஆண் ேந.தம்பைர அ.இ.அ.த..க 195 32.13 ேதால்வ

2 சவன். ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 91 14.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைரசாம.மா ஆண் மாணக்கம்
ெசட்யார் ப.ேஜ.ப 28 4.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலமார். ஆண் ர.ளசராஜ் த..க 293 48.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:386   பதவான வாக்கள்: 276(71.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 276    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண.நா ெபண் நாராயணர்த்த அ.இ.அ.த..க 106 38.41 ேதால்வ

2 உதயபா.ஈ ெபண் .ஈஸ்வரன் த..க 170 61.59 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:399   பதவான வாக்கள்: 366(91.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 366    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலகன். ஆண் ேவ. ப்பரமணயம் த..க 292 79.78 ெவற்ற

2 ெஜயக்மார்.ரா ஆண் அ. ராமசாம அ.இ.அ.த..க 74 20.22 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:523   பதவான வாக்கள்: 387(74.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 385    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா.க ெபண் . கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 114 29.61 ேதால்வ

2 கஷ்ணேவண.ஏ ெபண் க.தேனஷ்மார் த..க 271 70.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:612   பதவான வாக்கள்: 471(76.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 471    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத. ெபண் க.ேகசன் அ.இ.அ.த..க 131 27.81 ேதால்வ

2 மஞ்ளா.பா ெபண் பாலாஜ த..க 309 65.61 ெவற்ற

3 மலர்வழ.க ெபண் பராேனஷ்.ர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 6.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:359   பதவான வாக்கள்: 330(91.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 330    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதர்ேவல்.ரா ஆண் . ராசாக்கண்டர் த..க 284 86.06 ெவற்ற

2 கனகராஜ்.ெவ ஆண் ஆ. ெவள்ளக்ட்
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 46 13.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:548   பதவான வாக்கள்: 407(74.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 407    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ் ராமசாம. ஆண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 15 3.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கமண.ெச ெபண் ம. ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 147 36.12 ேதால்வ

3 நாகவள்ள.ஆ ெபண்  ஆச்சாம த..க 245 60.20 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:678   பதவான வாக்கள்: 603(88.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.ேவ ஆண் .ேவச்சாம த..க 296 49.17 ெவற்ற

2 பத்மநாதன்.ப ஆண் பஞ்சங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரவக்மார்.ப ஆண் பஞ்சங்கம் ப.ேஜ.ப 66 10.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வனஷ்.நா ஆண் க.நா அ.இ.அ.த..க 223 37.04 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:501   பதவான வாக்கள்: 394(78.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேதவக.ெச ெபண் .ெசல்வமாரசாம அ.இ.அ.த..க 165 41.88 ேதால்வ

2 பாக்கயலட்ம.க ெபண் ெச. கஷ்ணசாம த..க 229 58.12 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணத்க்கட   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:377   பதவான வாக்கள்: 294(77.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 293    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபராம.ச ெபண் ரா. சவராஜ் அ.இ.அ.த..க 142 48.46 ேதால்வ

2 ேதவ.ஆர் ெபண் ெச ரங்கரா த..க 151 51.54 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1093   பதவான வாக்கள்: 775(70.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 775    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவபாக்யம். ெபண் மகாங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்லட்ம.எம் ெபண் ேமாகன்ராஜ் ப.ேஜ.ப 205 26.45 ேதால்வ

3 மேகஸ்வர.ம ெபண் ந.மணகண்டன் அ.ம..க. 7 0.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மஞ்ளாேதவ.ஆர் ெபண் எ.கேவல் அ.இ.அ.த..க 318 41.03 ெவற்ற

5 ரத்தனம்.மா ெபண் மாணக்கராஜ் த..க 230 29.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1353   பதவான வாக்கள்: 996(73.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 996    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் அஜீஸ்.ேகா
சா ஆண் ரா.சாந்தப்பன் த..க 853 85.64 ெவற்ற

2 தத்பாஷா.ேக ஆண் காதர் பாஷா அ.இ.அ.த..க 58 5.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜ்மார்.ஆர் ஆண் ராமகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 85 8.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1305   பதவான வாக்கள்: 1073(82.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1073    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ப ஆர் ஆண் ராமசாம கண்டர் அ.இ.அ.த..க 183 17.05 ேதால்வ

2 கனகசபாபத.ெவ ஆண் ெவள்ளங்கர த..க 575 53.59 ெவற்ற

3 பா.ெபா ஆண் ெபான்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 2.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமசாம.வ ஆண் வரேபாயன் ப.ேஜ.ப 13 1.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லட்ம. ெபண் பாலப்ரமணயம் அ.ம..க. 8 0.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயமார்.நா ஆண் நாராயணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 264 24.60 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1102   பதவான வாக்கள்: 839(76.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 839    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ச ெபண் ப.கஷ்ணா
பரமாத்மா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 8.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாேமாதரன்.ேக ஆண் காளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலகஷ்ணன்.ேக என் ஆண் நடராஜ் அ.இ.அ.த..க 308 36.71 ேதால்வ

4 பால்ராஜ்.ேகா ேவ ஆண் ேவச்சாம த..க 378 45.05 ெவற்ற

5 மேகஸ்மார்.நா ஆண் மா.நாகராஜன் ப.ேஜ.ப 29 3.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மணகண்டன்.த ஆண் தர்மராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 4.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மண்ர் அ. ஆண் கம்ம
அனபா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ராதாகஷ்ணன்.க ஆண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1108   பதவான வாக்கள்: 798(72.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 798    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண.ப ெபண் .பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 202 25.31 ேதால்வ

2 சத்ரா.இ ெபண் ெப. இளங்ேகாவன் த..க 505 63.28 ெவற்ற

3 பத்ரா.எம் ெபண் வ.ெஜயராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 4.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வம். ெபண் சரவணக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நத்யபரயா.ஜ ெபண் ேகாபநாத் ப.ேஜ.ப 23 2.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயலட்ம. ெபண் ெசல்வராஜ் அ.ம..க. 23 2.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1233   பதவான வாக்கள்: 802(65.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 802    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமாட்ச.ெவ ெபண் .ெவங்கேடஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 12.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காத்தாய்.ச ெபண் .சக்தேவல் Makkal Needhi
Maiam 21 2.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனலட்ம.க ெபண் ெவ.கப்ச்சாம த..க 486 60.60 ெவற்ற

4 வஷான.ெஜ ெபண் த.சபரீஸ்வரன் அ.இ.அ.த..க 191 23.82 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:912   பதவான வாக்கள்: 637(69.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.ம ெபண் ப.மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 286 44.90 ெவற்ற

2 சத்ரா.ப ெபண் பரமசவம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கமண.ப ெபண் க.பகவத த..க 285 44.74 ேதால்வ

4 ஷ்பராண.ஜ ெபண் ஆர்.ணசீலன் அ.இ.அ.த..க 64 10.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:968   பதவான வாக்கள்: 662(68.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 662    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ேக ெபண் ழந்ைத வேவல் அ.இ.அ.த..க 181 27.34 ேதால்வ

2 மணேமகைல. ெபண் த்க்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 7.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மயலாத்தாள்.த ெபண் ப.தமைலசாம த..க 430 64.95 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1205   பதவான வாக்கள்: 842(69.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 842    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சவக்மார்.எம்ஆர் ஆண் ப.ராமசாமகண்டர் த..க 472 56.06 ெவற்ற

2 ெசல்வக்மார்.ந ஆண் ம.ேவ.நடராசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 22.45 ேதால்வ

3 தமைலசாம. ஆண் ப்ைபயன் அ.இ.அ.த..க 152 18.05 ேதால்வ

4 ரவக்மார்.க ஆண் ச.கப்ச்சாம ப.ேஜ.ப 23 2.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராதாகஷ்ணன். ஆண் நடராஜ் அ.ம..க. 6 0.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:549   பதவான வாக்கள்: 439(79.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 439    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணபரயா.ெச ெபண் ஆ.ெசந்தல்மார் த..க 136 30.98 ேதால்வ

2 சவேமானகா.ச ெபண் ச.அண் அ.இ.அ.த..க 96 21.87 ேதால்வ

3 தாமைரச்ெசல்வ. ெபண் பத இ.ேத.கா 192 43.74 ெவற்ற

4 தீபா.ேக ெபண் ஆர்.வஜயமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 3.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1250   பதவான வாக்கள்: 892(71.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 892    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் கேணசன் ம ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 3.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கன்னீஸ்வர.ெச ெபண் ப ெசல்வக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கார்த்தைகப்
பரயா.ச ெபண் த சரவணக்மார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 49 5.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ.ஹ ெபண் என் ஹரகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 12.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வேனஸ்வர.க ெபண் ஆ கண்ணன் த..க 438 49.10 ெவற்ற

6 ங்ேகாைத. ெபண் ேக எம் எஸ்
ைரசாம அ.இ.அ.த..க 254 28.48 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1036   பதவான வாக்கள்: 663(64.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 663    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ரா ெபண் கா ராமசாம த..க 408 61.54 ெவற்ற

2 ஒவயா
சவதர்சன.எஸ் ெபண் ப்பரமணயம் அ.இ.அ.த..க 140 21.12 ேதால்வ

3 பாக்கயலட்ம . ெபண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 13.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயபாரத.ச ெபண் மா சவக்மார் அ.ம..க. 27 4.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1215   பதவான வாக்கள்: 852(70.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 852    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன்.ம ெபா ஆண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணேவண.ர ெபண் எஸ் ரவச்சந்தரன் த..க 439 51.53 ெவற்ற

3 தர்மராஜ்.நா ஆண் நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 312 36.62 ேதால்வ

4 ேதவராஜ்.ச ஆண் சண்கம் க அ.ம..க. 10 1.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மகாங்கம். ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 43 5.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேகசன்.ம அ ஆண் ம.அப்பாச்சக்கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜயக்மார். ஆண் தமைலசாம ப.ேஜ.ப 42 4.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1028   பதவான வாக்கள்: 775(75.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 775    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்ச்சாம.எ ஆண் ஆரான் அ.இ.அ.த..க 53 6.84 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 கதர்ேவல்.ம நா ஆண் நாராயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.94 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 சவராஜ்.வ ஆண் வைரயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.84 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ேதேவந்தரன். ஆண் ப கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 13.94 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 பாலஜ.ரா ஆண் ராஜீ நா.த.க. 17 2.19 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 கானந்தம்.ந ஆண் நடராஜ் இ.ேத.கா 60 7.74 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

7 ேவல்கன்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 500 64.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1293   பதவான வாக்கள்: 874(67.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 874    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகஷ்யா.எஸ் ெபண்  சவசக்தேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 19.91 ேதால்வ

2 அங்த்தாய்.ப ெபண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 2.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வேனஸ்வர.பா ெபண் பாைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 4.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மல்கா.எஸ் ெபண் சவசக்தேவல் க த..க 455 52.06 ெவற்ற

5 த்லட்ம.எம் ெபண் எம் எ
மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 178 20.37 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1672   பதவான வாக்கள்: 1353(80.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1353    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னம்மாள். ெபண் ஆச்சாம அ.ம..க. 6 0.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கப்ச்சாம. ஆண் தமைலசாம ப.ேஜ.ப 45 3.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கவநல.ேக ஆண் கார்த்தேகயன் அ.இ.அ.த..க 632 46.71 ேதால்வ

4 சண்கந்தரம்.ெபா  ஆண் ெப ப்பரமணய
கண்டர் த..க 670 49.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 17 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1349   பதவான வாக்கள்: 1160(85.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1160    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.த ெபண் க தண்டபாண த..க 830 71.55 ெவற்ற

2 னயம்மாள் .ப ெபண் பரகாஸ் ேக அ.இ.அ.த..க 330 28.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1217   பதவான வாக்கள்: 905(74.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 905    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழபாண்.ெச ஆண் ெசல்லசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆக்னஸ் ஜஸ்ன்
ெபௗனா. ெபண் சவசாம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 15 1.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 உலகநாதன். ஆண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 207 22.87 ேதால்வ

4 கப்பாத்தாள்.ப ெபண் ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 65 7.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாப்பா.ர ெபண் ெச ரேமஷ் த..க 601 66.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 19 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1117   பதவான வாக்கள்: 812(72.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 812    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தமார்.நா ஆண் ம நாச்சத் த..க 639 78.69 ெவற்ற

2 மார்.அ ஆண் அர்த்தநார ப.ேஜ.ப 7 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்லபாண்யன்.ம ஆண்  ஒ மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைரசாம. ஆண் ந்தரம் அ.ம..க. 1 0.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மண.ச ஆண் சன்னப்பக்கண்டர் அ.இ.அ.த..க 109 13.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 த் . ஆண் தங்கேவல் இ.ேத.கா 13 1.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ம்ர்த்த.ரா ஆண் ெப ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 20 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1263   பதவான வாக்கள்: 900(71.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 900    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.ம ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 147 16.33 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 நந்தன .எம் ெபண் மாரயப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 132 14.67 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ராஜாத்த.நா ெபண் நாகராஜ் மா த..க 621 69.00 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாட்ர்   வார் எண்: 21 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:584   பதவான வாக்கள்: 445(76.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 445    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.அ ஆண் அர்த்தநார ப.ேஜ.ப 5 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவசாம.ப ஆண் ப பழனச்ம
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 25 5.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வராஜ்.த ஆண் ம தமைலசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மதாள். ெபண் காளயப்பன் ச.ப.ஐ 11 2.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாரத்.ப ஆண் ெபான்ச்சாம ச.ப.ஐ(எம்) 37 8.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராமகஷ்ணன். ஆண் ஈஸ்வரர்த்த த..க 364 81.80 ெவற்ற

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:487   பதவான வாக்கள்: 348(71.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 348    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.கா ஆண் காளத் இ.ேத.கா 275 79.02 ெவற்ற

2 சண்கவள்ள .ர ெபண் ரத்தனசாம வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 18.39 ேதால்வ

3 சலம்பர.அ ஆண் அங்கனபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 2.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:551   பதவான வாக்கள்: 415(75.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 415    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கந்தசாம .எஸ் ப ஆண் ப்ைபயாபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 18.55 ேதால்வ

2 சலம்பர .அ ஆண் அங்கனபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ந்தரசாம.க ஆண் கஷ்ணசாம த..க 334 80.48 ெவற்ற

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:321   பதவான வாக்கள்: 245(76.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 245    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபான்த்தாய்.ர ெபண் ரங்கசாம இ.ேத.கா 188 76.73 ெவற்ற

2 வசந்த . ெபண் கானந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 23.27 ேதால்வ

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:449   பதவான வாக்கள்: 332(73.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 332    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அள்மார்.ேசா ஆண் ேசாமந்தரம் இ.ேத.கா 238 71.69 ெவற்ற

2 ேகசன்.  ஆண் ப்பரமணயெசட்யார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 28.31 ேதால்வ

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:574   பதவான வாக்கள்: 450(78.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளீஸ்வர .ரா ெபண் ராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 122 27.11 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர.கா ெபண் கார்த்தேகயன் த..க 328 72.89 ெவற்ற

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:435   பதவான வாக்கள்: 350(80.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 350    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயம்மாள்.க ெபண் கனகராஜ் த..க 240 68.57 ெவற்ற

2 சாரதாமண .ர ெபண் ரவக்மார் அ.இ.அ.த..க 110 31.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:592   பதவான வாக்கள்: 509(85.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளத் .க ஆண் கப்ச்சாம பள்ைள த..க 377 74.07 ெவற்ற

2 சலம்பர .அ ஆண் அங்கண்ண பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரகாேதவ .ெவ ெபண் சவகரநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 25.15 ேதால்வ

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:635   பதவான வாக்கள்: 476(74.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 476    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ் மார்
.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 113 23.74 ேதால்வ

2 நடராஜ் .அ ஆண் அங்கண்ண பள்ைள இ.ேத.கா 363 76.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:370   பதவான வாக்கள்: 275(74.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 275    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா .எஸ் ேக ெபண் மண அ.இ.அ.த..க 61 22.18 ேதால்வ

2 ெசந்தமழ்
ெசல்வ .மா ெபண் மாணக்கம் த..க 214 77.82 ெவற்ற

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:414   பதவான வாக்கள்: 331(79.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா மேகஸ்வர
.ம ெபண் மண த..க 246 74.32 ெவற்ற

2 கன் . ஆண் மரன் அ.இ.அ.த..க 85 25.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:463   பதவான வாக்கள்: 352(76.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 352    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்தவ .ம ெபண் மேனாகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 31.82 ேதால்வ

2 பரதீபா .த ெபண் தயாகராஜ் த..க 240 68.18 ெவற்ற

ேபராட்ச : சமத்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:386   பதவான வாக்கள்: 314(81.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 314    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணபரயா .எம் ெபண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 37.58 ேதால்வ

2 சீதாலடம.அ ெபண் அேசாகன் த..க 196 62.42 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1041   பதவான வாக்கள்: 857(82.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 857    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாவத்தர.ப ெபண் பாஸ்கர் பாண்யன் த..க 345 40.26 ேதால்வ

2 சத்ரா.ெஜ ெபண் ெஜகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 6.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாவத.எஸ் ெபண் சக்தேவல்கன் அ.இ.அ.த..க 458 53.44 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:827   பதவான வாக்கள்: 664(80.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 664    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.மா ஆண் மாணக்கம் நா.த.க. 18 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.ஆர் ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பார்த்தபன்.எ ஆண் அன் ெசல்வன் ப.ேஜ.ப 103 15.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பர . ஆண் தேவங்கடம் த..க 529 79.67 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1017   பதவான வாக்கள்: 868(85.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 868    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமாகனபரயா. ெபண் ேதவராஜ் அ.இ.அ.த..க 341 39.29 ேதால்வ

2 ெஜயபரகாஷ்.ஆர் ஆண் ராமசாம த..க 527 60.71 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:844   பதவான வாக்கள்: 671(79.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 671    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரங்கநாதன். ஆண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 72 10.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வஜயமார்.அ ஆண் அங்கண்ணன் த..க 599 89.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1201   பதவான வாக்கள்: 932(77.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 932    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்மத.ஆர் ெபண் அண்பாண்யன் த..க 505 54.18 ெவற்ற

2 காளயாத்தாள்.ெச ெபண் ெசன்னயப்பன் அ.இ.அ.த..க 249 26.72 ேதால்வ

3 கீதா
ெசந்தல்நாதன். ெபண் ெசந்தல்நாதன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 91 9.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்ம. ெபண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 5.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வாண.எஸ் ெபண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 3.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 597(81.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பா.எம் ெபண் ர்த்த அ.இ.அ.த..க 224 37.52 ேதால்வ

2 தலகவதமார்.ேக ெபண் மார் அ.ம..க. 7 1.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேவமண.ஆர் ெபண் ர்த்த த..க 366 61.31 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1032   பதவான வாக்கள்: 750(72.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணமார.ஆர் ெபண் ேரந்தரன் த..க 504 67.20 ெவற்ற

2 சங்கீதா.ப ெபண் பாலகன் அ.இ.அ.த..க 246 32.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1075   பதவான வாக்கள்: 814(75.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 814    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாகர்.ப ஆண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 272 33.42 ேதால்வ

2 பார்த்தபன்.வ ஆண் ேவச்சாம த..க 423 51.97 ெவற்ற

3 ேஜாதலட்ம.வ ெபண் வஜயமார் அ.இ.அ.த..க 119 14.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:783   பதவான வாக்கள்: 638(81.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 638    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மத.ஜ ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 204 31.97 ேதால்வ

2 ைமத. ெபண் தேனஷ்மார் த..க 434 68.03 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:873   பதவான வாக்கள்: 684(78.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 684    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗதம.ேக ெபண் கார்த்தக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கீதா. ெபண் கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 145 21.20 ேதால்வ

3 தனலட்ம.ர ெபண் ரங்கசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 153 22.37 ேதால்வ

4 ங்ேகாைத.எஸ் ெபண் பத த..க 376 54.97 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:764   பதவான வாக்கள்: 563(73.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலாமண. ெபண் நடராசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காந்தமத.ஆர் ெபண் ரங்கசாம த..க 328 58.26 ெவற்ற

3 சத்தயப்பரயா.ஜ ெபண் ேகாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 151 26.82 ேதால்வ

4 ெசந்தல்வ. ெபண் தங்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 13.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:624   பதவான வாக்கள்: 416(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 416    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பால்ராஜ். ஆண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 19.47 ேதால்வ

2 ரேமஷ். ஆர் ஆண் ராக்கயப்பன் அ.இ.அ.த..க 78 18.75 ேதால்வ

3 லதா.எல் ெபண் ங்கசாம த..க 252 60.58 ெவற்ற

4 ங்சாம.ப ஆண் பாட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:539   பதவான வாக்கள்: 383(71.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 383    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமளவள்ள.ேக ெபண் கந்தசாம த..க 252 65.80 ெவற்ற

2 நத்யா.ேக ெபண் கஷ்ணர்த்த அ.இ.அ.த..க 82 21.41 ேதால்வ

3 நத்யகல்யாண.ந ெபண் நந்தமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 12.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:855   பதவான வாக்கள்: 589(68.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 589    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நாகராஜன்.எஸ் ஆண் ப்பண்ணகண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 26.49 ேதால்வ

2 ெபான்சாம.எஸ் ஆண் ெசல்லக்ட் த..க 433 73.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : சர்க்கார்சாமக்ளம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:666   பதவான வாக்கள்: 458(68.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 458    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலகஷ்ணன்.ச ஆண் ெசல்லப்பன் அ.இ.அ.த..க 78 17.03 ேதால்வ

2 ரவரன்.ச ஆண் சந்தரேசகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரங்கசாம.ச ஆண் சன்னசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 13.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார்.ஆர் ஆண் ரங்கசாம த..க 318 69.43 ெவற்ற

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 1 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:806   பதவான வாக்கள்: 654(81.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 654    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தரம்மாள். ெபண் ரங்கநாதன் அ.இ.அ.த..க 191 29.20 ேதால்வ

2 ேதன்ெமாழ.ஈ ெபண்  ஈஸ்வரன் த..க 368 56.27 ெவற்ற

3 ெபட்டம்மாள். ெபண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 95 14.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1319   பதவான வாக்கள்: 1171(88.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1171    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜா .ரா ெபண் க ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 365 31.17 ேதால்வ

2 ப்லட்ம. ெபண் ெபமாள் த..க 618 52.78 ெவற்ற

3 ராண. ரா ெபண் ர ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 6.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வள்ளயம்மாள்.ெவ ெபண் எம் ெவள்ளங்கர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 9.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:724   பதவான வாக்கள்: 419(57.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 419    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தமார்.எ ஆண் அம்மாைச
உைடயார் ப.ேஜ.ப 31 7.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கீதா.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 60 14.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரர்த்த.ஆர் ஆண் ப எஸ் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 23.63 ேதால்வ

4 ெசந்தல்மார்.ஆர் ஆண் வ ஆர் ராமசாம த..க 229 54.65 ெவற்ற

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:775   பதவான வாக்கள்: 678(87.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 678    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரநாதன்.ரா ஆண் ராைமய கடர் அ.இ.அ.த..க 259 38.20 ேதால்வ

2 ரங்கராஜ்.எஸ் ஆண் ப்ைபய கடர் த..க 419 61.80 ெவற்ற

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:990   பதவான வாக்கள்: 841(84.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 841    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாராண. த ெபண் க தேனஷ் மார் த..க 486 57.79 ெவற்ற

2 மண. ெபண் ஆகம் ப.ேஜ.ப 34 4.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஜாத. ெபண் பால்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 263 31.27 ேதால்வ

4 ேஜாதமண.ெஜ ெபண் ச ெஜயபாலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 6.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:892   பதவான வாக்கள்: 741(83.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 741    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தர.ெவ ெபண் வ ெவங்கடாசலம் அ.இ.அ.த..க 368 49.66 ெவற்ற

2 ெசந்தல்
மார். ஆண் த ப்ைபயன் த..க 348 46.96 ேதால்வ

3 மேகஷ்
மார். ஆண் ப்ைபயன் ப.ேஜ.ப 25 3.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:823   பதவான வாக்கள்: 630(76.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 630    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்யா. எம் ெபண் எஸ் ேக
மசராயன் த..க 290 46.03 ெவற்ற

2 பேரமா ரேமஷ். ெபண் ரேமஷ் ப.ேஜ.ப 201 31.90 ேதால்வ

3 ராேஜஸ்வர.ர ெபண் ச க ரவ அ.இ.அ.த..க 139 22.06 ேதால்வ

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1008   பதவான வாக்கள்: 807(80.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 807    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரசாம.ேக ஆண் ப கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகால்ராஜ் .ம ஆண் மேனாகரன் நா.த.க. 18 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சக்தேவல். ஆண் எம் தர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 280 34.70 ேதால்வ

4 சைகபா. ஆண் பர் அகம அ.இ.அ.த..க 148 18.34 ேதால்வ

5 ரயாஸ். ஆண் ல்தான் த..க 349 43.25 ெவற்ற

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:600   பதவான வாக்கள்: 501(83.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஞ்ச.ரா ெபண் ெப ராம்மார் த..க 248 49.50 ெவற்ற

2 உமாவத. ெபண் ர்த்த ப.ேஜ.ப 53 10.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கல்பனா. ெபண் ஜேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 200 39.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 632(80.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காள ஈஸ்வர
.எம் ெபண் ெஜயபரகாஷ்

நாராயணன் ச
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 270 42.72 ெவற்ற

2 உமா மேகஸ்வர. ெபண் பால்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 119 18.83 ேதால்வ

3 ராண
ராேஜஸ்வர.என் ெபண் ஆர் நடராஜன் த..க 202 31.96 ேதால்வ

4 ெஜயலட்ம. ெபண் ரா ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 6.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:617   பதவான வாக்கள்: 513(83.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரயகலா.ர ெபண்  ரங்கராஜன் த..க 325 63.60 ெவற்ற

2 லட்ம.ப எஸ் ெபண் சவராமன் அ.இ.அ.த..க 186 36.40 ேதால்வ

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:552   பதவான வாக்கள்: 417(75.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.தா ெபண் ந தாேமாதரன் த..க 124 29.74 ேதால்வ

2 சாந்த.வ ெபண்  ெவ வரராகவன் அ.இ.அ.த..க 170 40.77 ெவற்ற

3 வமலாேதவ. ெபண் வ ைரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 29.50 ேதால்வ

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 738(81.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 738    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கங்காதரன்.க ஆண் கப்பன் த..க 359 48.64 ெவற்ற

2 கஷ்ணன். ஆண் ப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜன். ஆண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 352 47.70 ேதால்வ

4 லதா. ெபண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:955   பதவான வாக்கள்: 819(85.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 819    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ேக எஸ் ஆண் ப்பரமண
ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 476 58.12 ெவற்ற

2 ர்ணமா .ச ெபண்  ணாளன் த..க 330 40.29 ேதால்வ

3 ராஜன். எஸ் ஆண் ைச ரேபல் பா.ம.க. 13 1.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1069   பதவான வாக்கள்: 632(59.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கராஜ்.ெப ஆண் ெபரய நாயகம் அ.இ.அ.த..க 206 32.59 ேதால்வ

2 பழனசாம.எஸ் எம் ஆண் ைகய்யன் த..க 426 67.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:994   பதவான வாக்கள்: 632(63.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அதா. ெபண் வாமநாதன் ப.ேஜ.ப 236 37.34 ெவற்ற

2 தா.ெவ ெபண்  ெவங்கடாசலர்த்த இ.ேத.கா 196 31.01 ேதால்வ

3 மத
பார்த்தபன். ெபண் பார்த்தபன் அ.இ.அ.த..க 200 31.65 ேதால்வ

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1407   பதவான வாக்கள்: 965(68.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 965    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்ய பரகாஷ். ஆண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 352 36.48 ெவற்ற

2 ெசந்தல்மார். ச ஆண் சன்னரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 285 29.53 ேதால்வ

3 ராஜன்.வ ஆண் ேக ெவள்ளங்கர த..க 328 33.99 ேதால்வ

ேபராட்ச : சைக   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:952   பதவான வாக்கள்: 644(67.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 644    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லப்ெபமாள்.ேக எம் ஆண் த் அ.இ.அ.த..க 73 11.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரத்தவராஜ்.ச ைவ ஆண் ைவயார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 15.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாலத. ெபண் எம் ஆர்
உதயமார் த..க 472 73.29 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1656   பதவான வாக்கள்: 1063(64.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1063    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாவத.எஸ்ப ெபண் ந. பார்த்தபன் அ.இ.அ.த..க 307 28.88 ேதால்வ

2 கத்தகா.எஸ் ெபண் எஸ்.வ. சக்தேவல் த..க 756 71.12 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1869   பதவான வாக்கள்: 1139(60.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1139    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாநத.ெப ஆண் எஸ்.ஆர். ெபமாள் த..க 586 51.45 ெவற்ற

2 தேனஷ். ஆண் ேலட் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 3.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நடராஜ்.மா ஆண் மாரயப்பன் நா.த.க. 8 0.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கலன்.சீ ஆண் என். சீனவாசன் ப.ேஜ.ப 12 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன்ராஜ்.ெபா ஆண் ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 498 43.72 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1808   பதவான வாக்கள்: 1180(65.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1180    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ேக ெபண் கஷ்ணசாம ப.ேஜ.ப 43 3.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தலகவத. ெபண் ைரராஜ் ேலட் அ.இ.அ.த..க 182 15.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லதாேதவ.எஸ்எஸ் ெபண் எஸ்.
பன்னீர்ெசல்வம் த..க 898 76.10 ெவற்ற

4 ெஜயராண.எஸ் ெபண் எம். ஜான்
வல்யம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 4.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1607   பதவான வாக்கள்: 1209(75.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1209    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.எஸ்ஆர் ெபண் ேக. ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 376 31.10 ேதால்வ

2 மாசலாமண.க ெபண் கப்பசாம ப.ேஜ.ப 52 4.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லதா.ம ெபண் ஆர். மனசாம த..க 781 64.60 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2019   பதவான வாக்கள்: 1697(84.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1696    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்மத.ச ெபண் ரா. சண்கசாம த..க 1028 60.61 ெவற்ற

2 நாகேதவ. ெபண் ேரஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 1.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மலர்வழ.எல் ெபண் ப. லட்மணன் அ.இ.அ.த..க 646 38.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2225   பதவான வாக்கள்: 1492(67.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேபச்சயம்மாள்.ேக ெபண் ப. சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 497 33.31 ேதால்வ

2 ெவண்ணலா.ச ெபண் எம். இளங்ேகாவன் த..க 995 66.69 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1942   பதவான வாக்கள்: 1362(70.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1362    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நதயா. ெபண் ைரசாம ேலட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 213 15.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பா.ேகா ஆண் ப. ேகாவந்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 384 28.19 ேதால்வ

3 ரங்கசாம.ம ஆண் மயல்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 1.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவச்சாம.எம் ஆண் மாரன் ேலட் ச.ப.ஐ(எம்) 739 54.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1328   பதவான வாக்கள்: 945(71.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 945    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரவந்மார்.ம ஆண் ச.அ. மைலச்சாம நா.த.க. 7 0.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அண்மார்.எஸ் ஆண் எ. ப்பரமணயம் அ.இ.அ.த..க 413 43.70 ேதால்வ

3 பாலாஜ.ெவ ஆண் ர. ெவங்கடாசலம் த..க 486 51.43 ெவற்ற

4 ரவக்மார்.ஆர் ஆண் ரங்கசாம ேத..த.க 39 4.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1475   பதவான வாக்கள்: 943(63.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 942    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகராஜ்.அ ஆண் ஆ. அங்கணன் அ.இ.அ.த..க 259 27.49 ேதால்வ

2 வராசாம.ேவ ஆண் ேவசாம த..க 683 72.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1875   பதவான வாக்கள்: 1079(57.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1079    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.என் ெபண் ஆர். கந்தேவல் அ.இ.அ.த..க 313 29.01 ேதால்வ

2 தங்கமண.க ெபண் க. பத்மநாபன் த..க 766 70.99 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1610   பதவான வாக்கள்: 1119(69.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1119    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காள ஈஸ்வர.ஆ ெபண் நடராஜ் நா.த.க. 46 4.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமகலா. ெபண் ச. கார்த்தேகயன் அ.இ.அ.த..க 288 25.74 ேதால்வ

3 வஜயலட்ம. வ ெபண் .பா. வசந்தமார் த..க 785 70.15 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1722   பதவான வாக்கள்: 1073(62.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1073    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் ர. சதீஸ்மார் த..க 716 66.73 ெவற்ற

2 தீபா.வ ெபண் என். வஜயமார் அ.இ.அ.த..க 357 33.27 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2172   பதவான வாக்கள்: 1464(67.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1464    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணஷ். ப ஆண் பழனயப்பத்ேதவர் ..ந த..க 967 66.05 ெவற்ற

2 சரஞ்சீவ.ஆ ஆண் .ப. ஆகம் அ.இ.அ.த..க 454 31.01 ேதால்வ

3 ெவங்கட்ராமன்.க ஆண் கஷ்ணர்த்த. க.ேவ ப.ேஜ.ப 43 2.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1327   பதவான வாக்கள்: 818(61.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 818    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாக்கயலட்ம. ெபண் ஜ. ர்த்த அ.இ.அ.த..க 306 37.41 ேதால்வ

2 மணேமகைல.எம் ெபண் எஸ். ேமாகன்ராஜ் இ.ேத.கா 451 55.13 ெவற்ற

3 ேஷாபனா
ெவங்கட்ராமன். ெபண் ெவங்கட்ராமன்.க ப.ேஜ.ப 61 7.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1961   பதவான வாக்கள்: 1377(70.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1377    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மத.ரா ெபண் க. கார்த்தைகேவலன் அ.இ.அ.த..க 754 54.76 ெவற்ற

2 தர்மராஜ்.ேவ ஆண் .நா. ேவச்சாம த..க 623 45.24 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:967   பதவான வாக்கள்: 609(62.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 609    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.தா ஆண் . தாேமாதரன்
ேலட் அ.இ.அ.த..க 136 22.33 ேதால்வ

2 ேதவ மன்னவன். ெபண் த. மன்னவன் த..க 421 69.13 ெவற்ற

3 ஹரீஸ்.ேஜ வ ஆண் ச. ெஜயக்மார் ப.ேஜ.ப 52 8.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:850   பதவான வாக்கள்: 580(68.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 580    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலகன்.கா ஆண் ச. காளத் அ.இ.அ.த..க 144 24.83 ேதால்வ

2 மணகண்டன்.ஆ ஆண் .ரா. ஆகம் நா.த.க. 23 3.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமகநாதன். ெவ ஆண் கா. ெவள்ளங்கர த..க 413 71.21 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1224   பதவான வாக்கள்: 933(76.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 933    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சவசங்கர்.ரா ஆண் . ராதாகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 306 32.80 ேதால்வ

2 ேகசன். ஆண் னயாண்த்ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயமார். ஆ ஆண் .க. ஆகம் த..க 613 65.70 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1014   பதவான வாக்கள்: 788(77.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 788    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைதலா.வ ெபண் ெவங்கடாசலம் எஸ் த..க 627 79.57 ெவற்ற

2 ராேமஸ்வர. ச ெபண் சதம்பரராஜ். நா அ.இ.அ.த..க 161 20.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1182   பதவான வாக்கள்: 834(70.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 834    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகராஜ்.ச ஆண் ப.சன்னச்சாம ப.ேஜ.ப 120 14.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலசந்தர்.ப ஆண் ஏ.பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 82 9.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனதா.ேஜ ெபண் ெஜயபால் த..க 632 75.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2184   பதவான வாக்கள்: 1420(65.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1420    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்த.ப ெபண் ச. பன்னீர் ெசல்வம் த..க 970 68.31 ெவற்ற

2 தரரந்தர.ச ெபண் சண்கந்தரம். என். அ.இ.அ.த..க 28 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பார்கவ.ஆர் ெபண் ரேமஷ் நா.த.க. 38 2.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபௗஜயா
ேபகம்.ேக ெபண் கமால்தீன் எஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 353 24.86 ேதால்வ

5 ரஹமத் நஷா. ெபண் கம ெசரப் இ.... 31 2.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1721   பதவான வாக்கள்: 1040(60.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1040    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமார்.கா ஆண் ேவ. காளயப்ப
கண்டர் த..க 599 57.60 ெவற்ற

2 மணகண்டன். ஆண் ப.ந்தரம் ப.ேஜ.ப 41 3.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கம பலால்.எம் ஆண் எம். ஸ்தபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 15.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கம ரபக்.எஸ் ஆண் சராஜ்தீன் நா.த.க. 54 5.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கன்.ேப ஆண் ேபச்சத்
ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 169 16.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 லாரன்ஸ்.ெஹச் ஆண் ெஹன்ற
நக்ேகாலஸ். ப அ.ம..க. 15 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:953   பதவான வாக்கள்: 616(64.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 616    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாஜ.பஆர் ஆண்
ரவ என்கற
ஆனந்தன்
தயார்

ப.ேஜ.ப 28 4.55 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ஷ்பா.ச ெபண் சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 4.38 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 மணகண்டன்.த ஆண் தங்கேவல் ப அ.இ.அ.த..க 90 14.61 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ராகன.ஏ ெபண் எஸ். ஆர்.
ஆகம் த..க 435 70.62 ெவற்ற

5 ராம்மார்.ஆர் ஆண் ராஜேசகர் நா.த.க. 27 4.38 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 ஷாஜஹான்.ஏ ஆண் அமீர்ஜான். ஆர் அ.ம..க. 9 1.46 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2359   பதவான வாக்கள்: 1577(66.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1577    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆபதா பா.ைம ெபண் அ.ைமதீன் த..க 1011 64.11 ெவற்ற

2 தா.ச ெபண் தமைலசாம  அ.இ.அ.த..க 52 3.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மத.ச ெபண் சதீஸ் ச நா.த.க. 437 27.71 ேதால்வ

4 மாரயம்மாள். ெபண் ஆர். ைரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 1.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஷ்பரயா.எம் ெபண் பா. மேகந்தரன் ேத..த.க 14 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஹமலதா.எஸ் ெபண் சத்தயநாராயண
ர்த்த  ப.ேஜ.ப 39 2.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1651   பதவான வாக்கள்: 1293(78.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1293    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளதாஸ். ஆண் டைலயாண். ச நா.த.க. 382 29.54 ேதால்வ

2 காஜா உேசன். சா ஆண் .க. சால் ஹமீ த..க 501 38.75 ெவற்ற

3 ெகபர் . ஆண் கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 2.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைசயத்
அஜ்மத்ல்லா.இ ஆண் இப்ராஹம்.ஏ.எஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 195 15.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தங்கேவல்.ச ஆண் சன்னச்சாம அ.ம..க. 4 0.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 தமழ்ெசல்வன். ஆண் சபரநாதன் அ.இ.அ.த..க 140 10.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஷக் அப்ல்
ஜல்.த ஆண் தஸ்தகீர் எஸ்..ப.ஐ. 41 3.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:598   பதவான வாக்கள்: 407(68.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 407    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபநயா.பா ெபண் இ ரஞ்சத்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 26.78 ேதால்வ

2 கரஜா.அ ெபண் அங்கத் ச.ப.ஐ(எம்) 10 2.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசய்ய அ
பாத்தமா.எஸ் ெபண் ெசய்ய மஜீத் எம் அ.இ.அ.த..க 31 7.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஸ்ரா.ெஜ ெபண் எஸ். ெஜய்தீன் த..க 162 39.80 ெவற்ற

5 ெபௗஜம்மாள்.ஜா ெபண் ஜான்ஸ்ஹான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 15.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெமஹர்பா. ெபண் கம ஜேமஷ்
ேசட். ஜ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஷாபரா. ெபண் கம பாக். ச நா.த.க. 27 6.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1698   பதவான வாக்கள்: 1210(71.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1210    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இப்ராஹம்.ப ஆண் பாவாெமய்தீன் ப.ேஜ.ப 58 4.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகராஜ்.ஏ ஆண் ஆக கண்டர் த..க 863 71.32 ெவற்ற

3 கன்னயம்மாள்.த ெபண் தமைலசாம. ஏ அ.இ.அ.த..க 289 23.88 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1390   பதவான வாக்கள்: 846(60.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 846    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.ஆ ெபண் ச. ஆகம் அ.ம..க. 30 3.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அள்சத்யா.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலபத அ.இ.அ.த..க 234 27.66 ேதால்வ

3 வேனஸ்வர.இ ெபண் ேவ. இளங்ேகாவன் த..க 532 62.88 ெவற்ற

4 ெவள்ைளயம்மாள். ெபண் நாகராஜ் ப.ேஜ.ப 50 5.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1345   பதவான வாக்கள்: 884(65.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 884    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.பா ெபண் ப. பாலகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 5.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அனந்தலட்ம. ெபண் காமாட்சநாதன் த..க 551 62.33 ெவற்ற

3 அஜீமா.எஸ் ெபண் ஏ. ஷாஜகான் அ.ம..க. 50 5.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவகாம. ெபண் நா. ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 56 6.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தீபா.ேக ெபண் கார்த்தேகயன். என் அ.இ.அ.த..க 141 15.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷான. ெபண் ேச வல்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஷாஜதா.அ ெபண் அஜமீர் காஜா இ.... 20 2.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1160   பதவான வாக்கள்: 761(65.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 761    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்மார்.த ஆண் தர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 9.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ெபா ஆண் ெபான்சாம ம த..க 521 68.46 ெவற்ற

3 ெதன்னரசன்.ஆர் ஆண் ப.ராமசாம அ.ம..க. 22 2.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகமாணக்கம்.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 7.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவச்சந்தரன்.ஏ ஆண் ஆகம். எம் அ.இ.அ.த..க 86 11.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:893   பதவான வாக்கள்: 660(73.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 660    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗசல்யா.வ ெபண் வேவல் . வ அ.இ.அ.த..க 146 22.12 ேதால்வ

2 ெஜயமண.எஸ் ெபண் என். ெசல்வமார் த..க 514 77.88 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:845   பதவான வாக்கள்: 516(61.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்ேதாஷ்மார்.ேப ஆண் ேபச்சத். எஸ் அ.ம..க. 9 1.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தன்வர்பாஷா. ஆண் ெதௗலத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 4.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகசன்.ஆ ஆண் ெபரய ஆக
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 127 24.61 ேதால்வ

4 ராேஜஷ்.பா ஆண் தா. பாலன் த..க 357 69.19 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ேளஸ்வரன்பட்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:511   பதவான வாக்கள்: 377(73.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 377    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எசெபத்.சா ெபண் ேக.ப.சாக்ேகா அ.ம..க. 13 3.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தேவண.ச ெபண் கா. சண்கந்தரம் த..க 190 50.40 ெவற்ற

3 சங்கீதா.எம் ெபண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 16.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாதா.உ ெபண் உதய சந்தரன் ப.ேஜ.ப 7 1.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நத்யா. ெபண் ஹரதாஸ் அ.இ.அ.த..க 105 27.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1075   பதவான வாக்கள்: 856(79.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 856    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அய்யாசாம.க ஆண் .கஷ்ணசாம ப.ேஜ.ப 133 15.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பன்னீர்ெசல்வம்.ப ஆண் பழனயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 5.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரங்கசாம. ஆண் ேகசன் த..க 460 53.74 ெவற்ற

4 ேலாகநாதன்.ெவ ஆண் ெவள்ளங்கரகண்டர் அ.இ.அ.த..க 213 24.88 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:841   பதவான வாக்கள்: 597(70.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்யப்பன்.அ ஆண் அய்யாத் அ.இ.அ.த..க 90 15.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வன்.ஆ ஆண் ஆச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 14.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனசாம.எ ஆண் ஆகம் த..க 208 34.84 ேதால்வ

4 மதவாணன்.ஆ ஆண் ஆச்சாம ப.ேஜ.ப 211 35.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:672   பதவான வாக்கள்: 488(72.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தாமண. ெபண் ப.ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மயலாத்தாள்.ஆ ெபண் ஆச்சாம ப.ேஜ.ப 183 37.50 ெவற்ற

3 மேனான்மண.ரா ெபண் ச.எஸ்.ராமசாம த..க 148 30.33 ேதால்வ

4 வசந்தாமண.ப ெபண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 13.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேவமண.ம ெபண் ஆ.மண அ.இ.அ.த..க 80 16.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:812   பதவான வாக்கள்: 631(77.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 631    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கராஜா.ரா ஆண் ராமங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 160 25.36 ேதால்வ

2 சரவணன். ஆண் ஆ.ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 29 4.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்க்மார். ஆண் ந்தரம் த..க 350 55.47 ெவற்ற

4 ேலாகநாதன்.ெப ஆண் ெவள்ளங்கர
ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 92 14.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:501   பதவான வாக்கள்: 373(74.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 373    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தமார்.ஆ ஆண் ெவ.ஆச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 8.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காளத்.க ஆண் கட்டான் த..க 185 49.60 ெவற்ற

3 சவக்மார்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 29.22 ேதால்வ

4 ேரஷ். ஆண் ப.ப்பரமணயம் நா.த.க. 7 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேனாஜ்மார்.க ஆண் கட்சாம ப.ேஜ.ப 3 0.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மாசலாமண.ஏ ெபண் ேக.அளானந்தம் அ.இ.அ.த..க 37 9.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:674   பதவான வாக்கள்: 527(78.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.எஸ் ெபண் ப்ரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 5.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாரத.ந ெபண் நடராஜன் த..க 285 54.08 ெவற்ற

3 ராைத.க ெபண் .கேணஷ்பர அ.இ.அ.த..க 215 40.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:702   பதவான வாக்கள்: 562(80.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 562    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்மத.ரா ெபண் .ராமச்சந்தரன் ப.ேஜ.ப 14 2.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உமாமேகஸ்வர.ச ெபண் ஆர்.சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 9.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரஸ்வத.ச ெபண் த.சண்கம் அ.இ.அ.த..க 104 18.51 ேதால்வ

4 பத்மாவத.ரா ெபண் எஸ்.ராஜ்மார் த..க 393 69.93 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:646   பதவான வாக்கள்: 513(79.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 513    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னக்ெகா.அ ெபண் ரா.அணாசலம் ச.ப.ஐ(எம்) 90 17.54 ேதால்வ

2 சத்தயபரயா.ப ெபண் .அன்ச்ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 7.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரஸ்வத.ேக ெபண் என்.கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 114 22.22 ேதால்வ

4 சத்ரா.வ ெபண் ர.வஸ்வநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 95 18.52 ேதால்வ

5 பரேமஸ்வர.ஆ ெபண் ச.ப.ஆச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 173 33.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:585   பதவான வாக்கள்: 472(80.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 472    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.ரா ெபண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 16.95 ேதால்வ

2 சாந்த.ந ெபண் நடராஜ். ப இ.ேத.கா 263 55.72 ெவற்ற

3 ெசௗந்தர்யா. ெபண் கட்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 8.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பார்வத. ெபண் ப.ேகசன் அ.இ.அ.த..க 89 18.86 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:725   பதவான வாக்கள்: 642(88.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 642    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்ேதாஷ்மார்.த ஆண் ேவ.தர்த்த த..க 361 56.23 ெவற்ற

2 பஞ்சங்கம்.ப ஆண் ப.பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 262 40.81 ேதால்வ

3 ராமச்சந்தரன். ஆண் ப.கன் ப.ேஜ.ப 19 2.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:614   பதவான வாக்கள்: 548(89.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 548    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சவசக்தேவல்.அ ஆண் ேவ.அய்யாசாம அ.இ.அ.த..க 139 25.36 ேதால்வ

2 வக்ேனஷ். ஆண் ெச.ப்பரமணயம் ப.ேஜ.ப 12 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயமார்.ரா ஆண் ராமசாம த..க 397 72.45 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:454   பதவான வாக்கள்: 314(69.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 314    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பகவத.ப ெபண் பர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 120 38.22 ெவற்ற

2 பத்ரம்மாள்.ம ெபண் ஆர்.மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 102 32.48 ேதால்வ

3 ஷ்பலதா.ரா ெபண் ராமச்சந்தரன் த..க 92 29.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:770   பதவான வாக்கள்: 548(71.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 548    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ங்ெகா.க ெபண் அ.கண்யப்பன் அ.இ.அ.த..க 205 37.41 ேதால்வ

2 ெஜயப்ரயா.ரா ெபண் ராஜேசகர் த..க 343 62.59 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:759   பதவான வாக்கள்: 530(69.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ப ெபண் க.பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 27.55 ேதால்வ

2 ெசல்வ.ச ெபண் சவக்மார். க ப.ேஜ.ப 17 3.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வேனஸ்வர.எஸ் ெபண் சவஞானம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்மேதவ. ெபண் ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 116 21.89 ேதால்வ

5 ேவமண.க ெபண் கஷ்ணன் த..க 249 46.98 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெசட்பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:741   பதவான வாக்கள்: 574(77.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.ேவ ஆண் ேவச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 66 11.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அணாசலம்.அ ஆண் அய்யாசாம ப.ேஜ.ப 26 4.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஆக்ட்.ர ஆண் ெவ.ரங்கசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கனகராஜ்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 265 46.17 ெவற்ற

5 ெபரயசாம.கா ஆண் காளயப்பன் அ.இ.அ.த..க 174 30.31 ேதால்வ

6 மதத்.ப ஆண் பழனக்கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 6.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1028   பதவான வாக்கள்: 760(73.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 760    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.க ெபண் .கதர்ேவ அ.இ.அ.த..க 226 29.74 ேதால்வ

2 தமழ்வாண.க ெபண் னதன் .எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 4.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரத.ெச ெபண் மதன்மார்.  த..க 362 47.63 ெவற்ற

4 ஜீவதா.ஆ ெபண் ஆனந்தராஜ் . ேவ ப.ேஜ.ப 140 18.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:856   பதவான வாக்கள்: 656(76.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண.எஸ் ெபண் கஷ்ணர்த்த . ேக ப.ேஜ.ப 21 3.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரத்தனம்.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 375 57.16 ெவற்ற

3 ேரவத. ெபண் ேரஷ்மார். ம த..க 260 39.63 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1015   பதவான வாக்கள்: 750(73.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கமண.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் . ப த..க 459 61.20 ெவற்ற

2 வனதா.ர ெபண் ரங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 291 38.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:796   பதவான வாக்கள்: 486(61.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தராஜ்.ேவ ஆண் ேவச்சாம .க ப.ேஜ.ப 54 11.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 னதன்.எஸ் ஆண் சக்தவேவல் .  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 10.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபான்ராஜ்.ர ஆண் ரங்கசாம . க த..க 222 45.68 ெவற்ற

4 ராம்மார்.எம் ஆண் மண . ஆர் அ.இ.அ.த..க 157 32.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:910   பதவான வாக்கள்: 667(73.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 667    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்மார்.ர ஆண் ரங்கசாம. ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 24.14 ேதால்வ

2 பர.வ ஆண் ேவசாம . எம் அ.இ.அ.த..க 182 27.29 ேதால்வ

3 ரவ.ரா ஆண் ரங்கசாம . நா த..க 324 48.58 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1091   பதவான வாக்கள்: 904(82.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 904    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராண.ஆர் ெபண் ராேஜந்தரன்.  அ.இ.அ.த..க 206 22.79 ேதால்வ

2 கவதா. ெபண் ேகசன் . ப த..க 371 41.04 ெவற்ற

3 காளீஸ்வர.ரா ெபண் ராேஜந்தரன். ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 260 28.76 ேதால்வ

4 மகாலட்ம.ச ெபண் சரவணர்த்த எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 7.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:955   பதவான வாக்கள்: 731(76.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 731    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரகண்ணன். ப ஆண் பழனசாம .கா த..க 521 71.27 ெவற்ற

2 மயல்சாம.ச ஆண் சன்னத் அ.இ.அ.த..க 210 28.73 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:502   பதவான வாக்கள்: 359(71.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 359    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.பா ஆண் பாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 155 43.18 ெவற்ற

2 ெசல்வராஜீ.க ஆண் கஷ்ணசாம த..க 135 37.60 ேதால்வ

3 ரளீதரன்.க ஆண் கஷ்ணசாம . ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 19.22 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1079   பதவான வாக்கள்: 829(76.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 829    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கேவல்.வ ஆண் வரப்பன் க.ம ப.ேஜ.ப 28 3.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மலர்வழ.ப ெபண் பர . ம த..க 671 80.94 ெவற்ற

3 ரபத ேதவ.ேக ப ெபண் ெபமாள்சாம
ேக.ஏ அ.இ.அ.த..க 130 15.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:638   பதவான வாக்கள்: 516(80.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜய்மார்.மா ஆண் மாரப்பன் அ.இ.அ.த..க 205 39.73 ேதால்வ

2 தண்டபாண.ஆர் ஆண் ராமசாம. எம் த..க 298 57.75 ெவற்ற

3 தீபன்சக்கரவர்த்த.ப ஆண் பரமசவம் .அ ப.ேஜ.ப 13 2.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:625   பதவான வாக்கள்: 446(71.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 446    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத .ஆர் ெபண் பார்த்தபன் த..க 281 63.00 ெவற்ற

2 சங்கீதா.ஆர் ெபண் ப.ேக.ராமசாம அ.இ.அ.த..க 165 37.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:887   பதவான வாக்கள்: 702(79.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 701    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆடலர.ஆர் ஆண் ேலட். ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 153 21.83 ேதால்வ

2 சண்கம்.அ ஆண் அய்யாசாம த..க 520 74.18 ெவற்ற

3 சந்தரேசகர்.சா
ெபா ஆண் ெபான்சாம . ப ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 5 0.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சரவணன்.ெஜ ஆண் ெஜயபால்.  ப.ேஜ.ப 23 3.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1023   பதவான வாக்கள்: 756(73.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 756    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.ேக ெபண் மரேவல்ர்த்த . ஏ த..க 290 38.36 ெவற்ற

2 அயாேதவ.க ெபண் கனகராஜ் . க.ேவ ப.ேஜ.ப 47 6.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மத.ச ெபண் சவராஜ் .  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 198 26.19 ேதால்வ

4 ஜாதா.ஜ ெபண் ேகாவந்தராஜ். ஆர் அ.இ.அ.த..க 199 26.32 ேதால்வ

5 வனதாமண.க ச ெபண் ெகாளஞ்சநாதன் . வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1002   பதவான வாக்கள்: 764(76.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 764    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலா.ப ெபண் பத்தரன்.  Ganasangam Party
of India 11 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காயத்ர.வ ெபண் தேனஷ்மார். அ.இ.அ.த..க 304 39.79 ேதால்வ

3 சரஸ்வத.ர ெபண் ரவந்தரன் . ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 4.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மத.ெச ெபண் ெசந்தல்மார். ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 5.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசல்வ. ெபண் கன். ப த..க 370 48.43 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாளர்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:944   பதவான வாக்கள்: 671(71.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 671    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபநயா.க ெபண் கதரவன்  அ.இ.அ.த..க 226 33.68 ேதால்வ

2 ெபான்த்தாய்.ெச ெபண் ெசந்தல்மார். க.த த..க 445 66.32 ெவற்ற

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:448   பதவான வாக்கள்: 333(74.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 333    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.ப ெபண் ம. சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 218 65.47 ெவற்ற

2 ர்யா.ேகா ெபண் ச. ெகௗதம்
கார்த்தக் த..க 115 34.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:990   பதவான வாக்கள்: 817(82.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 817    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமண.ச ஆண் சன்னப்ப
ெசட்யார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 6.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரேமஸ்வரன். ஆண் மாரசாம அ.இ.அ.த..க 128 15.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரேமஷ் மார்.ர ஆண் . ரங்கநாதன் த..க 344 42.11 ெவற்ற

4 ெவங்கடாசலம்.ப ஆண் பழனச்சாம ப.ேஜ.ப 290 35.50 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:540   பதவான வாக்கள்: 440(81.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தமழரச.ரா ெபண் வ. ராதாகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 147 33.41 ேதால்வ

2 பரவனா.ப ெபண் பஞ்சங்கம். ரா த..க 170 38.64 ெவற்ற

3 மரகதம். ெபண் ைரசாம அ.இ.அ.த..க 123 27.95 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:880   பதவான வாக்கள்: 735(83.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 735    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.ேசா ஆண் ேசாள ப.ேஜ.ப 67 9.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சலம்பரசன்.ர ஆண் ந. ரங்கசாம த..க 379 51.56 ெவற்ற

3 சலம்பரசன்.ர ஆண் மா. ரத்தனம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 28.71 ேதால்வ

4 ராஜன். ஆண் னயன் அ.இ.அ.த..க 78 10.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 462(78.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 462    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.க ெபண் ஹரீஷ் மார். ர த..க 182 39.39 ேதால்வ

2 சத்தயபரபா.ம ெபண் மயல்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 8.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணேமகைல.ச ெபண் சண்கந்தரம் அ.இ.அ.த..க 223 48.27 ெவற்ற

4 ேவமண.ஆ ெபண் ேரஷ் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 3.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:592   பதவான வாக்கள்: 481(81.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகங்கம்.ஆ ஆண் ஆச்சாமக்
கண்டர் ம.த..க. 158 32.85 ேதால்வ

2 பத.ஆ ஆண் ேக. எல்.
ஆச்சாம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 12.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாேதஸ்வரன்.பா ஆண் பாப்ைபயன் அ.இ.அ.த..க 265 55.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:844   பதவான வாக்கள்: 643(76.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 643    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் உதயமார் த..க 326 50.70 ெவற்ற

2 ெசல்வராஜ். ஆண் ைகய கடர் ப.ேஜ.ப 44 6.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரங்கசாம.மா ஆண் மாரண்ண
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 273 42.46 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:732   பதவான வாக்கள்: 585(79.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 585    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆனந்தமார்.ெத ஆண் ெதய்வசகாமண
கண்டர் த..க 320 54.70 ெவற்ற

2 ேசாமந்தரம்.ம ஆண் மயல்சாம கண்டர் அ.இ.அ.த..க 265 45.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:970   பதவான வாக்கள்: 760(78.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 760    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர்.த ஆண் தன்னாச அ.இ.அ.த..க 295 38.82 ேதால்வ

2 ரேமஷ்பா.ப ஆண் பழனசாம த..க 465 61.18 ெவற்ற

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:711   பதவான வாக்கள்: 568(79.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண.ம ெபண் ேக. மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 266 46.83 ெவற்ற

2 ேபப.ம ெபண் என். மணகண்டன் த..க 257 45.25 ேதால்வ

3 ேவல்மண. ெபண் மாரசாம. ேவ ப.ேஜ.ப 45 7.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:900   பதவான வாக்கள்: 703(78.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 703    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளத்.ந ஆண் நடராஜ் த..க 264 37.55 ேதால்வ

2 கஷ்ணசாம.ப ஆண் பத்ேர கடர் அ.இ.அ.த..க 278 39.54 ெவற்ற

3 ரங்கநாதன்.ெபா ஆண் ெபான்ச்சாம ப.ேஜ.ப 161 22.90 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:309   பதவான வாக்கள்: 275(89.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 275    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரயா.ச ெபண் ஆர். சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 74 26.91 ேதால்வ

2 காத்தாள்.ரா ெபண் . ராஜன் த..க 174 63.27 ெவற்ற

3 ேரவத.ெஜ ெபண் எஸ். ெஜய்கேணஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 9.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:913   பதவான வாக்கள்: 730(79.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 730    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாகலா.ச ெபண் ரா. சைடயப்பன் த..க 422 57.81 ெவற்ற

2 பேரமலதா.ந ெபண் நந்தமார் அ.இ.அ.த..க 308 42.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:503   பதவான வாக்கள்: 409(81.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 409    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ச ெபண் சன்னசாம அ.இ.அ.த..க 223 54.52 ெவற்ற

2 தங்கமண.ச ெபண் ெச. சதாசவம் த..க 186 45.48 ேதால்வ

ேபராட்ச : தமைலயம்பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:670   பதவான வாக்கள்: 597(89.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் சண்கந்தரம். ஆர் அ.இ.அ.த..க 297 49.75 ெவற்ற

2 ெகௗசல்யா.ச ெபண் சவக்மார். க ப.ேஜ.ப 33 5.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்லட்ம.ரா ெபண் ராமராஜ் த..க 267 44.72 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:555   பதவான வாக்கள்: 484(87.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 484    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர. ெபண் ேக.ச.கானந்தன் ப.ேஜ.ப 41 8.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலாமண.ேகா ெபண் ெச.ேகாபால்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 149 30.79 ேதால்வ

3 ெசௗந்தர்யாேதவ.எஸ் ெபண் வ.சதஸ்மார் அ.இ.அ.த..க 106 21.90 ேதால்வ

4 நல்லம்மாள்.ச ெபண் சங்கராஜ் த..க 188 38.84 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:418   பதவான வாக்கள்: 371(88.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 371    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசலமார்.எஸ் ஆண் ப்பரமணயன் த..க 202 54.45 ெவற்ற

2 மரகதமண.ேக ெபண் ேக.காளச்சாம அ.இ.அ.த..க 134 36.12 ேதால்வ

3 ெஜயமார். ஆண் கா.த்சாம ப.ேஜ.ப 35 9.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:267   பதவான வாக்கள்: 226(84.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 226    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தமழரச.ஜ ெபண் எஸ்.மணகண்டன் த..க 47 20.80 ேதால்வ

2 தவ்யா. ெபண் ெச.ர.ைரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 47.79 ெவற்ற

3 பேரமலதா.ெவ ெபண் .ெவங்கேடஸ் அ.இ.அ.த..க 71 31.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:424   பதவான வாக்கள்: 377(88.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 377    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்தன.ப ெபண் எ.பன்னீர்ெசல்வம் த..க 157 41.64 ெவற்ற

2 மரகதம்.க ெபண் ெச.க.கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 122 32.36 ேதால்வ

3 ேமாகனாம்பாள்.ேக ெபண் ேக.சக்தேவல் ப.ேஜ.ப 9 2.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராதாமண.ஜ ெபண் ப.கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 23.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:356   பதவான வாக்கள்: 316(88.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 316    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.எஸ் ெபண் என்.ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 3.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைரசாம.எஸ் என் ஆண் நஞ்சமநா த..க 154 48.73 ெவற்ற

3 ைரசாம.ெச ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 151 47.78 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:458   பதவான வாக்கள்: 410(89.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா.த ெபண் தண்டபாண த..க 158 38.54 ேதால்வ

2 சண்கப்பரயா.ேவ ெபண் ப.ேவசாம அ.இ.அ.த..க 252 61.46 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:518   பதவான வாக்கள்: 449(86.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 449    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாவத்தர.எஸ் ேக ெபண் எஸ்.எ.கஷ்ணசாம த..க 80 17.82 ேதால்வ

2 நத்யாேதவ.ம ெபண் .த.சதீஸ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 4.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேனாரஞ்சதம்.ஆ ெபண் ரா.ஆனந்தன் அ.இ.அ.த..க 349 77.73 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:447   பதவான வாக்கள்: 364(81.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 364    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பவத்ரா. ெபண் ஏ.தர்மராஜ் அ.இ.அ.த..க 149 40.93 ேதால்வ

2 ேரவத.என் ெபண் நாகராஜ் த..க 215 59.07 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:276   பதவான வாக்கள்: 242(87.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 242    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரயப்பன்.ெப ஆண் ெபரயெதன்பழன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 11.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரங்கசாம.ச ஆண் சன்னராயன் அ.இ.அ.த..க 83 34.30 ேதால்வ

3 ரங்கராஜ்.என் ஆண் நாகப்பன் த..க 131 54.13 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:635   பதவான வாக்கள்: 572(90.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னசாம.ப ஆண் பாப்பன் த..க 299 52.27 ெவற்ற

2 பழனயம்மாள்.க ெபண் கப்சாம ப.ேஜ.ப 46 8.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாம.எம் ஆண் மாயன் அ.இ.அ.த..க 227 39.69 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:169   பதவான வாக்கள்: 156(92.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 156    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகரத்தனம்.ப ெபண் பத்ரசாம த..க 91 58.33 ெவற்ற

2 ராதகா.என் ெபண் ப.நாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 65 41.67 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:284   பதவான வாக்கள்: 256(90.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 256    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.ஏ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 36 14.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரங்கராஜ். ஆண் ரங்கெசட்யார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 5.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமச்சந்தரன்.ேகஎஸ் ஆண் ந்தரம் த..க 168 65.63 ெவற்ற

4 ராேஜஸ்மார்.மா ஆண் ம.மாரெசட்யார் ப.ேஜ.ப 39 15.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:355   பதவான வாக்கள்: 309(87.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 309    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மகாராஜன்.ச ஆண் சங்காரேவல்.ஞா ப.ேஜ.ப 15 4.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜ்மார்.எம் ஆண் மயல்சாம த..க 255 82.52 ெவற்ற

3 ராஜ்மார்.ரா ஆண் ம..ராயப்பன் அ.இ.அ.த..க 39 12.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:374   பதவான வாக்கள்: 331(88.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவந்தராஜ்.ப ஆண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 162 48.94 ேதால்வ

2 மகாலட்ம.ேக ெபண் பரசாந்த் த..க 169 51.06 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:608   பதவான வாக்கள்: 496(81.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ேக ெபண் கனகராஜ் த..க 270 54.44 ெவற்ற

2 கைலவாண.எஸ் ெபண் ச.ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 186 37.50 ேதால்வ

3 தீபமலர்.ஆர் ெபண் க.ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 40 8.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:733   பதவான வாக்கள்: 623(84.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 623    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.மா ஆண் மாரண்ணகடர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 168 26.97 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ்.ந ஆண் ம. நஞ்சப்ப கடர் அ.இ.அ.த..க 211 33.87 ேதால்வ

3 பாலப்பரமணயம். ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 28 4.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணேமகைல.ேக ெபண் கந்தேவல் த..க 216 34.67 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:862   பதவான வாக்கள்: 687(79.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 687    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகால்.ர ஆண் . ந. ரவசந்தரன் அ.இ.அ.த..க 278 40.47 ேதால்வ

2 நடராஜன். ப ஆண் பழனயப்ப
தயார் த..க 409 59.53 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:773   பதவான வாக்கள்: 620(80.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 620    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பவதா.ெச ெபண் ரா. ஞானேசகர் அ.இ.அ.த..க 174 28.06 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.ர ெபண் ெக. ல. ரங்கராஜ் த..க 446 71.94 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:636   பதவான வாக்கள்: 552(86.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 552    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர. ெபண் ேக. சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 9.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ளசமண.அ ெபண் நா. அய்யா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 22.46 ேதால்வ

3 பரயங்கா.ம ெபண் ரா. மேகந்தரமார் அ.இ.அ.த..க 319 57.79 ெவற்ற

4 ெபான்னம்மாள். ெபண் ேக. என். ெசல்வராஜ் இ.ேத.கா 55 9.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:810   பதவான வாக்கள்: 632(78.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ெதா க ஆண் கப்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 141 22.31 ேதால்வ

2 சரவணன்.பா ஆண் ேக. பாக்கயசாம ம.த..க. 89 14.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசாமந்தரம்.ச ஆண் சபாபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தயாகராஜன். ஆண் என். த்சாம த..க 310 49.05 ெவற்ற

5 ைரராஜ்.ெஜ ஆண் ெஜகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேபப.த ெபண் ப. தனராஜ் நா.த.க. 5 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ரராம்மார்.ந ஆண் அ. நடராஜ் ப.ேஜ.ப 79 12.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:772   பதவான வாக்கள்: 674(87.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 674    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்தன.எம் ெபண் தநாக்கர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 16.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மேகஸ்வர. ெபண் ப. ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 13.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மஞ்ளா. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மரகதம்.ெஜ ெபண் ேத. ெஜயப்பரகாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தயா. ெபண் ச. ர்த்த த..க 239 35.46 ெவற்ற

6 லா. ெபண் . மேரசன் அ.இ.அ.த..க 212 31.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:504   பதவான வாக்கள்: 419(83.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 419    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபான்மத. ெபண் ெவள்ளங்கர அ.இ.அ.த..க 143 34.13 ேதால்வ

2 வனதா நாகராஜ். ெபண் . எம். நாகராஜ் த..க 259 61.81 ெவற்ற

3  ேதவ. ெபண் ைரராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 4.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1158   பதவான வாக்கள்: 866(74.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 866    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவயர.இர ஆண் இரத்தனசாம ப.ேஜ.ப 35 4.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சதீஷ்.ெஜ ஆண் ேக. ெஜயபால் அ.இ.அ.த..க 496 57.27 ெவற்ற

3 ெஜய பரகாஷ்.ப ஆண் பழனசாம கண்டர் த..க 335 38.68 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:763   பதவான வாக்கள்: 626(82.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்ெசல்வ.ம ெபண் ப. ழந்ைதேவ அ.இ.அ.த..க 250 39.94 ேதால்வ

2 நாச்சத்.ெவ ஆண் ெவள்ளங்கர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 4.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைவரம்
ெசந்தல்மார்.பா ஆண் . ச.

பாலகஷ்ணன் த..க 348 55.59 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:625   பதவான வாக்கள்: 485(77.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 485    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெவண்ணலா.பா ெபண் ம. பா அ.இ.அ.த..க 208 42.89 ேதால்வ

2 ஸ்ைகலாப். ஆண் ைரசாம த..க 277 57.11 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 492(70.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.அ ெபண் ராஜா த..க 312 63.41 ெவற்ற

2 மத.ேத ெபண் மா. ேதவராஜ் அ.இ.அ.த..க 180 36.59 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:798   பதவான வாக்கள்: 583(73.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 583    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த. ெபண் எம். மாரசாம அ.இ.அ.த..க 292 50.09 ெவற்ற

2 கவதா.நா ெபண் நாகராஜ் த..க 269 46.14 ேதால்வ

3 சங்கீதா.ேகா ெபண் ெதா. . ரவ ப.ேஜ.ப 22 3.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:644   பதவான வாக்கள்: 546(84.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 546    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.க ெபண் எம். கண்ணபரான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரண்யா.மா ெபண் ெதா. ஆ. தண் த..க 282 51.65 ெவற்ற

3 சா.ஆர்
எஸ் ெபண் ேக. எஸ். சங்கர் அ.இ.அ.த..க 244 44.69 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:662   பதவான வாக்கள்: 512(77.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 512    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலம்.ர ெபண் ெதா. அ. ரவ த..க 361 70.51 ெவற்ற

2 தமழ்அழக.வ ெபண் எ. பாலாஜ அ.இ.அ.த..க 151 29.49 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாண்டாத்ர்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:488   பதவான வாக்கள்: 405(82.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 405    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனராஜ்.ப ஆண் பழனசாம நா.த.க. 7 1.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பா.மா ஆண் மாரண் த..க 236 58.27 ெவற்ற

3 மதாசலம்.ஆ ஆண் ஆட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவள்ளங்கர. ஆண் ப்சாம அ.இ.அ.த..க 140 34.57 ேதால்வ

5 ேவமண.த ஆண் தமைலசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 4.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1243   பதவான வாக்கள்: 1020(82.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1020    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சவக்மார்.வ ஆண் ரா . வரபத்தரன் அ.இ.அ.த..க 576 56.47 ெவற்ற

2 ேயாேகஷ்.ேக ஆண் எம் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 378 37.06 ேதால்வ

3 ரவரன்.ப ஆண் என்.பரேமஸ்வரன் த..க 58 5.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயமண.மா ெபண் சதீஸ்மார் ச நா.த.க. 8 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:977   பதவான வாக்கள்: 675(69.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ச ஆண் ப சண்கந்தரம் நா.த.க. 13 1.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சதீஷ்மார். ஆண் ைரசாம த..க 257 38.07 ெவற்ற

3 ந்தரராஜ்.ர ஆண் ப ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 183 27.11 ேதால்வ

4 ெஜயமார்.ேவ ஆண் ர ேவேகாபால் ப.ேஜ.ப 222 32.89 ேதால்வ

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1369   பதவான வாக்கள்: 1007(73.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1007    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்ராஜ். ஆண் அங்கண்ணன் ப.ேஜ.ப 59 5.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சம்பத்மார்.ேகா ஆண் ரா ேகாவந்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 175 17.38 ேதால்வ

3 ெசல்வராஜ்.ர ஆண் ேகா ரங்கசாம நா.த.க. 10 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பார்த்தபன்.ெவ ஆண் ச.ெவங்கேடஷ் அ.ம..க. 11 1.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தரன்.எஸ் ஆண் சீனவாசன் ஆர் த..க 752 74.68 ெவற்ற

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:713   பதவான வாக்கள்: 541(75.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 541    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ம ெபண் த சீந்தரன் ப.ேஜ.ப 74 13.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.ஆர் ெபண்  காளராஜ் அ.ம..க. 10 1.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ந்தர.ரா ெபண் ராஜன் க அ.இ.அ.த..க 121 22.37 ேதால்வ

4 ராேஜஸ்வர.ப ெபண் அ பழனசாம த..க 336 62.11 ெவற்ற

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1200   பதவான வாக்கள்: 965(80.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 965    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணக்மார்.ப ஆண் பழனசாம த..க 685 70.98 ெவற்ற

2 சவகன்.ஆர் ஆண் ராமசந்தர
ெரட்யார் ேத..த.க 3 0.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனபாலன்.ெபா ஆண் ந ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 210 21.76 ேதால்வ

4 ெபபன்.ச ப ஆண் ச  பரான்சஸ் நா.த.க. 4 0.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்க்மாரசாம.அ ஆண்  அவனாச
ங்கம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கானந்தம்.ப ஆண் ந.பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 5.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1448   பதவான வாக்கள்: 1102(76.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1102    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ர ெபண்  ரபத த..க 565 51.27 ெவற்ற

2 ராதகா.நா ெபண்   நாகராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 148 13.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமலட்ம.எம் ெபண் ஏ மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 389 35.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1205   பதவான வாக்கள்: 1008(83.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1008    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகலட்ம.என் ெபண் ப நடராஜன் ப.ேஜ.ப 13 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தயா.ஆ ெபண் ெபா சம்பத்மார் த..க 458 45.44 ெவற்ற

3 மேகஸ்வர.எஸ் ெபண் வ சரவணக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 282 27.98 ேதால்வ

4 வசந்த.ச ெபண் ேக சண்கம் அ.இ.அ.த..க 255 25.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1301   பதவான வாக்கள்: 958(73.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 958    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைசலாராண.ஆ ெபண் ஆனந்தன்  அ.இ.அ.த..க 597 62.32 ெவற்ற

2 மேகந்தரன்.ப ஆண் பழனச்சாம நா.த.க. 23 2.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதாசலம்.ஆர் ஆண் ராமசாம த..க 298 31.11 ேதால்வ

4 ரங்கராஜ்.என் ஆண் நடராசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 4.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1319   பதவான வாக்கள்: 932(70.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 932    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத ெசல்வராஜ். ெபண் ெசல்வராஜ் ேக ப.ேஜ.ப 99 10.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கவள்ள.ேக ெபண் ப.கதேரசன் அ.இ.அ.த..க 202 21.67 ேதால்வ

3 சரஸ்வத.வ ெபண் ஜ.ேவமண ச.ப.ஐ 157 16.85 ேதால்வ

4 சத்ரா.வ ெபண் ேகா. வரதராஜ் த..க 345 37.02 ெவற்ற

5 லதா.பா ெபண் சா பாலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 8.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவண்ணலா. ெபண் வ ேதவராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 54 5.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1430   பதவான வாக்கள்: 1160(81.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1160    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சம்பத்மார். ஆண் ந த்சாம அ.இ.அ.த..க 349 30.09 ேதால்வ

2 மரகதம்.வ ெபண் க.வரபத்தரன் த..க 811 69.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1302   பதவான வாக்கள்: 1002(76.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1002    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாவத்தர.க ெபண் கஷ்ணப்பன் த..க 633 63.17 ெவற்ற

2 ராண.எஸ் ெபண் ஆ ஸ்டான் அ.இ.அ.த..க 369 36.83 ேதால்வ

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1325   பதவான வாக்கள்: 820(61.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 820    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா.ர ெபண் ர ரபத அ.இ.அ.த..க 263 32.07 ேதால்வ

2 வமலா.ரா ெபண் ஆ. ராேஜஷ் த..க 557 67.93 ெவற்ற

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1368   பதவான வாக்கள்: 886(64.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 886    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ப ெபண் .ேரஸ்மார் த..க 596 67.27 ெவற்ற

2 சாந்தா.எம் ெபண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாரதாமண.இரா ெபண் ெபான் ராமச்சந்தரன் நா.த.க. 32 3.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரமளா.எஸ் ெபண் ஆர்.வாமநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 8.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மண.ச ெபண் சகாேதவன் ேவ அ.இ.அ.த..க 164 18.51 ேதால்வ

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1128   பதவான வாக்கள்: 786(69.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 786    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தம்.ரா ெபண் ர ராமசாம அ.இ.அ.த..க 169 21.50 ேதால்வ

2 பாலம்மாள்.ர ெபண் ர.ணேசகரன் த..க 617 78.50 ெவற்ற

ேபராட்ச : நரசம்மநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1467   பதவான வாக்கள்: 1169(79.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1168    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.ரா ஆண் ராமசாம ச அ.இ.அ.த..க 343 29.37 ேதால்வ

2 காத்தவராயன்.ச ஆண் சந்தரேகசன் நா.த.க. 10 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சண்கந்தரம்.வ ப ஆண் ரா .வ.பழனயப்பன் த..க 713 61.04 ெவற்ற

4 பா.ரா ேக ஆண் ச.ேக.கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 7.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலப்பரமணயன். ஆண் சன்னசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 0.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:572   பதவான வாக்கள்: 452(79.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 452    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வராஜ்.ப எஸ் ஆண் ெசல்லப்பன் த..க 249 55.09 ெவற்ற

2 தங்கேவல்.ரா ஆண் எம் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 4.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரவச்சந்தரன்.ேகா ஆண் ேகாபாலகஷ்ணன்.ச அ.இ.அ.த..க 184 40.71 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:652   பதவான வாக்கள்: 444(68.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 444    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்.ேகா ஆண் எ ேக ேகாபால்சாம ம.த..க. 221 49.77 ெவற்ற

2 ஆனந்தமார்.ேகா ஆண் ேகாபால்சாம ஆ க அ.இ.அ.த..க 188 42.34 ேதால்வ

3 ைவரமண.ெஜ ெபண் ெஜயபரகாஷ் ச ேக ப.ேஜ.ப 35 7.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:602   பதவான வாக்கள்: 428(71.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 427    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாமநாதன்.ப ேக ஆண் கப்பண்ணத்ேதவர் த..க 290 67.92 ெவற்ற

2 பேரம் மார்
மகாராஜா. ஆண் க ச ரா னவாசன் அ.இ.அ.த..க 106 24.82 ேதால்வ

3 ராேஜஷ்.நா ஆண் நாச்சத் ப.ேஜ.ப 31 7.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:671   பதவான வாக்கள்: 449(66.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 448    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரேசகரன்.ேப ஆண் ேபச்சயண்ணன் த..க 177 39.51 ேதால்வ

2 பரமளா.பா ெபண் பரபாகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 7.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரேமஷ்.ேகா ரா ஆண் அ ராமசாம அ.இ.அ.த..க 239 53.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:617   பதவான வாக்கள்: 431(69.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 431    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.எஸ் ெபண் ஜ சதீஸ்மார் த..க 180 41.76 ெவற்ற

2 பேரமா. ெபண் எஸ் மார் அ.இ.அ.த..க 122 28.31 ேதால்வ

3 ராதாமண.ரா ெபண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 29.93 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:956   பதவான வாக்கள்: 675(70.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணக.பா ெபண் நா பால்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 184 27.26 ேதால்வ

2 ஞ்சம்மாள்.த ெபண் தண்டபாண த..க 409 60.59 ெவற்ற

3 ேமாகனா.வ ெபண் வஜயமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 12.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 432(73.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 432    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணேசகரன்.நா ஆண் ஆர் நாராயண சாம த..க 257 59.49 ெவற்ற

2 சரவணபரசாத்.ெவ ஆண் ர.ெவங்கேடசன் ப.ேஜ.ப 125 28.94 ேதால்வ

3 ளசராஜ். மா ஆண் ஆர் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 11.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:687   பதவான வாக்கள்: 524(76.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 524    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அலேம
மங்ைக.ர ெபண்  சண்க ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 270 51.53 ெவற்ற

2 ரய
பரபா.ேகா ெபண் எ ேக. ேகாபால்சாம ம.த..க. 254 48.47 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:525   பதவான வாக்கள்: 424(80.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 423    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன்.ெபா ஆண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 166 39.24 ேதால்வ

2 சண்கந்தரம்.ப ஆண் ஆர் பழனச்சாம த..க 87 20.57 ேதால்வ

3 சண்கம்.க ஆண் கந்தசாமக்கண்டர் அ.இ.அ.த..க 170 40.19 ெவற்ற

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:811   பதவான வாக்கள்: 615(75.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 615    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ம ெபண் ப.மணேவல் த..க 404 65.69 ெவற்ற

2 ங்ெகா.ச ெபண் க.சண்கம் அ.இ.அ.த..க 211 34.31 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:552   பதவான வாக்கள்: 420(76.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 419    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமண.ேப ெபண் ேகா ேபச்சத் த..க 271 64.68 ெவற்ற

2 தமழ்ச்ெசல்வ.ர ெபண் ரங்கநாதன்.மீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 9.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேகஸ்வர.கா ெபண் ச.காளநாதன் அ.இ.அ.த..க 108 25.78 ேதால்வ
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ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:972   பதவான வாக்கள்: 788(81.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 786    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலா. ெபண் ப.கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 11.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கன்யா.ர ெபண் ெகா ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 236 30.03 ேதால்வ

3 ெஜகதீஸ்வர.ேப ெபண் வ ேபரன்பம் ச.ப.ஐ 460 58.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:596   பதவான வாக்கள்: 421(70.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 421    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலா.ஆ ெபண் ேக ேபச்சத் த..க 215 51.07 ெவற்ற

2 மல்கா.வ ெபண் ப. வசந்த மார் அ.இ.அ.த..க 206 48.93 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:928   பதவான வாக்கள்: 718(77.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 718    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலாமண.பா ெபண் பாலகஷ்ணன்.அ அ.இ.அ.த..க 148 20.61 ேதால்வ

2 ெகௗதம.நா ெபண் ப.இரா.ஆனந்த மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 9.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்லட்ம.ச ெபண் ப.வ. சரவணன் இ.ேத.கா 503 70.06 ெவற்ற

ேபராட்ச : பள்ளப்பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1111   பதவான வாக்கள்: 925(83.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 923    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கபலன்.ேப ஆண் ேபச்சத் த..க 392 42.47 ெவற்ற

2 சலம்பரசன்.ப ஆண் பரமசவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 231 25.03 ேதால்வ

3 நாகராஜ்.அ ஆண் அய்யத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேபச்சத்.நா ஆண் நாகப்பன் அ.இ.அ.த..க 283 30.66 ேதால்வ

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 495(76.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 495    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.த ெபண் ம. பாஸ்கரன் ப.ேஜ.ப 113 22.83 ேதால்வ

2 மத.என் ெபண் தஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேகஸ்வர.ச ெபண் எம்.சவக்மார் த..க 241 48.69 ெவற்ற

4 ெஜயந்த.ேவ ெபண் ேவேகாபால் அ.இ.அ.த..க 131 26.46 ேதால்வ
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ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:824   பதவான வாக்கள்: 626(75.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 625    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.க ெபண் எஸ்.ேக.கதர்ேவல் த..க 429 68.64 ெவற்ற

2 பேரமலதா.எஸ் ெபண் ப.ேலாகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 5.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபான்மண.ரா ெபண் ராேஜஸ்மார் அ.ம..க. 41 6.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமலா.க ெபண் கவரதன் அ.இ.அ.த..க 123 19.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:777   பதவான வாக்கள்: 612(78.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 612    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.க ஆண் கப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 16.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாமநாதன்.ஆர் ஆண் ராமசாம த..க 192 31.37 ேதால்வ

3 மாணக்கம்.ப ஆண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 234 38.24 ெவற்ற

4 ெவங்கேடஷ்.ரா ஆண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 26 4.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜகதீஸ்மார்.ரா ஆண் ராமசாம அ.ம..க. 62 10.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1176   பதவான வாக்கள்: 868(73.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 868    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கல்பனா.ேகா ெபண் ேகாபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 8.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகராண. ெபண் த்அகதீஸ்வரன் த..க 404 46.54 ெவற்ற

3 சத்ரா.ஆர் ெபண் ஆர்.ேவேகாபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 3.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரமளா.ப ெபண் பரமசவம் ப.ேஜ.ப 218 25.12 ேதால்வ

5 பாக்கயலட்ம.க ெபண் கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 149 17.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1041   பதவான வாக்கள்: 828(79.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 828    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணபத.க ஆண் ராமங்கம் ப.ேஜ.ப 17 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காளச்சாம.கா ஆண் காளக்ட்
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 216 26.09 ேதால்வ

3 பழனசாம. ஆண் கன கண்டர் த..க 394 47.58 ெவற்ற

4 லட்மணன்.எஸ் ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 201 24.28 ேதால்வ
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ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:774   பதவான வாக்கள்: 659(85.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 659    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.ெவ ஆண் .ெவள்ளங்கர ப.ேஜ.ப 14 2.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணக்மார்.ல ஆண் ல்மணன் அ.இ.அ.த..க 235 35.66 ேதால்வ

3 பரகாஷ்.த ஆண் தண்டபாண த..க 410 62.22 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:726   பதவான வாக்கள்: 601(82.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நத்யா.ப ெபண் பரகாஷ் த..க 440 73.21 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர.வ ெபண் வராசாம அ.இ.அ.த..க 161 26.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:772   பதவான வாக்கள்: 652(84.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 652    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சக்த.த ஆண் தணகாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்ரமணயம்.அ ஆண் அய்யாசாமகண்டர் ப.ேஜ.ப 10 1.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைரசாம.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 152 23.31 ேதால்வ

4 த்மார்.ச ஆண் சவராஜ் த..க 477 73.16 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:541   பதவான வாக்கள்: 455(84.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 455    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ராஜலட்ம.ெச ெபண் என்.ஏ.ெசல்லப்பன் த..க 305 67.03 ெவற்ற

2 ஜீவா.ரா ெபண் ராமங்கம் அ.இ.அ.த..க 150 32.97 ேதால்வ

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:538   பதவான வாக்கள்: 472(87.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 472    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் த..க 212 44.92 ேதால்வ

2 ேமாகனா.க ெபண் ந..கப்சாம அ.இ.அ.த..க 260 55.08 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:962   பதவான வாக்கள்: 846(87.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 846    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தம்.ப ெபண் பழனச்சாம க த..க 663 78.37 ெவற்ற

2 ம.ேக ெபண் கப்பன் அ.இ.அ.த..க 183 21.63 ேதால்வ

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:493   பதவான வாக்கள்: 475(96.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 475    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனசாம.வ மா ஆண் மாரப்ப கண்டர் அ.இ.அ.த..க 132 27.79 ேதால்வ

2 ராமசாம.ஆ ஆண் ஆச்சாம த..க 166 34.95 ேதால்வ

3 ெஜயப்பரகாஷ்.ஆ ஆண் ஆச்சாம ப.ேஜ.ப 177 37.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:648   பதவான வாக்கள்: 571(88.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ம ெபண் ம.மாரத் அ.இ.அ.த..க 232 40.63 ேதால்வ

2 ராஜாமண.ஜ ெபண் ணேசகரன் த..க 339 59.37 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:595   பதவான வாக்கள்: 486(81.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மரகதம்.ப ெபண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 148 30.45 ேதால்வ

2 ேமாகன்மார்.த ஆண் தங்கேவல் ப.ேஜ.ப 88 18.11 ேதால்வ

3 லட்மணன்.பா ஆண் நபாசாம த..க 250 51.44 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாபட்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 615(90.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 615    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ப ெபண் ப.ஆனந்தன் த..க 219 35.61 ேதால்வ

2 சாந்தாமண.த ெபண் தங்கமண அ.இ.அ.த..க 368 59.84 ெவற்ற

3 ெபரயசாம.ஆ ஆண் ஆட் ப.ேஜ.ப 28 4.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1288   பதவான வாக்கள்: 869(67.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 869    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாேதவ.ப ெபண் எம்.பழனசாம ச.ப.ஐ(எம்) 455 52.36 ெவற்ற

2 கனகவள்ள. ெபண் ரபத.ரா அ.இ.அ.த..க 414 47.64 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1651   பதவான வாக்கள்: 993(60.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 992    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனமண. ெபண் பா.ஆழ்வார் ப.ேஜ.ப 63 6.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வேனஸ்வர. ெபண் ேகாவந்தராஜ் இ.ேத.கா 427 43.04 ேதால்வ

3 ேரகா.ஆர் ெபண் ஆர்.ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 502 50.60 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1874   பதவான வாக்கள்: 1265(67.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1264    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலேவண. ெபண் ப்ைபயன் த..க 631 49.92 ெவற்ற

2 கலாமண. ெபண் ஆர்.ெவங்கேடஷ் ப.ேஜ.ப 93 7.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சீனவாசன்.ப ஆண் பழனசாம ரா அ.இ.அ.த..க 521 41.22 ேதால்வ

4 மணவண்ணன். ஆண் கணபத நா.த.க. 19 1.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1463   பதவான வாக்கள்: 874(59.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 871    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தாமண. ெபண் ப்ைபயன் த..க 484 55.57 ெவற்ற

2 லட்ம.ெச ெபண் ெசன்னமைல
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 387 44.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1546   பதவான வாக்கள்: 1049(67.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1047    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.ெசள ெபண் ரா. ெசளந்தரராஜன் அ.இ.அ.த..க 405 38.68 ேதால்வ

2 வளர்மத. ெபண் ஆச்சாம த..க 642 61.32 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1981   பதவான வாக்கள்: 1656(83.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1654    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவசகாயம்
சாேவல். ஆண் ஷ்பம் நா.த.க. 17 1.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரநாதன்.ெவ ஆண் ெவள்ளங்கர .க அ.இ.அ.த..க 464 28.05 ேதால்வ

3 வஷ்வபரகாஷ். ஆண் ெவங்கடராமன் த..க 1168 70.62 ெவற்ற

4 ெஜயராமன்.வ ஆண் ெப. வரண்ணத்
ேதவர் அ.ம..க. 5 0.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1713   பதவான வாக்கள்: 1339(78.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1332    ெசல்லாத வாக்கள் : 7
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தர்யா.வ ெபண் இரா.வஜயமார் த..க 781 58.63 ெவற்ற

2 ெஜயந்த. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 551 41.37 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1618   பதவான வாக்கள்: 974(60.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 973    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரமார்.தா ஆண் அ தாேமாதரசாம அ.இ.அ.த..க 391 40.18 ேதால்வ

2 சவராஜன்.ந ஆண் நடராஜன் ம ச.ப.ஐ(எம்) 512 52.62 ெவற்ற

3 நவன்மார்.தா ஆண் தாேமாதரசாம ப.ேஜ.ப 38 3.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரபாகரன்.ப ஆண் ேவ பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரயதர்ன. ெபண் அன்பர நா.த.க. 22 2.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1266   பதவான வாக்கள்: 788(62.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 788    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளத். ஆண் ேபச்சயப்பன் த..க 356 45.18 ேதால்வ

2 ரங்கசாம. ஆண் த்சாம அ.இ.அ.த..க 432 54.82 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1880   பதவான வாக்கள்: 1165(61.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1163    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவந்தராஜ். ஆண் த்சாம. ர அ.இ.அ.த..க 611 52.54 ெவற்ற

2 தீபன்ராஜ்.வ ஆண் ஆர்.வரபத்தரன் த..க 552 47.46 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1086   பதவான வாக்கள்: 727(66.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 725    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காஞ்சனா.ேகா ெபண் ஆர்.ேகாவந்தராஜீ அ.இ.அ.த..க 213 29.38 ேதால்வ

2 ேரகாேதவ.ர ெபண் ப.ணேசகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 10.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜனன.ேமா ெபண் ஆர்.உமாபத த..க 436 60.14 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1312   பதவான வாக்கள்: 706(53.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 706    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:15:57 86/113

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமணயன்.அ ஆண் அயல்ராஜ். ந அ.இ.அ.த..க 255 36.12 ேதால்வ

2 பரகாஷ்.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 382 54.11 ெவற்ற

3 மேகந்தரராஜ். ஆண் ஆர். ந்தரம் ப.ேஜ.ப 69 9.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1704   பதவான வாக்கள்: 1067(62.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1065    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா.க ெபண் .கைலமண ப.ேஜ.ப 42 3.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கீதா.ெத ெபண் க.மணகண்டன் நா.த.க. 35 3.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தீபகா. ெபண் பாஷ் ஜ அ.இ.அ.த..க 511 47.98 ெவற்ற

4 ேரவத.க ெபண் இரா கப்சாம ச.ப.ஐ(எம்) 477 44.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1115   பதவான வாக்கள்: 849(76.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 848    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.பா ெபண் பால்ராஜ் த..க 555 65.45 ெவற்ற

2 தனலட்ம.ந ெபண் ச நடராஜன் அ.இ.அ.த..க 293 34.55 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1391   பதவான வாக்கள்: 891(64.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 889    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரன்.ெவ ஆண் ெவங்கட்ராம் அ.ம..க. 36 4.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்ேதாஷ்.ரா ஆண் ராமசந்தரன்  அ.இ.அ.த..க 384 43.19 ேதால்வ

3 பாலகஷ்ணன்.ஜ ஆண் ஜக்கன் த..க 455 51.18 ெவற்ற

4 ராேஜந்தரன். ஆண் சன்னசாம ப.ேஜ.ப 14 1.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1103   பதவான வாக்கள்: 794(71.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 793    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆகம்.பா ஆண் பாப்சாம த..க 442 55.74 ெவற்ற

2 மாரயப்பன்.க ஆண் எம்.கப்பண்ணபள்ைள அ.இ.அ.த..க 337 42.50 ேதால்வ

3 னவாசன். ஆண் ேதவ நா.த.க. 14 1.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 17 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1319   பதவான வாக்கள்: 925(70.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 925    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவக.வ ெபண் ப.வஜயமார் த..க 683 73.84 ெவற்ற

2 வமலா.ெஜ ெபண் க.மேனாகரன் அ.இ.அ.த..க 242 26.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயநாயக்கன் பாைளயம்   வார் எண்: 18 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1017   பதவான வாக்கள்: 793(77.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 793    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்ேதாஷ்மார்.ரா ஆண் ச.ராமசாம த..க 426 53.72 ெவற்ற

2 சாயம்மாள்.ம ெபண் மண ேலட் அ.இ.அ.த..க 367 46.28 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:591   பதவான வாக்கள்: 466(78.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 466    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ல ஆண் லட்மணன் பா.ம.க. 19 4.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.கா  ஆண் ப்பரமணயம் ச அ.இ.அ.த..க 30 6.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்கமார் .மா ஆண் மாகாளசாம த..க 417 89.48 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:529   பதவான வாக்கள்: 435(82.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 435    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆர்த்த.ச ெபண் .சபரகார்த்தேகயன் த..க 403 92.64 ெவற்ற

2 சத்தயதா .க ெபண் கேணஷ் ப.ேஜ.ப 32 7.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:504   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பரயா.மா ெபண் வ மாயவண்ணன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:216   பதவான வாக்கள்: 167(77.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 167    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அரவந்தசாம .க ஆண் கைலச்ெசல்வன் த..க 129 77.25 ெவற்ற

2 ெசந்தல்மார் . ஆண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 38 22.75 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:549   பதவான வாக்கள்: 447(81.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமாட்ச ந்தரம்.மா ஆண் மாணக்கம் த..க 369 82.55 ெவற்ற

2 மைலச்சாம.அ ஆண் அறயேதவன் ப.ேஜ.ப 78 17.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:414   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரேமஸ்வர .ெஜ ெபண் ெஜயச்சந்தரன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:326   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவகா .நா ெபண் நாச்சத் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:710   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்தேவல்
கன்.கா ஆண் காளத் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:425   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரவ.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:233   பதவான வாக்கள்: 191(81.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 191    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 51 26.70 ேதால்வ

2 ஜதா.த ெபண் சக்கரவர்த்த த..க 140 73.30 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:544   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஸ்ர.ர ெபண் ரேமஷ்மார் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:397   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலமண.ெத ெபண் ஆர். ெதண்டபாண த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்
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ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:588   பதவான வாக்கள்: 475(80.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 475    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்யா .ெச ெபண் ெசந்தல்மார். ெந.ச அ.இ.அ.த..க 227 47.79 ெவற்ற

2 வமண.ரா  ெபண் ேக ராமசாம ப.ேஜ.ப 28 5.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லதா.த ெபண் தங்கராஜ் த..க 220 46.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:411   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகராஜ்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : ெபரயெநகம்ம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:340   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபரீஸ்வரன்.ரா ஆண் அ இராமசாம த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:563   பதவான வாக்கள்: 473(84.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 473    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சங்கீதா.தா ெபண் தாமைரெசல்வன் த..க 337 71.25 ெவற்ற

2 சேராஜன.க ெபண் கஷ்ணசாம அ.இ.அ.த..க 136 28.75 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:571   பதவான வாக்கள்: 433(75.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 433    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காயத்ர. ெபண் சண்கந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராதா.அ ெபண் ப அண்ணாைர த..க 213 49.19 ெவற்ற

3 ெஜயபரபா.கா ெபண்  கார்த்தக் அ.இ.அ.த..க 207 47.81 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 511(74.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்ணாைர.ப ஆண் பரமசவம் த..க 347 67.91 ெவற்ற

2 ேமாகனந்தரம்.ேத ஆண்  ேதவராஜ் அ.இ.அ.த..க 164 32.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:715   பதவான வாக்கள்: 584(81.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 584    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகாம.ப ெபண் ப படார அ.இ.அ.த..க 191 32.71 ேதால்வ

2 நாகமண. ெபண் ஏ ணேசகரன் த..க 243 41.61 ெவற்ற

3 மணேமகைல.எஸ் ெபண் சம்பத்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 25.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:541   பதவான வாக்கள்: 398(73.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 398    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.ேக ெபண் ேக ப்ரமணயன் ப.ேஜ.ப 1 0.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவகாம.ப ெபண் பரட்ைடயப்பன் த..க 213 53.52 ெவற்ற

3 ராஜம்மாள்.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 184 46.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 408(76.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 408    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காளபரேமஸ்வர.ேப  ெபண் ேபர் த் அ.இ.அ.த..க 123 30.15 ேதால்வ

2 சரவணமார்.க ஆண் ஆர்
கப்பண்ணன் ப.ேஜ.ப 28 6.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகன்.க ஆண் கதர்ேவல் த..க 257 62.99 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:466   பதவான வாக்கள்: 332(71.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 332    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நடராஜன்.வ ச ஆண் வ ெசன்னமநா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 7.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராதாகஷ்ணன்.ச ஆண் ேக சண்கம் த..க 128 38.55 ேதால்வ

3 ெஜகநாதன்.பா ஆண் ேக வ
பாலப்ரமணயம் அ.இ.அ.த..க 179 53.92 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:441   பதவான வாக்கள்: 280(63.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 280    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.எஸ் ெபண்  சம்பத் த..க 154 55.00 ெவற்ற

2 தனலட்ம.ர ெபண் ரவக்மார் அ.இ.அ.த..க 73 26.07 ேதால்வ

3 மல்காேதவ.ஆர் ெபண் எம் ராஜேகாபால் ப.ேஜ.ப 53 18.93 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:434   பதவான வாக்கள்: 352(81.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 352    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கரநாதன்.ேப ரா ச ஆண் சன்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 5.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணர்த்த.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 85 24.15 ேதால்வ

3 சண்கம்.ஜ ஆண் கேணசன் த..க 167 47.44 ெவற்ற

4 பாலகன்.கா ஆண் ெப காளப்பநா ப.ேஜ.ப 14 3.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயமார்.ஆர் ஆண் எம் ரங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 19.03 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:449   பதவான வாக்கள்: 328(73.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.க ெபண் கப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 8.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாக்கயலட்ம. ெபண் உலகநாதன் த..க 166 50.76 ெவற்ற

3 ேமாகனம்பாள்.ர ெபண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 128 39.14 ேதால்வ

4 ஜனாேதவ. ெபண் ேப ரா ச
கரநாதன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 1.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:367   பதவான வாக்கள்: 292(79.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 292    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்மார்.ல ஆண் எஸ் லட்மணன் அ.இ.அ.த..க 90 30.82 ேதால்வ

2 நாராயணசாம.மா ஆண் மாரயப்பன் த..க 189 64.73 ெவற்ற

3 மாசலாமண.த ஆண் ெத த
தமைலச்சாம ப.ேஜ.ப 13 4.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:680   பதவான வாக்கள்: 572(84.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.க ஆண் கன்னத் அ.இ.அ.த..க 225 39.34 ேதால்வ

2 ஞானபரசாத்.அ ஆண் சா அர்ச்ணன் ப.ேஜ.ப 13 2.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேபர் ப மயல். ஆண் பரமசவம் இ.ேத.கா 334 58.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:387   பதவான வாக்கள்: 299(77.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 299    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்மார்.அ ஆண் அங்கத் த..க 158 52.84 ெவற்ற

2 மணயன்.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 141 47.16 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:365   பதவான வாக்கள்: 304(83.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 304    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யப்பரயாசவக்மார்.ச ெபண் சவக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 4.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சேராஜன.மா ெபண்  மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 112 36.84 ேதால்வ

3 மணேமகைல.ப ெபண் பட்வநாயகம் த..க 119 39.14 ெவற்ற

4 ேரவத.ச ெபண் சந்தரெமௗ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 13.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லஷ்மசத்ரா.ஏ ெபண் ேஜ கண்ணன் ப.ேஜ.ப 18 5.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேபர்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:476   பதவான வாக்கள்: 422(88.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 422    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகலட்ம.ச ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 4.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரமளா.எஸ் ெபண் ப்ரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 6.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாலத.எஸ் ெபண் எஸ் ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 197 46.68 ெவற்ற

4 ேஜாதமண.ச ெபண் சரவணக்மார் த..க 181 42.89 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:495   பதவான வாக்கள்: 465(93.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 465    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ேகா ெபண் ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 13.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணேமகைல.ஆர் ெபண் ேக.ரவக்மார் த..க 170 36.56 ேதால்வ

4 ைமத.த ெபண் தங்கேவல்.ர.ர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 229 49.25 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:499   பதவான வாக்கள்: 427(85.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 427    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.க ஆண் கப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 8.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனச்சாம.ஆர் ஆண் ராமசாம ச.ப.ஐ 43 10.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகசன்.ெவ ஆண் ெவங்கடசாம அ.இ.அ.த..க 131 30.68 ேதால்வ

4 ராக்கயப்பன்.கா ஆண் காளயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயராஜ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பகண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 216 50.59 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:622   பதவான வாக்கள்: 521(83.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 521    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேகஸ்வர.ேகா ெபண் ேகாவந்தராஜ் த..க 307 58.93 ெவற்ற

2 மணேமகைல.ெச ெபண் .ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 98 18.81 ேதால்வ

3 லட்ம.ஆ ெபண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 22.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:452   பதவான வாக்கள்: 396(87.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 396    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நதயா. ெபண் ர.ர்த்த அ.இ.அ.த..க 96 24.24 ேதால்வ

2 ேமாகனப்பரயா.ச ெபண் சசமார் த..க 300 75.76 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:615   பதவான வாக்கள்: 475(77.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 475    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்மார். ஆண் ப.ைரசாம ப.ேஜ.ப 134 28.21 ேதால்வ

2 கேணசர்த்த.மா ஆண் மாரப்பகண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 207 43.58 ெவற்ற

3 கதேரசன். ஆண் ப்பரமணயன் Makkal Needhi
Maiam 5 1.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சரவணப்பரயன்.க ஆண் கந்தசாம த..க 129 27.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1076   பதவான வாக்கள்: 865(80.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 865    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யா.ச ெபண் சரவணப்பரயன் த..க 238 27.51 ேதால்வ

2 தீபா.த ெபண் ரவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 461 53.29 ெவற்ற

3 ராஜவேனஸ்வர.ெத ெபண் க.ெதப்பஸ்வரன் அ.இ.அ.த..க 166 19.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:504   பதவான வாக்கள்: 393(77.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 393    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாமண.ேத ெபண் ேதவராஜன்.ரா த..க 45 11.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காந்தமத.மா ெபண் மாசலாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 247 62.85 ெவற்ற

3 ேகாகலாமண.ரா ெபண் மா.அண்பரசாத் அ.இ.அ.த..க 101 25.70 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:583   பதவான வாக்கள்: 489(83.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 489    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்காண.ப ெபண் பண்ணார ேலட் அ.இ.அ.த..க 85 17.38 ேதால்வ

2 கப்பன்.ரா ஆண் ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 340 69.53 ெவற்ற

3 காளீஸ்வரன்.க ஆண் ர.கப்பன் த..க 64 13.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:750   பதவான வாக்கள்: 596(79.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நீலாமண.அ ெபண் ஆ.அண்ேவல் த..க 116 19.46 ேதால்வ

2 பேரமலதா.க ெபண் ெவ.கதரவன் அ.இ.அ.த..க 145 24.33 ேதால்வ

3 ெஜயலட்ம.பா ெபண் பாலப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 335 56.21 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:501   பதவான வாக்கள்: 412(82.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன். ஆண் க.ப்ைபய
ெசட்யார் த..க 41 9.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.ேரா ஆண் ேராசாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 119 28.88 ேதால்வ

3 பன்னீர்ெசல்வம்.ஆ ஆண் என்.ஆகம் அ.இ.அ.த..க 96 23.30 ேதால்வ

4 பத. ஆண் ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 37.86 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1047   பதவான வாக்கள்: 775(74.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 775    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாஹரன்.ஆர் எஸ் ஆண் ரங்கசாம
கண்டர் த..க 165 21.29 ேதால்வ

2 ெதப்பஸ்வரன்.க ஆண் கஷ்ணசாம
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 211 27.23 ேதால்வ

3 பாலப்பரமணயம்.க ஆண் கப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 399 51.48 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:701   பதவான வாக்கள்: 585(83.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 584    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாேமாதரன்.ப ஆண் .பழனச்சாம த..க 329 56.34 ெவற்ற

2 பாலப்பரமணயம்.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 160 27.40 ேதால்வ

3 ேமாகன்ராஜ்.ச ஆண் ச.சவசாம அ.இ.அ.த..க 95 16.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:749   பதவான வாக்கள்: 625(83.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 625    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண. ெபண் க.அேசாக்மார் அ.இ.அ.த..க 211 33.76 ேதால்வ

2 பேரமலதா.ேந ெபண் ேநதாஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 191 30.56 ேதால்வ

3 மணேமகைல.ச ெபண் ப.ேக.சண்கம் த..க 216 34.56 ெவற்ற

4 ேஜாதமண.ஆ ெபண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:790   பதவான வாக்கள்: 633(80.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 633    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சசக்மார்.பா ஆண் பாலப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 377 59.56 ெவற்ற

2 தங்கராஜ்.பா ஆண் பாலப்பரமணயம் ப.ேஜ.ப 119 18.80 ேதால்வ

3 நந்தமார். ஆண் ைரசாம த..க 137 21.64 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாப்ேபரபாைளயம்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1123   பதவான வாக்கள்: 892(79.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 892    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாமண. ெபண் ர்த்த.ச த..க 384 43.05 ெவற்ற

2 ெசல்வ. ெபண் மரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 200 22.42 ேதால்வ

3 ெதய்வாைண.க ெபண் ேவ.கப்சாம அ.இ.அ.த..க 308 34.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1195   பதவான வாக்கள்: 839(70.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 839    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கார்த்தேகயன்.ஜ ஆண் எஸ்.ேக.ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 4.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவக்மார்.ப ஆண் ெபாம்மண்ணன் த..க 514 61.26 ெவற்ற

3 மேனாகரன்.க ஆண் கஷ்ணசாம . அ.இ.அ.த..க 234 27.89 ேதால்வ

4 வேனாத்மார்.அ ஆண் .அள்தாஸ் ப.ேஜ.ப 53 6.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1296   பதவான வாக்கள்: 903(69.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 903    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பத்மாவத.ஆ ெபண் ஆகம் ெப. அ.இ.அ.த..க 232 25.69 ேதால்வ

2 பத்மாவத.வ ெபண் ச.ேவச்சாம த..க 671 74.31 ெவற்ற

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1225   பதவான வாக்கள்: 946(77.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 946    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கங்கா.த ெபண் தனராஜ் த..க 437 46.19 ேதால்வ

2 ெகௗதம.ரா ெபண் ராேஜஷ்  அ.இ.அ.த..க 482 50.95 ெவற்ற

3 ராஜலட்ம.எம் ெபண் ேக. ராஜநாயகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 2.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1194   பதவான வாக்கள்: 973(81.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 973    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயபரயா.ப ெபண் பத ப.ேஜ.ப 19 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத.த ெபண் எஸ். தமழ்ெசல்வன் த..க 618 63.51 ெவற்ற

3 வள்ளயம்மாள்.ச ெபண் சவக்மார் ந அ.இ.அ.த..க 336 34.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1262   பதவான வாக்கள்: 971(76.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 971    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யா.த ெபண் தமழர த..க 612 63.03 ெவற்ற

2 ளசயம்மாள்.நா ெபண் நாகராஜ் ந அ.இ.அ.த..க 359 36.97 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1263   பதவான வாக்கள்: 817(64.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 817    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.ச ெபண் சந்தரேசகரன் ேக. ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 6.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்லட்ம.ந ெபண் நஞ்சப்பன்.ர ேலட் அ.இ.அ.த..க 335 41.00 ேதால்வ

3 பரேமஸ்வர.த ெபண் ேவ. தண்டபாண த..க 428 52.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1223   பதவான வாக்கள்: 735(60.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 735    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ேசா ெபண் ேசாமந்தரம்.ந அ.இ.அ.த..க 368 50.07 ெவற்ற

2 தரரந்தர.த ெபண் ஆர்.தயாகராஜன் ப.ேஜ.ப 31 4.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம ேதவ.ெப ெபண் எ.ஆர். கஷ்ணன் த..க 336 45.71 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1255   பதவான வாக்கள்: 845(67.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 845    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்த ப்பரமண.ரா ஆண் ராமகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 23 2.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வம்.ஜ ெபண் ப.சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 2.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மல்கா.அ ெபண் அண்ணாைர த..க 516 61.07 ெவற்ற

4 வஜயமார.ேகா ெபண் ேகாவந்தராஜீ.சா அ.இ.அ.த..க 282 33.37 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1198   பதவான வாக்கள்: 839(70.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 839    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.அ ெபண் அன்பகன் ப.ேஜ.ப 31 3.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்ரா ேதவ.உ ெபண் அ.உதயணன் த..க 570 67.94 ெவற்ற

3 னதா.ெச ெபண் ெசந்தல்.ப அ.இ.அ.த..க 238 28.37 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1536   பதவான வாக்கள்: 1303(84.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1303    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலகண்ணன்.க ஆண் கஷ்ணன்.ப ப.ேஜ.ப 18 1.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜந்தரன்.எஸ் ஆண் ெசன்னயப்பன் த..க 618 47.43 ேதால்வ

3 ெஜயராமன்.க ெவ நீ ஆண் ெவங்கேடசன் அ.இ.அ.த..க 667 51.19 ெவற்ற

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1383   பதவான வாக்கள்: 991(71.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 991    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இனயராஜ். ஆண் ரா.ைரசாம த..க 518 52.27 ெவற்ற

2 கேணஷ்ர்த்த.ேவ ஆண் ேவலன் ப.ேஜ.ப 18 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமதாஸ். ஆண் த் நா அ.இ.அ.த..க 455 45.91 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:985   பதவான வாக்கள்: 786(79.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 786    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ் மார்.இரா ஆண் ராமசாம த..க 369 46.95 ேதால்வ

2 மாணக்கம்.ந ஆண் நஞ்சப்ப
கண்டர்.மா அ.இ.அ.த..க 417 53.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1402   பதவான வாக்கள்: 987(70.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 987    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன்.ெச ஆண் மா.ெசன்னப்பன் த..க 581 58.87 ெவற்ற

2 ஷ்பராண.ரா ெபண் ராேஜந்தரன்.வ.பா அ.இ.அ.த..க 406 41.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1153   பதவான வாக்கள்: 805(69.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 805    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகசன். ஆண் ந்தாசலம்.மா அ.இ.அ.த..க 423 52.55 ெவற்ற

2 வஜயமார்.ஆர் ஆண் வ.ராமசாம த..க 382 47.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:865   பதவான வாக்கள்: 659(76.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 659    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கீர்த்த.ெஜ ெபண் ெஜயராமன்.க.ெவ.நீ அ.இ.அ.த..க 291 44.16 ேதால்வ

2 சங்கீதா.வ ெபண் ேவ.வக்ேனஷ்மார் த..க 368 55.84 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1853   பதவான வாக்கள்: 1196(64.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1194    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ெவ ம ஆண் மதாசலம் அ.இ.அ.த..க 584 48.91 ெவற்ற

2 ேடனயல்
ேஜதாஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாசப்

இதயராஜ் த..க 548 45.90 ேதால்வ

3 தயாளன்.க ஆண் கேணசர்த்த ப.ேஜ.ப 38 3.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேவக் ஆனந்த்.ஆ ஆண் ஆச்சாம நா.த.க. 24 2.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1525   பதவான வாக்கள்: 1015(66.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1015    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழரச.ெவ ம ெபண் மதாசலம் அ.இ.அ.த..க 558 54.98 ெவற்ற

2 ேதன்ெமாழ.எஸ் ெபண் தர் த..க 376 37.04 ேதால்வ

3 ராஜாமண.ரா ெபண் ராஜ்மார் நா.த.க. 48 4.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜீவா ஆனந்த. ெபண் ணேசகர் ப.ேஜ.ப 33 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1718   பதவான வாக்கள்: 1086(63.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1086    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாவத்தர.ச ெபண் சண்கேவ அ.இ.அ.த..க 461 42.45 ேதால்வ

2 நத்தயாேதவ.ம ெபண் தட்சணார்த்த த..க 498 45.86 ெவற்ற

3 ரஞ்சன.க ெபண் கண்ணன் ப.ேஜ.ப 127 11.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2282   பதவான வாக்கள்: 1554(68.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1554    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆண்டாள்.ம ெபண் ப.மதாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 341 21.94 ேதால்வ

2 ணந்தர.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 614 39.51 ெவற்ற

3 ேதவக.பா ெபண் பாலப்ரமணயம் அ.ம..க. 13 0.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பத்மபரயா. ெபண் ப்ராஜ் ப.ேஜ.ப 60 3.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 னதா.நா ெபண் ஆ நாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 526 33.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2147   பதவான வாக்கள்: 1477(68.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1477    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ர ெபண் எ ரநாதன் ப.ேஜ.ப 48 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காளீஸ்வர.க ெபண் கைலேவந்தன் த..க 840 56.87 ெவற்ற

3 கஷ்ணேவண. ெபண் ேகஷ் ெவ அ அ.இ.அ.த..க 589 39.88 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1926   பதவான வாக்கள்: 1341(69.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1340    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணசாம.ர ஆண் ரங்கசாம ப.ேஜ.ப 45 3.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்தேவல்.வ ப ஆண் சன்ன பழன அ.இ.அ.த..க 637 47.54 ேதால்வ

3 ெபமாள்.ம ஆண் மதாசலம் த..க 658 49.10 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1534   பதவான வாக்கள்: 989(64.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 989    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.ஆ ஆண் ேப ஆச்சாம அ.இ.அ.த..க 355 35.89 ெவற்ற

2 ேகாைத நாயக.நா ெபண் நாகத் Makkal Needhi
Maiam 11 1.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கேவல்.க ஆண் கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 227 22.95 ேதால்வ

4 தநாக்கர.ைவ ஆண் ைவயார ப.ேஜ.ப 90 9.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலகன்.ச ஆண் சவனாண் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவங்கேடஷ்.வ ஆண் வரப்பன் த..க 296 29.93 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2129   பதவான வாக்கள்: 1506(70.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தமார். ஆண் ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 100 6.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சசவர்ணன். ஆண் ேகசன் நா.த.க. 16 1.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரமார்.ஆர் ஆண் இராமகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 499 33.13 ெவற்ற

4 சவக்மார்.ப ஆண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ப்பரமணயம்.இரா ஆண் ராஜ நாய்க்கர் ேத..த.க 14 0.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மேகந்தரன்.மா ஆண் மாரயப்பன் அ.ம..க. 7 0.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மார.மா ரா ெபண் ராமகளஞ்சயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 0.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ரேமஷ்.க ஆண் கப்சாம த..க 418 27.76 ேதால்வ

9 ெஜகதீஸ்வரன்.க ஆண் கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 439 29.15 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1730   பதவான வாக்கள்: 1279(73.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1279    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.க ஆண் இ.த கப்சாம அ.இ.அ.த..க 575 44.96 ெவற்ற

2 தர்மங்கம்.ெவ ெப ஆண் ெபமாள் ேதவர் இ.ேத.கா 13 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தர்த்த.கா ஆண் காளயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 5.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகராஜ்.ரா ஆண் ரா ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 1.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலகஷ்ணன்.ெவ க ஆண் கந்தசாம த..க 458 35.81 ேதால்வ

6 ேவச்சாம.மா ஆண் மாரயப்பன் ப.ேஜ.ப 36 2.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேவமண.வ ஆண் வரப்பத் ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 3.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஜீவானந்தம். ஆண் ெப
ப்பரமணயம் நா.த.க. 19 1.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ெஜயக்மார்.ெவ ஆண் எம். ெவள்ளங்கர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 3.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1953   பதவான வாக்கள்: 1391(71.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1391    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்கத்.ப ெபண் ர.ேகாவந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 234 16.82 ேதால்வ

2 அனதா.க ெபண் .லேசகரன் நா.த.க. 35 2.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பர்வதவர்த்தன.த ெபண் இ மா தங்கேவ அ.இ.அ.த..க 484 34.80 ேதால்வ

4 பவத்ரா.ப ெபண் பர ஆ த..க 587 42.20 ெவற்ற

5 ராேஜஸ்வர.ச ெபண் ரா சண்கந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 3.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2512   பதவான வாக்கள்: 1646(65.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1646    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகாவன்.வ ப ஆண் பழனயப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 203 12.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உமாமேகஸ்வர. ெபண் ேக ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கனகரா.ஆ ஆண் வ ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 702 42.65 ெவற்ற

4 கார்த்தேகயன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் நா.த.க. 36 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேகாபநாத்.ேவ ஆண் ேவச்சாம ெவ க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 2.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 சந்தரேசகரன்.ெவ த ஆண் ேப தன்னாசத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 516 31.35 ேதால்வ

7 மாரத்.க ஆண் ரா கானயப்பன் ப.ேஜ.ப 58 3.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெமர்ச .ஜா ெபண் ஜான் ேத..த.க 13 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ராேஜஸ்வர.ெவ ந ெபண் நடராஜ் ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 1.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 வஷ் பரயா.நா ெபண் ர  பரசாத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 2.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1144   பதவான வாக்கள்: 801(70.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 801    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 உமா மேகஸ்வர.க ெபண் க ர கண்ைணயன் அ.இ.அ.த..க 390 48.69 ெவற்ற

2 மஞ்ளா.ெபா ெபண் ெபான் நா அ.ம..க. 5 0.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாசலாமண.ெஜ ெபண் மாரத் Makkal Needhi
Maiam 13 1.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரஞ்சன.ரா ெபண் எஸ்.எம்.ெசந்தல்ேவல் த..க 357 44.57 ேதால்வ

5 வசந்த.க ெபண் எ.கஷ்ணர்த்த ப.ேஜ.ப 36 4.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:6324   பதவான வாக்கள்: 3647(57.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 3647    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரதா .ெகா ச ெபண் வன்ெசன்ட்
ராபர்ட்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த. ெபண் ந்தரம் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 4.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பச்ைசயம்மாள். ெபண் கன் த..க 2064 56.59 ெவற்ற

4 மரகதம்.ர ெபண் ேக.ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 1246 34.17 ேதால்வ

5 ராேஜஸ்வர.நா ெபண் நாகராஜ் ப.ேஜ.ப 143 3.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1411   பதவான வாக்கள்: 1142(80.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1142    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கன்யா.ெச ெபண் க அள்வேவல் த..க 332 29.07 ேதால்வ

2 பார்வத.க ெவ ெபண் ெவங்கடாசலக்ேகானார் அ.இ.அ.த..க 434 38.00 ெவற்ற

3 லதா.ெபா ெபண் சீ வரதராஜ் ப.ேஜ.ப 376 32.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2165   பதவான வாக்கள்: 1562(72.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1562    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஸ்மார்.ெஜ ஆண் ெஜகநாதன் நா.த.க. 17 1.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மேகஸ்வரன்.சா ஆண் சாமயப்பன் ப.ேஜ.ப 68 4.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதாசலம்.ெவ உ ஆண் உச்சக்ேகானார் அ.இ.அ.த..க 670 42.89 ெவற்ற

4 மாரத். ஆண் மாரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 388 24.84 ேதால்வ

5 ரத்தனசாம.ரா ஆண் இராமசாம த..க 367 23.50 ேதால்வ

6 ராதாகஷ்ணன்.க ஆண் ஆர் கானயப்பன் இ.ேத.கா 52 3.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:528   பதவான வாக்கள்: 408(77.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 408    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தண்டபாண.ரா ஆண் ராமசாம த..க 191 46.81 ேதால்வ

2 தர்த்த.ம ஆண் மயல்சாம அ.இ.அ.த..க 217 53.19 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 622(72.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் சந்தரமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 12.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத. ெபண் ேகஷ் எஸ் த..க 328 52.73 ெவற்ற

3 லாராண.ஈ ெபண் ஈஸ்வரன் ஆர் அ.இ.அ.த..க 216 34.73 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:897   பதவான வாக்கள்: 681(75.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 681    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமண.ம ெபண் மதாசலம் ச
ேலட் த..க 472 69.31 ெவற்ற

2 நீலேவண.ச ெபண் சன்னைர எ அ.இ.அ.த..க 209 30.69 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:720   பதவான வாக்கள்: 602(83.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமராவத.எம் ெபண் மாரத் ஆர் த..க 436 72.43 ெவற்ற

2 தலகவத.இரா ெபண் மாரத் க அ.இ.அ.த..க 166 27.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1117   பதவான வாக்கள்: 843(75.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 843    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீர்த்தனா.ெஜ ெபண் சங்கர் வ ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 132 15.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சற்ணம்.ரா ெபண் ராதாகஷ்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 52 6.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மல்கா.ப ெபண் த்சாம அ.இ.அ.த..க 200 23.72 ேதால்வ

4 பன.ெஜ ெபண் உதயமார் மா த..க 459 54.45 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1329   பதவான வாக்கள்: 1048(78.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1048    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.மா ஆண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 543 51.81 ெவற்ற

2 ெசல்வராஜ்.ர ஆண் ரங்கசாம ேலட் த..க 505 48.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:290   பதவான வாக்கள்: 240(82.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 240    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ஆர் ெபண் ராமகஷ்ணன் ப த..க 138 57.50 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர.பா ெபண் ெசன்னயப்பன் அ.இ.அ.த..க 102 42.50 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:794   பதவான வாக்கள்: 636(80.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழேகந்தரன்.அ ஆண் ேபப சான ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 3.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்த.ஜ ெபண் வ கேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 188 29.56 ேதால்வ

3 நாகராஜன்.எம் ஆண் னயப்பன் த..க 298 46.86 ெவற்ற

4 பரகாஷ்.எ ஆண் அங்கத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 11.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜீ. ெபண் அ பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 8.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:748   பதவான வாக்கள்: 543(72.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 543    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கப்சாம.ப ஆண் பழனக்கண்டர் த..க 316 58.20 ெவற்ற

2 சந்தானம்.என் ஆண் நவநீத கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 227 41.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:548   பதவான வாக்கள்: 452(82.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 452    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா.என் ெபண் என் கேணசர்த்த ச.ப.ஐ 27 5.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாவத்தர.ெவ ெபண் நா ெவங்கேடசன் த..க 212 46.90 ெவற்ற

3 ெசார்ணலதா.ேகா ெபண்  அப்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 159 35.18 ேதால்வ

4 வசந்த.க ெபண் கஷ்ணர்த்த
ேலட்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 11.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:882   பதவான வாக்கள்: 636(72.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.க ஆண் ச கப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 188 29.56 ேதால்வ

2 சவக்மார்.ேகா ஆண் ர ேகாவந்தராஜ் த..க 271 42.61 ெவற்ற

3 பர.ப ஆண் ெப பழனச்சாம ப.ேஜ.ப 161 25.31 ேதால்வ

4 மதாசலம்.என் ஆண் நடராஜபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:686   பதவான வாக்கள்: 551(80.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 551    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபராம.அ ெபண் அணகர த..க 241 43.74 ெவற்ற

2 இந்தராகாந்த.ச ெபண் சதீஸ்மார் க அ.இ.அ.த..க 196 35.57 ேதால்வ

3 மாங்கன.ப ேக ெபண் கனகராஜ் ப.ேஜ.ப 21 3.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜாதமண.எஸ் ெபண் ஆர் சக்தேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 16.88 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:640   பதவான வாக்கள்: 532(83.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 532    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார். ஆண் னயப்பன் ேத..த.க 64 12.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அன்னக்கள.ச ெபண் ேவ சந்தரமார் த..க 269 50.56 ெவற்ற

3 பரசாந்த்.வ  ஆண் கமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 4.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஹர.ேகா ெவ ஆண் ெவள்ளங்கர அ.இ.அ.த..க 173 32.52 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 534(62.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமாகனா. ெபண் ஆர் வசந்தன் த..க 358 67.04 ெவற்ற

2 ெஜயலட்ம.ர ெபண் ஆர் ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 176 32.96 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவடப்பட்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1040   பதவான வாக்கள்: 895(86.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 895    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அர்னன்.ஆர் ஆண் ராமசாம த..க 491 54.86 ெவற்ற

2 கஷ்ணராஜ்.க ஆண் கப்பண்ணத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 354 39.55 ேதால்வ

3 சங்கார ேவலன்.அ ஆண் அம்மாைச ப.ேஜ.ப 36 4.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்பரமணயம்.ெவ ஆண் ெவள்ளங்கர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1017   பதவான வாக்கள்: 743(73.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 743    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பாண்யன். ஆண் அ த்ச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமாகனந்தரம்.க ஆண் கப்பணவாத்தயார் த..க 436 58.68 ெவற்ற

3 ராமசாம.அ ஆண் ச அரசன் அ.இ.அ.த..க 278 37.42 ேதால்வ

4 வேவகானந்தன்.நா ஆண் நாச்சத் ேத..த.க 9 1.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:773   பதவான வாக்கள்: 557(72.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 557    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்காண.க ெபண் கணபத அ.இ.அ.த..க 114 20.47 ேதால்வ

2 கவதா. ெபண் க மரேவல் த..க 406 72.89 ெவற்ற

3 தமழ்ெசல்வ . ெபண் ப்சாம ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 6.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:819   பதவான வாக்கள்: 554(67.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 554    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:15:57 107/113

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.த ெபண் எ. தஞானம் த..க 369 66.61 ெவற்ற

2 நர்மலாேதவ.ெவ ெபண் ேகா ெவங்கட்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஷர்மளா.ப ெபண் இ எஸ் ரவக்மார் ப.ேஜ.ப 29 5.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஹமலதா. ெபண் ைர ஆகம் அ.இ.அ.த..க 150 27.08 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:576   பதவான வாக்கள்: 368(63.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 368    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகலாண்ேடஸ்வர. ெபண் கானந்தம் அ.இ.அ.த..க 80 21.74 ேதால்வ

2 பத்ரா.ப ெபண் பாலகண்ணன் த..க 288 78.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:774   பதவான வாக்கள்: 555(71.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 555    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.எம் ஆண் மாசாண ப.ேஜ.ப 25 4.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ம ஆண் மயல்சாம த..க 356 64.14 ெவற்ற

3 மாசலாமண.ச ெபண் ெவ.ம.சந்தரமார் அ.இ.அ.த..க 174 31.35 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:938   பதவான வாக்கள்: 720(76.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 720    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண .ெச ெபண்  ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 340 47.22 ெவற்ற

2 ர்யா . ெபண் மார் த..க 270 37.50 ேதால்வ

3 ேரகா ேதவ .ெச ெபண் ெசந்தல் மார்


ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 15.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:963   பதவான வாக்கள்: 629(65.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 629    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காஜாைமதீன்.எ ஆண் அப்ல்சலாம் உேசன்
பாய் அ.இ.அ.த..க 324 51.51 ெவற்ற

2 ைரசாம என்கற
பழனச்சாம.எ ஆண் ஆகம் ச.ப.ஐ(எம்) 263 41.81 ேதால்வ

3 ரவக்மார். ஆண் ஆ.த்க்மார் இ.ேத.கா 42 6.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1539   பதவான வாக்கள்: 1153(74.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1153    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயம்மாள். ெபண் ஆனந்தமார் த..க 743 64.44 ெவற்ற

2 தலகவத.ம ெபண் க வ மணமாறன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 10.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரயா ரஞ்சன.அ ெபண் அமேரசன் மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 5.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனஸ்வர.வ ெபண் வரத் ப.ேஜ.ப 18 1.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லதா.ெஜ ெபண் ெஜகநாதன் ேக அ.இ.அ.த..க 209 18.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:876   பதவான வாக்கள்: 692(79.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 692    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பச்சயப்பன்.எஸ்ேக ஆண் காளயப்பகண்டர் அ.இ.அ.த..க 52 7.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமாகன்ராஜ்.ம ஆண் மயல்சாம த..க 460 66.47 ெவற்ற

3 ஷா்மளா. ெபண் சந்தரேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 26.01 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1120   பதவான வாக்கள்: 925(82.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 925    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்காண.வ ெபண்  வரத் அ.இ.அ.த..க 119 12.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகௗர. ெபண் தர்மராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 3.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரா.க ெபண்  கற்பக
வநாயகம் த..க 617 66.70 ெவற்ற

4 பார்வத.ஐ ெபண் வ ஐயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 159 17.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1090   பதவான வாக்கள்: 895(82.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 895    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வானந்தம்.க ஆண் . கன்னத்க்கண்டர் அ.இ.அ.த..க 217 24.25 ேதால்வ

2  ேதவ.ர ெபண் ேவ ம ரவச்சந்தரன் த..க 678 75.75 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1289   பதவான வாக்கள்: 968(75.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 968    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவந்தராஜ்.ச ஆண் சன்ன
மகாங்கம் த..க 628 64.88 ெவற்ற

2 சரவணன். ஆண் சாமேவல் ப.ேஜ.ப 56 5.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்லப்பாண்.ம ஆண் மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 284 29.34 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 587(77.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா.ப ெபண் பாலப்பரமணயம் த..க 450 76.66 ெவற்ற

2 சவகாம.க ெபண் க கப்ச்சாம ப.ேஜ.ப 21 3.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனலட்ம.
எஸ் ெபண் எ ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 116 19.76 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1270   பதவான வாக்கள்: 945(74.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 945    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்சாம. ஆண் காளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 3.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த்க்மார். ஆண் ெபரயசாம ப.ேஜ.ப 166 17.57 ேதால்வ

3 கானந்தம்.பா ஆண் பால்ராஜ் த..க 642 67.94 ெவற்ற

4 கன். ம ஆண் மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 104 11.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 15 [பழங்யனர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:434   பதவான வாக்கள்: 330(76.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 330    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாத்க்ட்.எஸ் ஆண் வ. சந்தானம் ச.ப.ஐ(எம்) 274 83.03 ெவற்ற

2 ெஜமீலா.  ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 56 16.97 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1229   பதவான வாக்கள்: 884(71.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 884    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இளங்ேகாவன்.எஸ்
ேக ஆர் ஆண் இரங்கநாதன் த..க 663 75.00 ெவற்ற

2 சால் அமீ. அ ஆண் அப்ல் ஜப்பார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 9.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கேவல் .மா ஆண் மாரயப்பன் ப.ேஜ.ப 50 5.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமைலசாம.கா ஆண் ெம
காளயப்பகண்ணடா் அ.இ.அ.த..க 86 9.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 17 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:785   பதவான வாக்கள்: 597(76.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளீஸ்வர.ம ெபண் மதாச்சலம் அ.இ.அ.த..க 65 10.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெஜமீலா. ெபண் ர் கம த..க 532 89.11 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ேவட்ைடக்காரர்   வார் எண்: 18 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:926   பதவான வாக்கள்: 595(64.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 595    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரதா.எஸ் ெபண் எம்.சந்தரன் ச.ப.ஐ(எம்) 195 32.77 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர . ெபண் ெவ கன் அ.இ.அ.த..க 154 25.88 ேதால்வ

3 ெஜயா.ெபா ெபண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 246 41.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1007   பதவான வாக்கள்: 737(73.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 737    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த.ப ெபண் பஞ்சங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 12.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமத. ெபண் ந்தரராஜ் அ.இ.அ.த..க 127 17.23 ேதால்வ

3 ெசல்வமண.கா ெபண் கா.கார்த்த த..க 517 70.15 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:902   பதவான வாக்கள்: 596(66.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீனவாசக்மார்.மா ஆண் ச.நா.மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 294 49.33 ெவற்ற

2 மேகந்தரன்.க ஆண் கஷ்ணசாம
ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 70 11.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராம் மேனாகர்
காளதாஸ். ஆண் த்சாம த..க 232 38.93 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:918   பதவான வாக்கள்: 646(70.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண.ம ெபண் மயல்சாம அ.இ.அ.த..க 56 8.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கல்யாண.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் த..க 437 67.65 ெவற்ற

3 ராதகா.எ ெபண் சக்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 153 23.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:667   பதவான வாக்கள்: 438(65.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 438    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.க ஆண் கஷ்ணசாம அ.இ.அ.த..க 108 24.66 ேதால்வ

2 சாந் கம. ஆண் ர் கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 4.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்தமார்.க ஆண் கந்தசாம த..க 310 70.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1255   பதவான வாக்கள்: 973(77.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 973    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகத்ர்சாம.அ ஆண் அங்கத் த..க 571 58.68 ெவற்ற

2 ெசல்வராஜ்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 91 9.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நந்தமாரன்.ந ஆண் நஞ்சப்பபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 290 29.80 ேதால்வ

4 ராேஜந்தரன்.மா ஆண் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1163   பதவான வாக்கள்: 862(74.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 862    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗர.மா ெபண் மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 174 20.19 ேதால்வ

2 சாந்த.அ ெபண் அன்பரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 9.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பவளராண. ெபண் ணேசகரன் த..க 535 62.06 ெவற்ற

4 ஜதா.கா ெபண் கா.கார்த்தேகயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 8.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1152   பதவான வாக்கள்: 709(61.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர. ெபண் சந்தரேசகரன் த..க 472 66.57 ெவற்ற

2 கவதா. ெபண் மேரசன் அ.இ.அ.த..க 237 33.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1448   பதவான வாக்கள்: 1011(69.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1011    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் மஜத். ஆண் கம அனீபா த..க 614 60.73 ெவற்ற

2 இளஞ்ெசழயன். ஆண் த்சாம அ.இ.அ.த..க 312 30.86 ேதால்வ

3 ரவந்தரன். ஆண் ட்டப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 8.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1459   பதவான வாக்கள்: 1032(70.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1032    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளீஸ்வர.ச ெபண் கா.சவபரகாஷ் த..க 678 65.70 ெவற்ற

2 சகலாபா.ச ெபண் சர்தார் அ.இ.அ.த..க 235 22.77 ேதால்வ

3 ர்காேதவ.ேக ெபண் ம. நம்பராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 4.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜஸ்வர.ல ெபண் லட்மணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 3.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஷாபனா.ச ெபண் இைளயராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 3.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:673   பதவான வாக்கள்: 577(85.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 577    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.என் ெபண் சீந்தரன் த..க 316 54.77 ெவற்ற

2 கன்யா ேதவ.ரா ெபண் ராஜீேவல்.ெச அ.இ.அ.த..க 261 45.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:659   பதவான வாக்கள்: 488(74.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பாஸ்.ந ஆண் நசீல் அகம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காதர் அ.ச ஆண் சன்னகண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சண்கம்.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 19.88 ேதால்வ

4 நாகராஜன்.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 96 19.67 ேதால்வ

5 ரபல்லா. ஆண் யான் கமத் த..க 216 44.26 ெவற்ற

6 ெவள்ைளச்சாம.ெச ஆண் ெசல்ைலயா ப.ேஜ.ப 71 14.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:612   பதவான வாக்கள்: 531(86.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வாள்.ர ெபண் ரங்கசாம த..க 310 58.38 ெவற்ற

2 த்லட்ம. ெபண் த்சாம அ.இ.அ.த..க 221 41.62 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1214   பதவான வாக்கள்: 964(79.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 964    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா
மேகஸ்வர.ேலா ெபண் ேலாகநாதன் ப.ேஜ.ப 58 6.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உமா மேகஸ்வர.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் அ.இ.அ.த..க 301 31.22 ேதால்வ

3 தலகவத.தா ெபண் தாேமாதரன் த..க 458 47.51 ெவற்ற

4 லட்ம.நா ெபண் நாகமாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 15.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1007   பதவான வாக்கள்: 819(81.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 819    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்சாம. ஆண் க்ரன் அ.இ.அ.த..க 318 38.83 ேதால்வ

2 ராதகா. ெபண் த்சாம த..க 501 61.17 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஜமீன் ஊத்க்ள   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1409   பதவான வாக்கள்: 976(69.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 976    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைசய அத்தாஹீர்.அ ஆண் அப்ல் கரீம் த..க 559 57.27 ெவற்ற

2 த்மார்.க ஆண் கஷ்ணர்த்த ப.ேஜ.ப 139 14.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெவள்ளயங்கர.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 278 28.48 ேதால்வ


