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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : கன்னயாமர

ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:545   பதவான வாக்கள்: 400(73.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 398    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சச மார்.நா ஆண் நாகமண ேவ இ.ேத.கா 58 14.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ெச ஆண் ெசண்பகங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 164 41.21 ெவற்ற

3 க்மண.பா ெபண் பால்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 60 15.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனாபா.ெப ஆண் ெபமாள்நாடார் ப.ேஜ.ப 116 29.15 ேதால்வ

ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 556(75.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 556    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதராஜன்.க ஆண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 187 33.63 ேதால்வ

2 சங்காரேவல்.ெச ஆண் ெசல்லைர ைந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னல் கவாஸ்கர்.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன்  ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 8.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பேரம் ஆனந்த்
சல்ெவஸ்டர்.ெபா ஆண் ெபான் ேசம் ராஜ் த..க 276 49.64 ெவற்ற

5 ராம்தாஸ்.ச ஆண் சந்தரேசகரன் ரா ப.ேஜ.ப 39 7.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:697   பதவான வாக்கள்: 573(82.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அரவந்த்.நா ஆண் நாராயண ராஜ் நா.த.க. 3 0.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ண
மார்.ஆ ஆண் ஆதநாராயணன்.ரா த..க 65 11.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேரசன்.ெல ஆண் ெலட்மண ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 266 46.58 ெவற்ற

4 மாரேவல்.த ஆண் தர்மங்கம். ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 199 34.85 ேதால்வ

5 மார்.பா ஆண் பால் நாடார் ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கன்.ேகா ஆண் ேகாபால கஷ்ணன்  ப.ேஜ.ப 22 3.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:355   பதவான வாக்கள்: 275(77.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 275    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏஞ்சலா ேதவ.ேப ெபண் ேபச்சத்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 157 57.09 ெவற்ற

2 ெசல்வம்.ேவ ெபண் ேவலப்பன்  ப.ேஜ.ப 27 9.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராண.ேத ெபண் ேதவராஜ் . கா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 91 33.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:490   பதவான வாக்கள்: 377(76.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 377    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதங்கம்.ஏ ஆண் ஏவயான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 159 42.18 ேதால்வ

2 ெசல்வமார்.பா ஆண் பால்நாடார்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 6.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜய மார். ஆண் மார ேவல்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 50.93 ெவற்ற

ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:318   பதவான வாக்கள்: 241(75.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 239    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமார்.நா ஆண் நாகெபமாள் ச அ.இ.அ.த..க 118 49.37 ெவற்ற

2 பா.பா ஆண் பால்மண நாடார் ம த..க 112 46.86 ேதால்வ

3 கானந்த்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் ஆ ப.ேஜ.ப 9 3.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:791   பதவான வாக்கள்: 611(77.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 611    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதெசல்வ.த ெபண் த்ராமன்  ப.ேஜ.ப 110 18.00 ேதால்வ

2 அன்பரச.ெபா ெபண் இராமராஜன் பா த..க 366 59.90 ெவற்ற

3 அன்னெலட்ம.ம ெபண் மணகண்டன் ச Makkal Needhi
Maiam 22 3.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கீதா.ெச ெபண் ெசல்ைலயா ெச அ.இ.அ.த..க 113 18.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:468   பதவான வாக்கள்: 382(81.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரா.பா ெபண் வஜயன்  அ.இ.அ.த..க 178 46.72 ெவற்ற

2 தா.க ெபண் கஷ்ணராஜ். ரா ப.ேஜ.ப 73 19.16 ேதால்வ

3 ெஜயநத்லா.ரா ெபண் ஐயப்பன்.ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 34.12 ேதால்வ
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ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:559   பதவான வாக்கள்: 450(80.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.த ெபண் யம்ங்கம் . ெர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 270 60.40 ெவற்ற

2 சரஸ்வத.ம ெபண் பால்கள த ப.ேஜ.ப 177 39.60 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:427   பதவான வாக்கள்: 319(74.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 318    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா. ெபண் மாரவாம  ப.ேஜ.ப 55 17.30 ேதால்வ

2 சேராஜா. ெபண் ேகசன் த அ.இ.அ.த..க 122 38.36 ெவற்ற

3 நாேகஸ்வர. ெபண் கன் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 20.44 ேதால்வ

4 ராஜாத்த.ச ெபண் சந்ேதாஷ் ேகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 23.90 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:654   பதவான வாக்கள்: 474(72.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 474    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 றமகள்.ைக சீ ெபண் அேசாக் ெச இ.ேத.கா 169 35.65 ெவற்ற

2 சரஸ்வத.ெபா ெபண் ராதாகஷ்ணன் ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 22.57 ேதால்வ

3 யம்கன. ெபண் ந்தரங்கம் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 140 29.54 ேதால்வ

4 ெசல்வ ராண.அ ெபண் நாராயணராஜ் ெர நா.த.க. 58 12.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:676   பதவான வாக்கள்: 540(79.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 539    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அர.அ  ஆண் த்வாம அ இ.ேத.கா 56 10.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கன்யா. ெபண் வாம நாதன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 13.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபான் பாக்கய
மகபா.க ெபண் கண்ணன் ரா. ச அ.இ.அ.த..க 155 28.76 ேதால்வ

4 ெபான்ங்கம்.த ஆண் தங்க வாம ெபா ப.ேஜ.ப 51 9.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராகவன்.ெப ஆண் ெபரயவாம. ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 183 33.95 ெவற்ற

6 ராபன்சன்.ெச ஆண் ெசல்வன் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜகன்.ந ஆண் நடராஜன் நா நா.த.க. 9 1.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அகஸ்தீஸ்வரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:696   பதவான வாக்கள்: 572(82.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதங்கெபமாள்.தா ஆண் தாசன் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 347 60.77 ெவற்ற

2 சவராமகஷ்ணன்.ந ஆண் நடராஜன் ச த..க 92 16.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணகண்டன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா  ப.ேஜ.ப 75 13.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ்.ஆ ஆண் ஆக நாடார்
 அ.இ.அ.த..க 57 9.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:581   பதவான வாக்கள்: 496(85.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தனெலட்ம.ம ெபண் மணகண்ணன் ச ப.ேஜ.ப 280 56.45 ெவற்ற

2 பாமத.ந ெபண் நடராஜன் க த..க 216 43.55 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:514   பதவான வாக்கள்: 402(78.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 402    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாந்த.த ெபண் ராேஜஸ்வரன் பா ப.ேஜ.ப 143 35.57 ேதால்வ

2 சாம்ச
கபா.வ ெபண் வஜயன் அ நா.த.க. 13 3.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கம்.பா ெபண் ேஜக்கப்தங்கமார் த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 17.91 ேதால்வ

4 பரபா.ஜா ெபண் ைர அ இ.ேத.கா 159 39.55 ெவற்ற

5
மரய
மக்ேகல்
ராண.ஜா

ெபண் ஜாண் அய்யாைர அ.இ.அ.த..க 15 3.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:440   பதவான வாக்கள்: 351(79.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 351    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனம்
ெசல்வமார்.ெச ெபண் ெசல்வமார் த..க 188 53.56 ெவற்ற

2 ெபான்மலர். ெபண் வஷ் அ.இ.அ.த..க 163 46.44 ேதால்வ

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:740   பதவான வாக்கள்: 467(63.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 467    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மதா. ெபண் தவசங்க
ராஜன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 7.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரயெசல்வராண.ப ெபண் பன தங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்வர தங்கராஜா.த ெபண் தங்கராஜா த..க 277 59.31 ெவற்ற

4 ெஜயேமர ஹல்டா
ராண.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 90 19.27 ேதால்வ

5 ெஜயெலட்ம.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 54 11.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:505   பதவான வாக்கள்: 378(74.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 378    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கராஜன்.சா ஆண் சாம் டானயல் அ.இ.அ.த..க 38 10.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைரப்பாண்யன்.ெப ஆண் ெபமாள் நாடார் த..க 74 19.58 ேதால்வ

3 நீலகண்ணன்.த ஆண் தரவயம் நாடார் ப.ேஜ.ப 115 30.42 ெவற்ற

4 பாலகஷ்ணன்.ஐ ஆண் ஐயாக்கண்
நாடார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 8.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வக்டர் ந்தர் ராஜ்.இரா ஆண் இராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 27.78 ேதால்வ

6 வஜய்மார்.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 3.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:475   பதவான வாக்கள்: 355(74.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 355    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த. ெபண் த்க்மார் ப.ேஜ.ப 80 22.54 ேதால்வ

2 கலா ெஜகதீசன்.ெஜ ெபண் ெஜகதீசன் த..க 77 21.69 ேதால்வ

3 ஞான ெஜயந்த.நா ெபண் நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 183 51.55 ெவற்ற

4 பகவதயம்ைம.ெகா ெபண் ெகாம்ைபயா நா.த.க. 15 4.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:843   பதவான வாக்கள்: 593(70.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 593    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அம்பகாவத.ெசௗ ெபண் ெசௗந்தரபாண்யன் த..க 208 35.08 ேதால்வ

2 பேரமலதா.மரா ெபண் ராஜ் ப.ேஜ.ப 25 4.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மீனாேஜாத.ேஜா ெபண் வஜயன் அ.இ.அ.த..க 360 60.71 ெவற்ற

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:790   பதவான வாக்கள்: 586(74.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 586    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.தா ெபண் தாேமாதரன் த..க 246 41.98 ெவற்ற

2 ைசலா ஞான
கந்த.ஜீ ெபண் ஜீவா அ.இ.அ.த..க 198 33.79 ேதால்வ

3 தங்கேதவகா.ம ெபண் மதன் ராஜ ப.ேஜ.ப 142 24.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:561   பதவான வாக்கள்: 457(81.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 457    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜபாண்யன். ஆண் டைலத்
நாடார் அ.இ.அ.த..க 221 48.36 ெவற்ற

2 கண்ணன்.ப ஆண் பரமசவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 3.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாம் ேரஷ் மார்.ேப ஆண் ேபரன்பதாஸ் இ.ேத.கா 65 14.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாக்கய சீலன் ராய். ஆண் வாமதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 12.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலாஜ.பா ஆண் பாலகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 53 11.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயக்மார்.த ஆண் தங்ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 10.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:938   பதவான வாக்கள்: 736(78.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 736    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா.வ ெபண் வஜயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 275 37.36 ெவற்ற

2 ஜாதா. ெபண் த்கஷ்ணன் த..க 180 24.46 ேதால்வ

3 தங்கம்.ரா ெபண் ராஜன் அ.இ.அ.த..க 226 30.71 ேதால்வ

4 ெஜயா.ெச ெபண் ெபான் ெஜகன் பா ப.ேஜ.ப 55 7.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:378   பதவான வாக்கள்: 299(79.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 299    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்ைலயா.பா ஆண் பால்பாண்யன்
நாடார் ம.த..க. 22 7.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கத்ைர.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 14.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாராயணன்.ேச ஆண் ேசபள்ைள அ.இ.அ.த..க 10 3.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்கஷ்ணன். ஆண் டைலக்கண்
ேதவர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 9.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்மார்.ச ஆண் சவரத் த..க 109 36.45 ெவற்ற

6 த்மார்.ச ஆண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 29.43 ேதால்வ
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ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:400   பதவான வாக்கள்: 293(73.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 293    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கீதா.ேமா ெபண் ேமாகன் ப.ேஜ.ப 41 13.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவமார்.ச ஆண் சங்கரபாண்யன் த..க 139 47.44 ெவற்ற

3 பரமசவன்.ப ஆண் பகவத ேதவர் அ.இ.அ.த..க 113 38.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:609   பதவான வாக்கள்: 463(76.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 463    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ககராமன்.ரா ஆண் ராைமயா த..க 94 20.30 ேதால்வ

2 ேகாபாலகஷ்ணன்.ேப ஆண் ேபச்சத் ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 13.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சங்கரன்.ெவ ஆண் ெவட்ம் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சன்னத்ைர. ஆண் டைலத் ேதவர் அ.இ.அ.த..க 24 5.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பகவத.மா ஆண் மாடவாம ேதவர் ப.ேஜ.ப 48 10.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெலட்ம. ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாஸ் தவாகர்.வ ஆண் வர்க்கீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 222 47.95 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:691   பதவான வாக்கள்: 528(76.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 528    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தராஜ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் த..க 272 51.52 ெவற்ற

2 சந்தரன்.ச ஆண் சன்னக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 7.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்பரமணயன்.ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 3.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 யம்.இ ஆண் இசக்கத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 200 37.88 ேதால்வ

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:719   பதவான வாக்கள்: 550(76.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 550    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமாட்ச.ச ெபண் சங்கர் அ.இ.அ.த..க 360 65.45 ெவற்ற

2
ேநாவல்
ஜாக்ன்
கேரச.த

ெபண் தங்கைர த..க 190 34.55 ேதால்வ

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:489   பதவான வாக்கள்: 397(81.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 397    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.அ ெபண் அன்பரசன் ப.ேஜ.ப 182 45.84 ேதால்வ

2 ஜானக.இ ெபண் இளங்ேகா த..க 215 54.16 ெவற்ற

ேபராட்ச : அஞ் கராம்ம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:775   பதவான வாக்கள்: 602(77.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரவமார்.அ ஆண் அப்பா நாடார் த..க 222 36.88 ேதால்வ

2 ராமச்சந்தரன். ஆண் ைர ராஜா அ.இ.அ.த..க 328 54.49 ெவற்ற

3 ராஜெசல்வன்.ந ஆண் நயனார் நாடார் ப.ேஜ.ப 52 8.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அமைன   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:811   பதவான வாக்கள்: 590(72.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 590    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கரன்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 21.02 ேதால்வ

2 ஜ.ச ப ஆண் ெக. ெசல்லன் ப.ேஜ.ப 182 30.85 ேதால்வ

3 தங்கச்சன்.த ஆண் தம்ப அ.இ.அ.த..க 16 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெநல்சன்.எஸ் ஆண் ப. சகர்சன் ச.ப.ஐ(எம்) 261 44.24 ெவற்ற

5 ஷாஜ.ேகா ஆண் ேகாபாலன் வ.ச.க. 7 1.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1188   பதவான வாக்கள்: 677(56.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 676    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தா ெசல்வன். ெபண் ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 11.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ. ெபண் . ஜாண்ேறாஸ் ப.ேஜ.ப 261 38.61 ேதால்வ

3 வலாசனவன.ேந ெபண் த. ஸ்பன் அ.இ.அ.த..க 40 5.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜனஷா.எல் எம் ெபண் க்காஸ் எம் ச.ப.ஐ(எம்) 295 43.64 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1020   பதவான வாக்கள்: 670(65.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 670    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா
ெசன். ெபண் ஆர்.ேடவட் ச.ப.ஐ(எம்) 334 49.85 ெவற்ற

2 வசந்த.த ெபண் ந. மண அ.இ.அ.த..க 36 5.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜ.எ ெபண் ெக வ தீர் மார் ப.ேஜ.ப 300 44.78 ேதால்வ
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ேபராட்ச : அமைன   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1118   பதவான வாக்கள்: 719(64.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 717    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலன்.ேந ஆண் ேநசமண இ.ேத.கா 288 40.17 ெவற்ற

2 ப.ப ஆண் பங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 48 6.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜன்.ம ஆண் மக்ேகல்
நாயகம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 171 23.85 ேதால்வ

4 ஜாஸ்மன் ராஜ்.மா ஆண் ப. மார்ன் ப.ேஜ.ப 170 23.71 ேதால்வ

5 ஜீவானந்தன்.ரா ஆண் ராைமயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 5.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அமைன   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1242   பதவான வாக்கள்: 856(68.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 856    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்தாஸ்.என் ஆண் ஏ. ேநசமண ப.ேஜ.ப 373 43.57 ெவற்ற

2 ஆர்தர் வல்சலம்.ேஜா ஆண் எஸ். ேஜாசப் அ.இ.அ.த..க 173 20.21 ேதால்வ

3 நடராஜன்.வ ஆண் வல்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 2.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜான்சன். ஆண் ேஜதாஸ் த..க 285 33.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1028   பதவான வாக்கள்: 568(55.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமார.ரா ெபண் ெட. எட்வன்ேஜசன் இ.ேத.கா 203 35.74 ேதால்வ

2 ேமரஷ்பம்.த ெபண் எஸ்.ெக.. ராஜா அ.இ.அ.த..க 125 22.01 ேதால்வ

3 ஜாய் பைரட்.ெஜ ெபண் . ரேமஷ் ப.ேஜ.ப 240 42.25 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:987   பதவான வாக்கள்: 672(68.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராஜ்பன்அனதா.ஆர் ெபண் ச. ஸ்பன் ப.ேஜ.ப 303 45.09 ேதால்வ

2 ெஜயராண.பா ெபண் த. ராஜமார் ச.ப.ஐ(எம்) 369 54.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : அமைன   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:765   பதவான வாக்கள்: 545(71.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 543    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேமாஸ்.ப ஆண் ெபான்பள்ைள ச.ப.ஐ(எம்) 314 57.83 ெவற்ற

2 ேரஷ்.பா ஆண் பா. பாைலயன் அ.இ.அ.த..க 72 13.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெடன்னஸ்.ேத ஆண் ேதவகடாச்சம் வ.ச.க. 15 2.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார்.பா ஆண் பாபள்ைள Janata Dal
(Secular) 24 4.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜர்ன்.ஜா ஆண் ஜார்ஜ் ஸ்பன் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 9.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜஸ்.ெர ஆண் ெகா. ெரங்ேகஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 67 12.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1000   பதவான வாக்கள்: 540(54.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 540    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்டல் ேமபல்
ராண.அ ெபண் அனல் அ.இ.அ.த..க 98 18.15 ேதால்வ

2 பறீதா.வ ெபண் ேரஷ்மார் ப.ேஜ.ப 161 29.81 ேதால்வ

3 ேமர ெஜேனாபா.ப ெபண் மாரன் ச.ப.ஐ(எம்) 281 52.04 ெவற்ற

ேபராட்ச : அமைன   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 563(70.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்.நா ஆண் . நாகராஜன் நா.த.க. 35 6.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வஜயமார்.தா ஆண் தானேயல் ப.ேஜ.ப 263 46.71 ெவற்ற

3 ஜாண்கறஸ்ேடாபர்.ேதா ஆண் ேத. ேதாமஸ் Janata Dal
(Secular) 50 8.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷாஜமார்.ப ஆர் ஆண் பாஸ்கரன் ப த..க 215 38.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : அமைன   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:734   பதவான வாக்கள்: 500(68.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 500    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜ் கனீஷ்.ந ஆண் எம். நடராஜன் ச.ப.ஐ(எம்) 229 45.80 ேதால்வ

2 ேஷாபா.ஆர் ெபண் ச.ப. ஜ ப.ேஜ.ப 271 54.20 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:749   பதவான வாக்கள்: 473(63.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 473    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.எஸ் ெபண் ப. ெசல்வராஜ் ப.ேஜ.ப 190 40.17 ேதால்வ

2 கஸ்ரேதவ.ரா ெபண் . ெசன் பைறட்
ேறாஸ் வ.ச.க. 67 14.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜமனா. ெபண் ஐ. ெபஞ்சமன் இ.ேத.கா 216 45.67 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:947   பதவான வாக்கள்: 650(68.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 650    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகலன் ப.ெச ெபண் தா. ேதவதாஸ் அ.இ.அ.த..க 89 13.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத. ெபண் ப. நடராஜன் ப.ேஜ.ப 238 36.62 ேதால்வ

3 ேலாஜனா.ஜா ெபண் ம லாறன்ஸ் த..க 285 43.85 ெவற்ற

4 மத. ெபண் ஜன் நா.த.க. 38 5.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 558(64.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 558    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்நளனா.ஆ ேரா ெபண் ேதா. ஜாண்
கறஸ்ேடாபர்

Janata Dal
(Secular) 130 23.30 ேதால்வ

2 மார.ப ெபண் எம். ேரஷ்மார் ப.ேஜ.ப 108 19.35 ேதால்வ

3 ெலதகா ேமர.வ எம் ெபண் ஸ்காட்வன் ச.ப.ஐ(எம்) 239 42.83 ெவற்ற

4 வஜயராண.ேஜ ப ெபண் ெபான்ைனயன் அ.இ.அ.த..க 81 14.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அமைன   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1118   பதவான வாக்கள்: 773(69.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 773    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்.ப ஆண் பரான்சஸ் நா.த.க. 13 1.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அனல்மார்.அ ஆண் அம்ேராஸ் ப.ேஜ.ப 319 41.27 ேதால்வ

3 சதீஷ்மார்.வ ஆண் வேவல் ேத..த.க 321 41.53 ெவற்ற

4 மன்.த  ஆண் கன் த அ.இ.அ.த..க 120 15.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அழகப்பாரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:548   பதவான வாக்கள்: 426(77.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மரய ெஹர்பர்ட்
ஆஸ்.ேத ஆண் ேதவராஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 192 45.07 ேதால்வ

2 ெஜகன்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் ராஜ் இ.ேத.கா 226 53.05 ெவற்ற

3 ெஜயசீலன்.ஞா ஆண் ஞானப்பரகாசம் அ.இ.அ.த..க 8 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:650   பதவான வாக்கள்: 486(74.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனற்றா
ெஜரார்.ப ெபண்

பரான்சஸ் ஞான
ஆண்ட்ஸ் மண
ெப

இ.ேத.கா 311 63.99 ெவற்ற

2 ஆஷா.ஜா பா ெபண் பரபன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 3.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜாஹானா
அேசாக்.அ ெபண் அேசாக் மார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 160 32.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : அழகப்பாரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:916   பதவான வாக்கள்: 591(64.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அெலக்ஸ் நவமண.ச ஆண் சவரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆன்ேறா பரவன்
மார்.அ ஆண் அந்ேதாண

ெகன்ன
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 122 20.64 ேதால்வ

3 சகாய எட்வர்
ராஜன்.ம ஆண் மக்ேகல் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 114 19.29 ேதால்வ

4 பரான்சஸ் ஞான
ஆண்ட்ஸ் மண.ெப ஆண் ெபர்னார்ட் ராஜ்

ம இ.ேத.கா 234 39.59 ெவற்ற

5 மரய ேஜம்ஸ்.தா ஆண் தாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மரய ேஜாசப்
ெஜேராசன்.வ ஆண் வன்ெசன்ட் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 76 12.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ைமக்கள் பப்ஸ்
பாஜ.அ ஆண் அந்ேதாண

பப்ஸ் நா.த.க. 15 2.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 வன்ெசன்ட் கங்.ரா ஆண் ராஜப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ெஜச ைசமன்
ஞானேசகர்.ேத ஆண் ேதவசகாயம் அ.இ.அ.த..க 3 0.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:568   பதவான வாக்கள்: 350(61.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 350    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ் ெமர்ச.ெட ெபண் ெடன்னஸ்
ேஜாசப் ராஜன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 4.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆேராக்கய ெஜய
ெபமலா.ம ெபண் பன்னீர் ெசல்வன் அ.இ.அ.த..க 18 5.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சகாய ஆன்றன
ெஜனட்டா.ஏ ெபண் ஏ தங்க ைர நா.த.க. 4 1.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சகாய நர்மலா.வ ெபண் வன்ெசன்ட் கங் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 3.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பா.ம ெபண் ஜாண் மார்ட்ன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 19.43 ேதால்வ

6 தமழ் ெசல்வ.ெப ெபண் ெபல்ட்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 12.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மரய களாரா
வனதா.ைம ெபண் ைமக்கள் உதய

மார் இ.ேத.கா 192 54.86 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:344   பதவான வாக்கள்: 241(70.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 241    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகா. ெபண் மேரசன் அ.இ.அ.த..க 53 21.99 ேதால்வ

2 பத்ம. ெபண் ெஜயக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 24.07 ேதால்வ

3 ராதா.தா ெபண் தார்த்த த..க 130 53.94 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:702   பதவான வாக்கள்: 409(58.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 408    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ேஜா ெபண் ேஜாசப் மாணக்க
ராஜ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 9.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சகாய வதா.அ ெபண் ேமாசஸ் வாம
தாஸ் அ.இ.அ.த..க 76 18.63 ேதால்வ

3 மதவதனா.ம ெபண் மரய நவமண த..க 60 14.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமர கறஸ்.அ ெபண் ைமக்கள் சகாய
ராஜா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 201 49.26 ெவற்ற

5 ெஜயராண. ெபண் அள் வளன் நா.த.க. 32 7.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அழகப்பாரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:575   பதவான வாக்கள்: 384(66.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 384    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண மரய
ெசலஸ்ன்.ேஜ ஆண் ேஜதாசன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 44 11.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஐயப்பன்.த ஆண் தங்கபாண் அ.இ.அ.த..க 7 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கறஸ்ேடாபர்
த்தர.ெந ஆண் ெநல்சன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 175 45.57 ெவற்ற

4 ெதரஸ் வஜயன்.ஜா ஆண் ஜார்ஜ் அ.ம..க. 2 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மரய ஜார்ஜ்.அ ஆண் அந்ேதாண சவர
த்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 8.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேமர ேஜாஸ்பன்
வஜயா.ச ெபண் ைமக்கள்

மேனாகர் த..க 123 32.03 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:412   பதவான வாக்கள்: 270(65.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 270    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய
ேபார்சயா.எக்ஸ் ெபண் ராேஜந்தர நவன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 82 30.37 ேதால்வ

2 சகாய ஜாஸ்மன்
மத.இ ெபண் மரய பாஸ்கர் நா.த.க. 20 7.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமர சாந்த.அ ெபண் அெலக்ஸ்
நவமண

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 21.85 ேதால்வ

4 ேமர தா.அ ெபண் அந்ேதாண
மக்ேகல் ஜார்ஜ் அ.இ.அ.த..க 5 1.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜனா ேராஸ்.ச ெபண் சகாய ஸ்
வயாகப்பன் இ.ேத.கா 98 36.30 ெவற்ற

6 ெஜந்தா
மஸ்கறன்.ம ெபண் மரய சங்கீதம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 6 2.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:564   பதவான வாக்கள்: 346(61.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 346    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய அத
ஷர்மளா.ந ெபண் ஜாண் ேபாஸ்ேகா நா.த.க. 40 11.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சகாய
ேஜாஸ்பன்.ேஜா ெபண் ேஜாசப் அந்ேதாண

ஜார்ஜ் அ.இ.அ.த..க 63 18.21 ேதால்வ

3 ராண ஷ்பம்.அ ெபண் ேஜாசப் ைமக்கள்
சீலன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 37.28 ெவற்ற

4 ேஜாஸ்பன் சகாய
மஸ்கறன்.ச ெபண்

ைமக்கள்
ெபஞ்சமன்
இளங்ேகா

த..க 114 32.95 ேதால்வ

ேபராட்ச : அழகப்பாரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:437   பதவான வாக்கள்: 286(65.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 286    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அெலக்ஸ்
நவமண.ச ஆண் சவரத் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 28 9.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கப்பன்.த ஆண் தமால் நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 3.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெதரஸ் வேனாத்
காந்த.வ ஆண் வர்க்கீஸ் நா.த.க. 7 2.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பட்டர் ேராபன்.ஞா ஆண் ஞானாமர்தம் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 91 31.82 ேதால்வ

5 ஜஸ்ன்.வ அ ஆண் வன்ெசன்ட்
அெலக்ஸ் இ.ேத.கா 122 42.66 ெவற்ற

6 ேஜாசப் ஸ்பன்.வ ஆண் வேவல் நாடார் அ.இ.அ.த..க 27 9.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:693   பதவான வாக்கள்: 449(64.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 449    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண ெடரன்ச
ேமர.எ ெபண் எட்வன் ேஜாசப்

ஆல்ரன் இ.ேத.கா 241 53.67 ெவற்ற

2 ெசல்வராண.வ ெபண் வல்சன் ரவ பால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 9.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மரய இதய
னதா.ச ெபண் சகாய ேஜாசப்

ெடன்னஸ் அ.இ.அ.த..க 166 36.97 ேதால்வ

ேபராட்ச : அழகப்பாரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:672   பதவான வாக்கள்: 471(70.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 471    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக் ஷா
அேசாக்.ெஜா ெபண் அேசாக் மார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 94 19.96 ேதால்வ

2 கீர்த்தகா.கா ெபண் காமராஜ் அ.இ.அ.த..க 14 2.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரகாஷ்.ந ஆண் நல்லகண்
ேதவர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 175 37.15 ெவற்ற

4 பரவன்
மார்.ெஜ ஆண் ெஜய ெசௗந்தர

தாஸ் த..க 41 8.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கன். ஆண் ல்பாண்த் ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 23.35 ேதால்வ

6 லவ் பந்.பா ெபண் பாக்கயதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 7.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அழகப்பாரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:820   பதவான வாக்கள்: 583(71.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 583    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:27:00 16/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த. ெபண் ைரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 23.50 ேதால்வ

2 ஏ ேநச தாஸ்.ஏ ஆண் ஏதாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 3.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கறஸ்ன் பா.த ஆண் தங்கசாம அ.ம..க. 37 6.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கீதா.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 137 23.50 ேதால்வ

5 பால் பாக்கயம்.ெபா ஆண் ெபான்னம்பலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாண்சன் ேதவதாஸ்.ச ஆண் சவ சதம்பர
பாண்யன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 கஷ்ணன்.ெசா ஆண் ெசால்வளங்க ப.ேஜ.ப 212 36.36 ெவற்ற

ேபராட்ச : அழகப்பாரம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:650   பதவான வாக்கள்: 490(75.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 489    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகப்பன்.த ஆண் தங்கமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 12.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணராஜா. ஆண் த்தைனந்த
ெபமாள்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 9.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலகஷ்ணன்.த ஆண் தங்க சாம ஐ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 29.86 ேதால்வ

4 ெபான்ங்கம்.த ஆண் தர்மங்கம் ப.ேஜ.ப 199 40.70 ெவற்ற

5 மரய பாஸ்கர்.இ ஆண் இதயதாசன் நா.த.க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயா.ரா ெபண் கறஸ்ன் பா அ.ம..க. 11 2.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாசப் பரன்ஸ்.ெர ஆண் ெரத்தன மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 5.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:615   பதவான வாக்கள்: 410(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய லதா. ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 16.83 ேதால்வ

2 ெசல்வ
ராண.ேட ெபண் ேடவட்

சகாயராஜ்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 10.49 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 ரத.ெஜ ெபண் ெஜய ேசகர் அ.இ.அ.த..க 25 6.10 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ராஜ கறஸ்.அ ெபண் அள் வஜயன் நா.த.க. 19 4.63 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ஜார்ஜ் மலர்
ெகா.ெச ெபண் ெசல்வ ஜார்ஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 254 61.95 ெவற்ற

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:262   பதவான வாக்கள்: 222(84.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 222    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகஸ்ன்.அ ஆண் த.அெலக்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 1.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்ல் ரசாக்.அ ஆண் அலவ த..க 99 44.59 ேதால்வ

3 ெசய்ய அ. ஆண் சா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 120 54.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:415   பதவான வாக்கள்: 327(78.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராபர்ட் ஸ்.ஈ ஆண் ஈசாக் த..க 212 64.83 ெவற்ற

2 ெசல்வன்.ெச ஆண் ஏ.ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 84 25.69 ேதால்வ

3 ராஜன்.ச ஆண் சத்தயதாஸ் நா.த.க. 31 9.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:784   பதவான வாக்கள்: 536(68.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 536    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தபச த்.ப ஆண் பல் இ.ேத.கா 291 54.29 ெவற்ற

2 பா. ஆண் ப.த்நாயகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 10.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெரத்தனமண.மா ஆண் மானஸ் அ.இ.அ.த..க 85 15.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜார்ஜ்.அ ஆண் அம்ேறாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 7.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜகன்.ேட ஆண் ேஜ.ேடவட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 4.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஸ்பன்.த ஆண் தங்கப்ப நாடார் நா.த.க. 39 7.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 494(75.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 494    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமலதாஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் மண அ.இ.அ.த..க 67 13.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவேவலன்.ஆ ஆண் ஆகம் நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 6.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப.பா ஆண் ெச.பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 16.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணவாசகன். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 10.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வன்ெசன்ட். ஆண் ேக. த்நாயகம் இ.ேத.கா 263 53.24 ெவற்ற

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 516(75.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பபன்.த ஆண் ம.தர்மராஜ் த..க 182 35.27 ேதால்வ

2 ெபமாள்.ேகா ஆண் ெப.ேகாலப்பபள்ைள அ.இ.அ.த..க 334 64.73 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:540   பதவான வாக்கள்: 448(82.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 448    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.பா ெபண் தா.அனஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 13.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறஸ்டல்
ெசல்வ ஜாய்.ெச ெபண் ராப த..க 214 47.77 ெவற்ற

3 ெரம்ம.ஞா ெபண் ஜா.இஸ்ரேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 35.94 ேதால்வ

4 ேராஸ்.ேந ெபண் ஜார்ஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:623   பதவான வாக்கள்: 468(75.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 468    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.மா ெபண் கனகமண த..க 297 63.46 ெவற்ற

2 கறஸ்ேடாபர்.ேத ஆண் அ.ேதவதாஸ் அ.இ.அ.த..க 120 25.64 ேதால்வ

3 பாஷ். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 5.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவசத்தம்.சா ெபண் ஆஸ்பாண்ட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 4.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:614   பதவான வாக்கள்: 457(74.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 457    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமேலாற்பம்.ஞ ெபண் சகாயம் த..க 242 52.95 ெவற்ற

2 ப.ெச ெபண் ஞா.ெஜஸ்ன் நா.த.க. 92 20.13 ேதால்வ

3 ேசாபத.கா ெபண் அ.ஹரராமன் அ.இ.அ.த..க 123 26.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:703   பதவான வாக்கள்: 565(80.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 565    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆக்னஸ் அ.ஏ ெபண் ெஜ.பராங்களன்
கனஷ் மார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 245 43.36 ேதால்வ

2 சகாய லா.ப ெபண் ேத.மக்ேகல்ராஜ் த..க 309 54.69 ெவற்ற

3 வலாசன.ேந ெபண் ச.ேலாகதாஸ் அ.இ.அ.த..க 11 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:567   பதவான வாக்கள்: 447(78.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ெமாழ
அகலாண்ேடஸ்வர.ரா ெபண் ேகா.சவபாலன் ப.ேஜ.ப 22 4.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரத.அ  ெபண் ேக.ெசாக்கங்கம் அ.இ.அ.த..க 92 20.58 ேதால்வ

3 லாபாய். ெபண் .ெஜயமார் த..க 333 74.50 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 511(78.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.க ெபண் ேகா.ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 209 40.90 ேதால்வ

2 தல்ைல நாயக.இ ெபண் இசக்கத் த..க 242 47.36 ெவற்ற

3 வஜயக்மார. ெபண் ரா.கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 11.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:620   பதவான வாக்கள்: 438(70.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 438    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.ஆ ெபண் எம்.அய்யாத்ைர அ.இ.அ.த..க 60 13.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெஜயலா.ஞா ெபண் ஐ.ேகட்சன் த..க 378 86.30 ெவற்ற

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:721   பதவான வாக்கள்: 556(77.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 556    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆகம்.ஆ ஆண் ஆண் கம்பர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 8.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கம்
பள்ைள.த ஆண் தவாழ மார்பன் த..க 182 32.73 ேதால்வ

3 சந்தர ேசகர்.தா ஆண் ச.தாமாைலய
ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 57 10.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஹரகரன்.ப ஆண் எ. பண்டாரம்பள்ைள ப.ேஜ.ப 195 35.07 ெவற்ற

5 ெஹலன்ேமர.ப ெபண் ஆர்.ெதன்கைர
மகராஜன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 13.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:575   பதவான வாக்கள்: 452(78.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 452    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கஷ்ணேவண. ெபண் டைலயாண்பள்ைள த..க 207 45.80 ெவற்ற

2 ப்ெலட்ம.மா ெபண் ச.சவப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 12.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமெலட்ம.க ெபண் எம்.ெசந்தல்மார் ப.ேஜ.ப 190 42.04 ேதால்வ

ேபராட்ச : அழகயபாண்ரம்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 453(74.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 453    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மஞ்ளா. ெபண் ெப.ெலட்மணன் ப.ேஜ.ப 14 3.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வஜயெலட்ம.க ெபண் ச.ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 38.41 ேதால்வ

3 ைஷலா.மா ெபண் ரபத த..க 265 58.50 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:799   பதவான வாக்கள்: 553(69.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீலா.இரா ெபண் ெச. அனல்மார் இ.ேத.கா 33 5.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரயலா.ஆர் ெபண் ற்ற. தாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 7.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமரஸ்ெடல்லா.ேத ெபண் ேவ. ேசமார் அ.இ.அ.த..க 48 8.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெரஜலா.ரா ெபண் ெச. ெசல்வமார் ப.ேஜ.ப 155 28.03 ேதால்வ

5 ைஷலாமார. ெபண் ட்டப்பன் த..க 276 49.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:691   பதவான வாக்கள்: 505(73.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 505    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ்.ப ஆண் ஷ்பாகரன் நா.த.க. 33 6.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறஸ்ேடாபர். ஆண் ட்டன் இ.ேத.கா 71 14.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மார்.வ ஆண் ட்டப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 119 23.56 ேதால்வ

4 ேசமார்.ேவ ஆண் ேவதமண அ.இ.அ.த..க 46 9.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தங்கேவல்.த ஆண் தங்கராஜ் த..க 210 41.58 ெவற்ற

6 ெபன்னட் ராஜ்.ந ெப ஆண் க. நல்லதம்ப ச.ப.ஐ(எம்) 26 5.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:694   பதவான வாக்கள்: 549(79.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 549    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாயராஜ்.ெச ஆண் ெசபஸ்தயான் இ.ேத.கா 6 1.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பஜீ.வ ேகா ஆண் ெவ.
வக்ரமன்நாயர் ப.ேஜ.ப 79 14.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜாண்பைறட்.பா ஆண் ர. பர்ணபாஸ் நா.த.க. 14 2.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாண்ெபல்லர்மன்.வ ஆண் வயாகப்பன் அ.இ.அ.த..க 9 1.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜாண்ேறாஸ். ஆண் த்ைதயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 187 34.06 ேதால்வ

6 ேஜம்ஸ்.நீ ஆண் ேகா. நீலகண்டன் த..க 254 46.27 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:896   பதவான வாக்கள்: 644(71.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 644    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பரயா.ம ெபண் க. ேரஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 24.53 ேதால்வ

2 தா. ெபண் . இராஜேசகரன் ச.ப.ஐ(எம்) 74 11.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னதா. ெபண் ேஜ. னல்மார் த..க 180 27.95 ெவற்ற

4 லாபாய்.எஸ் ெபண் வாமநாதன் இ.ேத.கா 135 20.96 ேதால்வ

5 வஜயமார.ேறா ெபண் . ெஜபமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 5.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6  பரவணா
மார.த ெபண் . வேனாஜ் அ.இ.அ.த..க 59 9.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:678   பதவான வாக்கள்: 450(66.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னதா.வ ெபண் த ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 131 29.11 ேதால்வ

2 பரதீஜா ஆனந்த்.ேவ ெபண் ப.க. ஆனந்த் ப.ேஜ.ப 244 54.22 ெவற்ற

3 ல்பாய்.ேவ ெபண் மக்ேகல்தாஸ் த..க 75 16.67 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:603   பதவான வாக்கள்: 445(73.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 445    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராேஜஷ்.இரா ஆண் இராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 2.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சபன்.எஸ் ஆண் க. சாந்தப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 27.87 ேதால்வ

3 ேசவயர்.ம ஆண் அ. மாசலாமண அ.இ.அ.த..க 22 4.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பா.வ ஆண் வ. வன்ெசன்ட் த..க 159 35.73 ெவற்ற

5 ரா.ெபா ஆண் ெபான்த் ச.ப.ஐ(எம்) 50 11.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 லவன். ஆண் அ. ழந்ைதேவல் ப.ேஜ.ப 81 18.20 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:739   பதவான வாக்கள்: 502(67.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 502    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜந்தா.ஜா ெபண் ேஜ.சா. ெஜயபரபன் ப.ேஜ.ப 97 19.32 ேதால்வ

2 சாந்த
அலக்ஸ்.த ெபண் ஏ அெலக்ஸ்தாஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 134 26.69 ேதால்வ

3 ஜ. ெபண் ந. மேனாகரன் இ.ேத.கா 64 12.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ.ஞா ெபண் ேட. வஸ்வநாதன் த..க 143 28.49 ெவற்ற

5 தங்கம்.ரா ெபண் ஆர். மத்தயாஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 42 8.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பபதா.சா ெபண் ேஜா. பபன் ேஜாஸ் அ.இ.அ.த..க 22 4.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:890   பதவான வாக்கள்: 587(65.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்டல் ெஜபா.த ெபண் அ. ெரஞ்சத் சங் நா.த.க. 116 19.76 ேதால்வ

2 சரசம்.ஞ ெபண் ெச. ஏேனாஸ் இ.ேத.கா 184 31.35 ெவற்ற

3 மேகஷ்வர.ேக ெபண் தங்கநாடார் அ.இ.அ.த..க 113 19.25 ேதால்வ

4 மரயஷ்பம்.இ ெபண் ெச. ேசம்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஸ்ைமன்
மாஜன.ப எம் ெபண் ெலனன்மார் த..க 165 28.11 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:650   பதவான வாக்கள்: 428(65.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 428    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பனா.வ ெபா ெபண் ெச. அமர்தராஜ் த..க 235 54.91 ெவற்ற

2 ராேஜஷ்.அ ஆண் ெச. அர்னன் இ.ேத.கா 39 9.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வக்ேனஷன்.கா ஆண் காசநாதன் ப.ேஜ.ப 154 35.98 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:595   பதவான வாக்கள்: 376(63.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 376    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவ ராஜமார.ெந ெபண் . சசமார் த..க 150 39.89 ெவற்ற

2 ெஜனவ ெபட்லா.அ ெபண் ஏ. பராங்களன் இ.ேத.கா 103 27.39 ேதால்வ

3 ஸ்ெடல்லாபாய்.ெந ெபண் . வர்க்கீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 23.67 ேதால்வ

4 லா.ச ெபண் ந. பபன்ராஜன் ப.ேஜ.ப 34 9.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:710   பதவான வாக்கள்: 500(70.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 500    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜய்.பா ஆண் ெச. பால்ராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 130 26.00 ேதால்வ

2 ஆனந்த்ராஜ்.ச ஆண் ெச. சற்ணம் த..க 179 35.80 ெவற்ற

3 ேடவட்ராஜ். ஆண் அ. த்ைதயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார். ஆண் ப. த்வாம இ.ேத.கா 82 16.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயபரபன்.ெஜசா ஆண் சா. ெஜயதாஸ் ப.ேஜ.ப 66 13.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஜாசப்ராஜ்.தா ஆண் தாைசயன். ேகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 5.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:565   பதவான வாக்கள்: 478(84.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 478    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்வன்.ெபா ரா ஆண் ெபா.ஞா.
ெஹன்றராஜன் த..க 147 30.75 ேதால்வ

2 கஷ்ணசங் ராஜா.எப்
ஜ ஆண் ப. பரான்சஸ் ப.ேஜ.ப 114 23.85 ேதால்வ

3 ெஜயதர்ஷன்.இரா ஆண் இராைமயன் அ.இ.அ.த..க 217 45.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:707   பதவான வாக்கள்: 543(76.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 543    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரதாஸ். ஆண் . ஞ்கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவன். ஆண் ெபா. மாரவாம த..க 203 37.38 ெவற்ற

3 ஞானதாஸ்.ஆ ஆண் ேயா. ஆேபல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 66 12.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஸ்பன்.த ஆண் . தங்கமண ச.ப.ஐ(எம்) 68 12.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஹலன்
டார். ேத ெபண் இரா ெஜயதர்ஷன் அ.இ.அ.த..க 185 34.07 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ஆத்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:641   பதவான வாக்கள்: 473(73.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 473    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஓமனா.தா ெபண் ேவ. சசமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 203 42.92 ெவற்ற

2 ெடய்சபாய்.ெச ெபண் ச. ெபன்னட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 26.22 ேதால்வ

3 ேஷாபா.அ ெபண் ந. ேஜம்ஸ் த..க 146 30.87 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:521   பதவான வாக்கள்: 361(69.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 361    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜதா.ச ெபண் ெச. ரேமஷ்பா ப.ேஜ.ப 136 37.67 ேதால்வ

2 இராஜமார.ரா ெபண் ெச. பாலன் அ.இ.அ.த..க 34 9.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்தரா.ெச ெபண் ரா. ெஜகன்ராஜ் த..க 168 46.54 ெவற்ற

4 நளன.க ெபண் அ. ராேஜஷ் இ.ேத.கா 23 6.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:810   பதவான வாக்கள்: 725(89.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 722    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாேவல் ேபரன்ப
நவமண.ெச ஆண் எஸ். ெசல்வராஜ்

All India
Samathuva
Makhal Katchi

20 2.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வமண.சா ஆண் சாேவல் த.ெப. தாசன் இ.ேத.கா 288 39.89 ேதால்வ

3 நேகாம
ெஜனட்டா.ரா ெபண் ப. வல்சன் தங்கராஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 9 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜாசப்
ெரத்தனராஜ். ஆண் ர. ைரப்பாண்யன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 405 56.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:993   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மாேதவன்பள்ைள.ெசா ஆண் ஆ. ெசாரத்ப்பள்ைள ப.ேஜ.ப 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1007   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகெலட்ம.ந
ேகா ெபண் ச. ேகாலப்பன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:704   பதவான வாக்கள்: 575(81.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 573    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ரா  ெபண் ேவ சண்கம்
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 லதா.வ ெபண் சா. ேராக்
அந்ேதாண த..க 185 32.29 ேதால்வ

3 வள்ளயம்மாள்.உ ெபண் கஷ்ணன். ப அ.இ.அ.த..க 254 44.33 ெவற்ற

4 வள்ளயம்மாள்.நீ ெபண் . ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 16.93 ேதால்வ

5 ேதவ.ெசா ெபண் ச தன் ப.ேஜ.ப 26 4.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1084   பதவான வாக்கள்: 919(84.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 917    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண
ராஜா.அ ஆண் அமலன் எம்.எஸ்

All India
Samathuva
Makhal Katchi

21 2.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஏமண.ெச ஆண் ச. ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 375 40.89 ெவற்ற

3 கண்ணன்.அ ஆண் . அன்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரஷ்.ஐ ஆண் ெச. ஐயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 177 19.30 ேதால்வ

5 ெபன்னட் பா.ெர ஆண் ேத ெரத்தரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராபன்சன். ஆண் ச ந்தர்ராஜ் த..க 240 26.17 ேதால்வ

7 ஜார்ஜ் ஆன்றன.ஏ ஆண் ேகா. ஏதாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 7.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1128   பதவான வாக்கள்: 931(82.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 930    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னம்மாள்.நா ெபண் ச. நாேகந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 183 19.68 ேதால்வ

2 கல்யாண.பா ெபண் அ. பாஸ்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 8.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவகாம.க ெபண் ஈ கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 173 18.60 ேதால்வ

4 ணாள்.ெச ெபண் சா ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 268 28.82 ெவற்ற

5 நாகேஜாத. ெபண் ெச கதர்ேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 4.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம்ைம. ெபண் ஏ. ேபாஸ் த..க 162 17.42 ேதால்வ

7 லதா.ம ெபண் அ. மகாேதவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 வஜயமார.தா ெபண் எம். அள்தாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:925   பதவான வாக்கள்: 762(82.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 762    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.ம ெபண் நாகராஜன். மா அ.இ.அ.த..க 435 57.09 ெவற்ற

2 சங்கீதா.ெஜ ெபண் ேசகர். ஆ த..க 327 42.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1079   பதவான வாக்கள்: 921(85.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 921    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்சந்தயா.ச ெபண் வ. சவக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 2.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அள்பாமன.ேவ ெபண் என். ேவல்கன் ப.ேஜ.ப 89 9.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தா
பாலகஷ்ணன்.பா ெபண் மா. பாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 447 48.53 ெவற்ற

4 மல்கா.இ ெபண் இசக்கத் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 2.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லா ேசேவல்.ேச ெபண் ெச. ேசேவல் த..க 338 36.70 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:943   பதவான வாக்கள்: 728(77.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 728    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார் .ேத ஆண் ேத. ேதவசகாயம் த..க 175 24.04 ேதால்வ

2 ேரஷ்மார்.ம ஆண் ச. மக்ேகல்
அந்ேதாண நா.த.க. 6 0.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நேரந்தரமார்.ெபா ஆண் . ெபான் ப.ேஜ.ப 107 14.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகெசல்வ.ப ெபண் பேரம்பாஸ். அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மண. ஆண் ச. மேரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 425 58.38 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:974   பதவான வாக்கள்: 845(86.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 842    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்பாரத. ெபண் ச. பரசாந்த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 184 21.85 ேதால்வ

2 அள்பரயா.வ ெபண் பாலகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 12.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மார்.ப ஆண் பகவத நாடார் த..க 156 18.53 ேதால்வ

4 நாகத்ங்கம்.மா ஆண் அ. மாடசாம ப.ேஜ.ப 122 14.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலகன்.பா ஆண் ப. பாலசந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 266 31.59 ெவற்ற

6 கம்மாள்.ச ெபண் இ சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:944   பதவான வாக்கள்: 830(87.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 830    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 யம்கன.நா ெபண் . நாகமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பவான.ச ெபண் ப. சந்தரன் த..க 356 42.89 ேதால்வ

3 வளர்மத.ைவ ெபண் எஸ். பாலமார் அ.இ.அ.த..க 368 44.34 ெவற்ற

4 ைவஷ்ணவ.ம ெபண் ப. ேவசந்தர் நா.த.க. 91 10.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:673   பதவான வாக்கள்: 534(79.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 533    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்த.வ ஆண் ேவல் ேதவர் இ.ேத.கா 30 5.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 டைலயாண்.நீ ஆண் கா. நீலகண்டன் அ.இ.அ.த..க 332 62.29 ெவற்ற

3 பார்த்தபன்.ப ஆண் ப. பகவதயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 171 32.08 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:927   பதவான வாக்கள்: 664(71.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 664    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கயம்மாள்.தா ெபண் . தாபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 588 88.55 ெவற்ற

2 கவதா. ெபண் நாகராஜன். க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 11.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:674   பதவான வாக்கள்: 573(85.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமணயன். ஆண்  ழந்ைத ேவல்
ெசட்யார் த..க 81 14.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நல்லெபமாள்.ேக ஆண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்க்மார்.ெசா ஆண்  ெசாக்கங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 484 84.62 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:965   பதவான வாக்கள்: 837(86.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 834    ெசல்லாத வாக்கள் : 3
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.மா ஆண் வ மாடசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 14.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கதர்ேவல்.ஜ ஆண் ப கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரஷ்மார்.ஓ ப
ற்ற ஆண் ப தங்கேவல் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 37 4.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன். ஆண் ப்ைபயா ெப த..க 170 20.38 ேதால்வ

5 ேமாகன்.இரா ஆண் ச. ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 489 58.63 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆரல்வாய்ெமாழ   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:915   பதவான வாக்கள்: 788(86.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 786    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்.எ ஆண் வ. ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 4.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வமார்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா த..க 211 26.84 ேதால்வ

3 ெசல்வமார்.ெப ஆண் ெப.
ெபரயவாம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 16.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைணச்ெசல்வன்.ெஜ ஆண் ெஜயராமன் அ.இ.அ.த..க 153 19.47 ேதால்வ

5 நவமண. ஆண் க்ைகயா
நாடார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 246 31.30 ெவற்ற

6 வக்ேனஷ்வரன்.எம் ஆண் த்ைதயா ப.ேஜ.ப 16 2.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1113   பதவான வாக்கள்: 897(80.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 896    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ.ேக ெபண் ப. ேவல்கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 519 57.92 ெவற்ற

2 மாலத. ெபண் கஷ்ணமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 2.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்க்கன.ேமா ெபண் ேமாகன். த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 270 30.13 ேதால்வ

4 லா.சா ெபண் . ேகசன் வ.ச.க. 81 9.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1161   பதவான வாக்கள்: 863(74.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 863    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய யன் ேராஸ். ெபண் மரய ஜார்ஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 12.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமர கைலயரச.ஜ ெபண் ஜார்ஜ் ஏங்கல்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 15.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமரைநட்பன்.ப ெபண் பன்னீர்ெசல்வ
ெஜனஸ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 207 23.99 ேதால்வ

4 ெஜனட்.ெஜ ெபண் ேத. சதீஷ்மார் த..க 421 48.78 ெவற்ற



26-02-2022 13:27:00 29/215

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1261   பதவான வாக்கள்: 797(63.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 797    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த. ெபண் கன் ப.ேஜ.ப 54 6.78 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ஷ்ப சேராஜம்.த ெபண் கனகராஜ் த..க 370 46.42 ெவற்ற

3 மரய
ஸ்ெடல்லா.வ ெபண் கறஸ்ேடாபர் நா.த.க. 31 3.89 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ராண ேஜாஸ்.வா ெபண் ேஜாஸ் இ.ேத.கா 60 7.53 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ராதா.ரா ெபண் ராஜம்மா ச.ப.ஐ(எம்) 282 35.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1152   பதவான வாக்கள்: 708(61.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 708    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.த ஆண் தர்மதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 16.67 ேதால்வ

2 சஜலதா.ெகா  ெபண் ரேமஷ் ப.ேஜ.ப 39 5.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தாகரன். ஆண் மாரன் ச.ப.ஐ(எம்) 509 71.89 ெவற்ற

4 பால்ராஜ்.ேதா ஆண் ேதாமஸ் அ.இ.அ.த..க 42 5.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1177   பதவான வாக்கள்: 708(60.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 708    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜா.ெஜ ெபண் ெபர்ன்
ெஜயமார் ச.ப.ஐ(எம்) 310 43.79 ேதால்வ

2 பஜ என்ற
வஜ.ேப ச ெபண் ைசயன கார்ட்டன் த..க 359 50.71 ெவற்ற

3 வமலா.தா ெபண் பர ப.ேஜ.ப 39 5.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1188   பதவான வாக்கள்: 753(63.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வர்ட் சாம்.ச ஆண் சத்தயதாஸ் இ.ேத.கா 194 25.76 ேதால்வ

2 நக்ஸன்.தா ஆண் தாம்ஸன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 262 34.79 ெவற்ற

3 ெரத்தனமண.ேத ஆண் ேதவதாசன் த..க 97 12.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமார்.த ஆண் தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 143 18.99 ேதால்வ

5 ஸ்பன்.மெசா ஆண் மேவல் அ.இ.அ.த..க 12 1.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6  ராஜ்.ெச ஆண் ெசல்வேநசன் நா.த.க. 45 5.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1103   பதவான வாக்கள்: 743(67.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 743    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐடா ைமக்ேகல்.ஜா ெபண் ைமக்ேகல்மார் த..க 197 26.51 ேதால்வ

2 சாந்தா.ெபா ெபண் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 96 12.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லா.ேகா ெபண் நவாசன் நா.த.க. 17 2.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வசந்தமார. ெபண் பகீரதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 6.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வமலா.ேறா ெபண் பால்ராஜ் இ.ேத.கா 284 38.22 ெவற்ற

6 ஜலஜாமண.  ெபண் ஜமார் ப.ேஜ.ப 99 13.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1110   பதவான வாக்கள்: 709(63.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனல்மார்.ேந ஆண் ேநசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 12.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அஜன் எேயசர்.ச ஆண் சத்தயதாஸ் நா.த.க. 111 15.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கறஸ்தாஸ்.த ஆண் தங்ைகயன் த..க 251 35.40 ெவற்ற

4 ேநஸ்வல்பரட்.ஞா ஆண் ஞானதம்ப இ.ேத.கா 216 30.47 ேதால்வ

5 ராேகஷ்.ரா ஆண் ராஜன் ப.ேஜ.ப 34 4.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஜம்ஸ்.ச ஆண் சங்கார ராஜன் அ.இ.அ.த..க 7 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1267   பதவான வாக்கள்: 723(57.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 723    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார.ெஜ ெபண் ஆல்பர்ட்ராஜ் த..க 468 64.73 ெவற்ற

2 ேபப.ெபா ெபண் பங்கராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 63 8.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3
ஜாஸ்மன்
ஸ்ெடல்லா
ெபல்.சா

ெபண் சார்லஸ் நா.த.க. 12 1.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஸ்ெடல்லா
ஜாய்.ேயா ெபண் ஸ்பன்

ெபஞ்சமன் இ.ேத.கா 180 24.90 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1080   பதவான வாக்கள்: 757(70.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 757    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏஞ்சல்
கேரச. ெபண் னல்மார் நா.த.க. 17 2.25 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 பந்.ம ெபண் சங்கர் ப.ேஜ.ப 389 51.39 ெவற்ற

3 ேர. ேம ெபண் கறஸ்டல்
வமார் த..க 351 46.37 ேதால்வ
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ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1147   பதவான வாக்கள்: 838(73.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 838    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மண.ெபா ஆண் ெபான்ைனய்யன் ச.ப.ஐ(எம்) 159 18.97 ேதால்வ

2 மணகண்டன்.க ஆண் கஷ்ணன் நாயர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 356 42.48 ெவற்ற

3 ராேஜஷ்மார்.ேமா ஆண் ேமாகனன் ப.ேஜ.ப 123 14.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜாதீஷ் மார்.ச ஆண் சங்கரன் ட் இ.ேத.கா 200 23.87 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1163   பதவான வாக்கள்: 702(60.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 701    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா ேதவ.ரா ெபண் தாகரன் ப.ேஜ.ப 252 35.95 ெவற்ற

2 சந்தலாேதவ.ேச ெபண் ேசகரன் இ.ேத.கா 128 18.26 ேதால்வ

3 தா.ச ெபண் ெஜஸ்ன் ராஜ் த..க 200 28.53 ேதால்வ

4 வஜயமார.ரா ெபண் கங்காதரன் நாயர் ச.ப.ஐ(எம்) 121 17.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1145   பதவான வாக்கள்: 768(67.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசம்பரகாஷ்.ைட ஆண் ைடட்டஸ் இ.ேத.கா 162 21.09 ேதால்வ

2 வக்ரமன்.ல ஆண் ல்மணன்
நாயர் ப.ேஜ.ப 213 27.73 ேதால்வ

3 வேவகானந்தன்.மா ெபா ஆண் மா .ெபான்னன் ச.ப.ஐ(எம்) 104 13.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷாஜ.க ஆண் கமலாசனன் த..க 289 37.63 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1320   பதவான வாக்கள்: 826(62.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 826    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பறதீபா.த ெபண் ெசல்வராஜ் இ.ேத.கா 231 27.97 ேதால்வ

2 ேமபல்ராண.எஸ் ெபண் ராபர்ட்
வன்ெசன்ட் த..க 494 59.81 ெவற்ற

3 ேமர கறஸ்னாள்
.இரா ெபண் ஜாண் சக்கன ச.ப.ஐ(எம்) 22 2.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜலஜமார.பா ெபண் ெபன்னட் அ.இ.அ.த..க 79 9.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1117   பதவான வாக்கள்: 740(66.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 740    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்.ெஜ ெபண் சரண்ராஜ் நா.த.க. 17 2.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உஷா மார .ேதா ெபண் ந்தர ராஜன் இ.ேத.கா 34 4.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பறீஜா.பஎஸ் ெபண் ராேஜஷ் ப.ேஜ.ப 303 40.95 ெவற்ற

4 வஜலா.வ ெபண் வக்ேடாபர் ச.ப.ஐ(எம்) 154 20.81 ேதால்வ

5 ஜா.  ெபண் ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 232 31.35 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1344   பதவான வாக்கள்: 805(59.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 805    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபகஷா.ப ெபண் ராஜமார் நா.த.க. 22 2.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜார்ஜன். ற ெபண் ேசவயர் த..க 346 42.98 ெவற்ற

3 ெஹலன்.ந ெபண் சன்மார் ச.ப.ஐ(எம்) 306 38.01 ேதால்வ

4 வத்யா . நா ெபண் மாரன் நாயர் ப.ேஜ.ப 131 16.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1234   பதவான வாக்கள்: 820(66.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 820    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்மராஜ்.த ஆண் தங்கநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜன்.பா ஆண் பாைலயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 315 38.41 ெவற்ற

3 ெஜயவந்த்.ெஜ ஆண் ெஜயானந்தன் ப.ேஜ.ப 235 28.66 ேதால்வ

4 மா ஸ்டான்.ம ெபண் ராஜா ஸ்டான் இ.ேத.கா 248 30.24 ேதால்வ

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1367   பதவான வாக்கள்: 966(70.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 965    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்.வ ஆண் தரன் நாயர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 272 28.19 ேதால்வ

2 ஞ்கஷ்ணன்.த ஆண் தங்ைகயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 2.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சதீஷ் ேமாகன்ராஜ் .ரா ஆண் ராஜமண நா.த.க. 17 1.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரஷ்.ேந ஆண் ேநசமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 0.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேரஷ் ெமர்ன்.பாேப ஆண் பாைலயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 438 45.39 ெவற்ற

6 பகீரதன்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயன் ப.ேஜ.ப 204 21.14 ேதால்வ

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 17 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1193   பதவான வாக்கள்: 744(62.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 743    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ராஜ் .த ஆண் தங்கராஜ் த..க 125 16.82 ேதால்வ

2 அப். வ ஆண் தரன் நாயர் ச.ப.ஐ(எம்) 213 28.67 ெவற்ற

3 சஜத்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் அ.இ.அ.த..க 105 14.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சபன் பா.பஎஸ் ஆண் பா நா.த.க. 21 2.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பா.இ ெபண் ேரஷ்மார் இ.ேத.கா 126 16.96 ேதால்வ

6 தங்கமண. ஆண் த்வாம ப.ேஜ.ப 110 14.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஷாஜ.ெச ஆண் ெசல்லவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 5.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைடக்ேகா   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1119   பதவான வாக்கள்: 734(65.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 734    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜா
ஸ்டான்.பாேப ஆண் பாைலயன் இ.ேத.கா 281 38.28 ெவற்ற

2 உண்ன கஷ்ணன்
.ச ஆண் சசதரன் அ.இ.அ.த..க 12 1.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஏஞ்சலா.ெச ெபண் ஷ்பாகரன் ப.ேஜ.ப 105 14.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்ேதாஷ்.த ஆண் தங்கமண நா.த.க. 1 0.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரதீப்மார்.ேச ஆண் ேசம்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 7.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மேனாகரன்.எம் ஆண் ைமக்ேகல் த..க 4 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேமர ேஜாஸ்பன்.ெவ
ெபா ெபண் ெஹன்ர ச.ப.ஐ(எம்) 274 37.33 ேதால்வ

ேபராட்ச : இரணயல்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:636   பதவான வாக்கள்: 440(69.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏரத்தனம். ஆண் ேவதமாணக்கம் இ.ேத.கா 70 15.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஐயப்பன். ஆண் ப்ைபயன் அ.இ.அ.த..க 36 8.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரஷ். ஆண் ப்பரமணயன் நா.த.க. 170 38.64 ெவற்ற

4 மல்கா.ச ெபண் ஜார்ஜ் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 7.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன்.என் ஆண் நாகமண ப.ேஜ.ப 50 11.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வனல் ராஜ்.த ஆண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 18.18 ேதால்வ
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ேபராட்ச : இரணயல்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:579   பதவான வாக்கள்: 460(79.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபாலகஷ்ணன்.ச ஆண் சத்தயாநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 6.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சசமார்.ரா ஆண் ராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 266 57.83 ெவற்ற

3 ேரஷ் மார்.க ஆண் கணபத நா.த.க. 8 1.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகமண.ஆ ஆண் ஆககண்நாடார் அ.இ.அ.த..க 68 14.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லாறன்ஸ்.எம் ஆண் மரய ராைஜயன் இ.ேத.கா 90 19.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : இரணயல்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 401(73.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 401    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜதா ேமர.அ ெபண் எஸ். கஷ்ண
மாரன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 6.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஐயப்பன்.க ஆண் ெபா. கேணசன் ேத..த.க 36 8.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஐயப்பன் பள்ைள.ச ஆண் சக்கரதாஸ் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 14.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கேஷார்.அ ேப ஆண் ேக. அம்ேறாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 21.70 ெவற்ற

5 சாந்தமார்.ஈ ஆண் ஈஸ்வர பள்ைள வ அ.இ.அ.த..க 13 3.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ந்தரராஜ்.ஞா ஆண் ஞானத் நாடார்
எ இ.ேத.கா 44 10.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ளச.ெபா ஆண் எஸ். ெபான்மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 7.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 மணகண்டன்.ம ஆண் மேகஸ்வரன்
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 8.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ெரஜ மார்.ம ஆண் மண நா.த.க. 8 2.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 தரன். ஆண் ஆர். ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 64 15.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இரணயல்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:516   பதவான வாக்கள்: 388(75.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 388    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்.ச ஆண் சவமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 27.06 ேதால்வ

2 கரஜா.ச ெபண் எஸ். பரராஜ் ப.ேஜ.ப 147 37.89 ெவற்ற

3 ேகாபாலகஷ்ணன்.மா ஆண் மாபள்ைள அ.இ.அ.த..க 74 19.07 ேதால்வ

4 கன்.ரா ஆண் ராமன் பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெரத்தன பாய்.ஜ ெபண் ந்தர ராஜ் இ.ேத.கா 61 15.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இரணயல்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:590   பதவான வாக்கள்: 435(73.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 435    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா. ெபண் ேரஷ் எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 153 35.17 ேதால்வ

2 கரஷன்.ேஜ ஆண் ஆர். ஜனார்தனம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 5.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஷ்ண
தாஸ்.ேந ஆண் ச. ேநசமண இ.ேத.கா 4 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜ. த ெபண் பத்மமார் ேக ப.ேஜ.ப 253 58.16 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:668   பதவான வாக்கள்: 467(69.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 467    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாேகஸ்வர. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 162 34.69 ேதால்வ

2 பகவத் கீதா. ெபண் கஷ்ண ர்த்த
வ ப.ேஜ.ப 258 55.25 ெவற்ற

3 ெரமா.மா ெபண் ேரஷ் இ.ேத.கா 34 7.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயெலட்ம.என் ெபண் எஸ்.
மணகண்டன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:644   பதவான வாக்கள்: 441(68.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 441    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.எம் ெபண் என். ராமன் ப.ேஜ.ப 188 42.63 ெவற்ற

2 சாரதா.ஆர் ெபண் ராைஜயன் இ.ேத.கா 40 9.07 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ெசல்வ.த ெபண் ஜ. பர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 11.11 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 பரமளா.எ ெபண் ேமாகன் தாஸ் அ.இ.அ.த..க 8 1.81 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ேமர உஷா.ஏ ெபண் ஜ. வமல்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 7.48 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

6 ராேஜஸ்வர.ம ெபண் கன் ரா த..க 123 27.89 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:574   பதவான வாக்கள்: 311(54.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 311    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.த ெபண் ேக. ெசந்தல்
மார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 31.19 ேதால்வ

2 ேகாமத.ஆர் ெபண் ராஜ் இ.ேத.கா 26 8.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்மார.மா ெபண் ஐ. னல்மார் ப.ேஜ.ப 111 35.69 ெவற்ற

4 வசந்தா. ெபண் த்ைதயா அ.இ.அ.த..க 77 24.76 ேதால்வ

ேபராட்ச : இரணயல்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:538   பதவான வாக்கள்: 331(61.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அய்யப்பன்.இ ச ஆண்  சவதாமாைலயன்
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 10.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராேஜந்தரன்.இரா ஆண் எஸ். ராைமய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 13.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தரவயம்.ந ஆண் நடராஜன் த..க 40 12.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமாகன மாரன்
நாயர்.ச ஆண் என். ெசல்லப்பன்

பள்ைள ப.ேஜ.ப 123 37.16 ெவற்ற

5 ேவலாதன். ஆண் பப் பணக்கர் அ.இ.அ.த..க 23 6.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜத். ஆண் அய்யப்பன் தம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 19.34 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:814   பதவான வாக்கள்: 519(63.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 519    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ஞா ெபண் என். ராஜன் அ.இ.அ.த..க 34 6.55 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 கீதா.ச ெபண் ம. வேனாத்
காமராஜ் ப.ேஜ.ப 360 69.36 ெவற்ற

3 சத்ரா.எம் ெபண் பாஷ் த..க 62 11.95 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 தாயம்மாள்.பா ெபண் ச. கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 12.14 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:719   பதவான வாக்கள்: 403(56.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 403    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாரதா பாய். ெபண் ஆர். இராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 25.31 ேதால்வ

2 சத்ரா.ஆர் ெபண் ச சவதா ப.ேஜ.ப 178 44.17 ெவற்ற

3 ரமா.ஏ ெபண் ஜண்ேடா த..க 114 28.29 ேதால்வ

4 ெஜயா.எஸ் ெபண் ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 9 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:486   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா.வ ெபண் எஸ். கன் ப.ேஜ.ப 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:428   பதவான வாக்கள்: 294(68.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 294    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா ெசல்வ.ச அ ெபண் ம ப.ேஜ.ப 200 68.03 ெவற்ற

2 ெஜயமார.எம் ெபண் ராஜன் இர த..க 94 31.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:456   பதவான வாக்கள்: 284(62.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 284    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தர ேலகா.எ ெபண் இரா. ப்பரமணய
பள்ைள த..க 45 15.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கன்யா.ேஜ ெபண் எ வ ரேமஷ் ப.ேஜ.ப 186 65.49 ெவற்ற

3 தாயம்மாள்.ச ெபண் மார்  அ.இ.அ.த..க 6 2.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நஷா.எம் ெபண் எம். ஈஸ்வரபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 16.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இரணயல்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:658   பதவான வாக்கள்: 466(70.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 465    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமணய
பள்ைள.இரா ஆண் இராைமயா

பள்ைள
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 7.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்
ராமங்கம்.மா ஆண் மாதவன் பள்ைள

ஆர் ப.ேஜ.ப 218 46.88 ெவற்ற

3 மண.ேக ஆண் லேசகரம்
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 6.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமகஷ்ணன்.ப ஆண் ெபமாள்
பள்ைள ம.த..க. 106 22.80 ேதால்வ

5 வதன. ெபண் பரேமஸ் அ.இ.அ.த..க 75 16.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1038   பதவான வாக்கள்: 669(64.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 669    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மர தமழ்
மாமண.ம ஆண் மண ேக இ.ேத.கா 256 38.27 ேதால்வ

2 ஞானதாஸ்.ப ஆண் ேயா பல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 13.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பர.ேதா ஆண் ேதாமஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 323 48.28 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1245   பதவான வாக்கள்: 824(66.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 824    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1
அல்ேபான்சா
ெகாச்சப்ப
நாடார்.ெகா

ெபண் ெகாச்சப்ப
நாடார் ேத..த.க 70 8.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சஜலா.ேதா ெபண் த. ரேமஷ் த..க 207 25.12 ேதால்வ

3 கதா.ரா ெபண் சந்தரன் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 220 26.70 ேதால்வ

4 வஜலாராண . ெபண் ந சவமார் அ.இ.அ.த..க 271 32.89 ெவற்ற

5 ஜனா.ெபா ெபண் ேதவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 6.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1449   பதவான வாக்கள்: 999(68.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 999    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜன்.ந ஆண் நடராஜன் த..க 366 36.64 ெவற்ற

2 ேரஷ்மார்.ெச ஆண்  ெசல்லவாம ப.ேஜ.ப 358 35.84 ேதால்வ

3 ேராமதாஸ்.த ஆண் தங்கநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 12.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமார்.வ ஆண் வர்க்கீஸ் நா.த.க. 10 1.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜாண் .அ ஆண் அ அமர்ைதயன் அ.இ.அ.த..க 138 13.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1124   பதவான வாக்கள்: 715(63.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 715    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ச. ஆண் ேரந்தரன் த..க 153 21.40 ேதால்வ

2 ைப.ற்ற ஆண்  தங்ைகய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 3.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகசன் .ெபா ஆண்  ெபான்த் ப.ேஜ.ப 342 47.83 ெவற்ற

4 ராஜேமாகன்.ச ஆண் சத்தைரநாடார் அ.ம..க. 196 27.41 ேதால்வ

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1086   பதவான வாக்கள்: 806(74.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 806    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்ராஜ்.வ ஆண் அ வர்க்கீஸ் நா.த.க. 8 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்தயபால் .ச ஆண் சத்தயேநசன் ச இ.ேத.கா 154 19.11 ேதால்வ

3 ராஜன் .ச ஆண் சன்ைனய்யன் ப.ேஜ.ப 644 79.90 ெவற்ற

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1020   பதவான வாக்கள்: 706(69.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 706    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ். ஆண் த்ைதயன் நாடார் ச.ப.ஐ(எம்) 80 11.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜன் தம்பராஜ்
.ச ஆண் ெபா சர்ஜனராஜ் இ.ேத.கா 389 55.10 ெவற்ற

3 தீபா .ரா ஆண் ேஜா ெசல்வன் நா.த.க. 11 1.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷாஜன்.ெர  ஆண் ச ெரத்தனமண அ.இ.அ.த..க 226 32.01 ேதால்வ

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1053   பதவான வாக்கள்: 696(66.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 696    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகங்கபள்ைள.ந ஆண் நடராஜபள்ைள ப.ேஜ.ப 301 43.25 ேதால்வ

2 ஸ்டான்.பா ஆண் பாைலயன் த..க 395 56.75 ெவற்ற

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1317   பதவான வாக்கள்: 819(62.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 819    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசமார்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் ப.ேஜ.ப 240 29.30 ேதால்வ

2 ேரஷ்மார்.தா ஆண் தாமஸ் . நா அ.இ.அ.த..க 139 16.97 ேதால்வ

3 தேனஷ்.க ஆண் கனகராஜ் த..க 277 33.82 ெவற்ற

4 பர.ெபா ஆண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 15.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஷாஜன்
ெபான்ைனயன்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயன் ேத..த.க 38 4.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1137   பதவான வாக்கள்: 696(61.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 696    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏஞ்சன்
பரயா . ெபண் ெரஞ்சத் சங் இ.ேத.கா 359 51.58 ெவற்ற

2 னதா. ெபண் ராஜராேஜஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 213 30.60 ேதால்வ

3 ேபப. ெபண் ராஜமண ப அ.இ.அ.த..க 124 17.82 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1338   பதவான வாக்கள்: 827(61.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 827    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நஷா.ச வ ெபண் அனஷ் ராஜன் . ச இ.ேத.கா 297 35.91 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர. ெபண் ஞ் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 530 64.09 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1043   பதவான வாக்கள்: 641(61.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 641    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சத்ரா.த ெபண் ஆர். சதீஷ் ப.ேஜ.ப 294 45.87 ேதால்வ

2 வஜலா.த ெபண் ஆனந்தராஜன் த..க 347 54.13 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1174   பதவான வாக்கள்: 664(56.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 664    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பமலா.ேட ெபண் ெஜபப்பால் இ.ேத.கா 493 74.25 ெவற்ற

2 தா மல்கா
ராண.த ெபண் ஜஸ்ன் மார் அ.இ.அ.த..க 171 25.75 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1232   பதவான வாக்கள்: 742(60.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 742    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆட்ன்
ேசமன. ெபண் அபலாஷ் இ.ேத.கா 602 81.13 ெவற்ற

2 ெதரஸாள்.ச ெபண் ேதவதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 140 18.87 ேதால்வ

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1324   பதவான வாக்கள்: 871(65.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 871    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வன்.பா ஆண் பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 416 47.76 ெவற்ற

2 பைரட்.அ ஆண் அன்ைபயன் ேத..த.க 11 1.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வன்ெசன்ட்.ஈ ஆண் ஈசாக் இ.ேத.கா 308 35.36 ேதால்வ

4 ேஜாபன் ைப
ேஜாஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாஸ் ட்டஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 136 15.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1132   பதவான வாக்கள்: 689(60.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 689    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ் ராஜன்.ச ஆண் சங்கரன். ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 22.64 ேதால்வ

2 எட்வன் றாப.ெபா ஆண் ெபான் த்.
எஸ்.

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 5.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கந்தவாம.இரா ஆண் இராமவாம நா.த.க. 12 1.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கஷ்ண மார்.ெச ஆண் ேக. ெசல்லக்கண் ப.ேஜ.ப 132 19.16 ேதால்வ

5 ஜாண் தேனஷ்.ேயா ஆண் ேயாவான் இ.ேத.கா 338 49.06 ெவற்ற

6 ெஜயன்.ேதா ஆண் ேதாமஸ் ேத..த.க 13 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உண்ணாமைலக்கைட   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:958   பதவான வாக்கள்: 568(59.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனட்ன்
பா.த ேம ெபண் பா மணக் மார் இ.ேத.கா 215 37.85 ெவற்ற

2 சீமா.க ெபண் ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 179 31.51 ேதால்வ

3 ேமர பவதா.ச ெபண் வபன் அ.இ.அ.த..க 105 18.49 ேதால்வ

4 ஷகலா ேமர.க ெபண் ேசாப. ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 12.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1148   பதவான வாக்கள்: 668(58.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 667    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கரஜா.ெச ெபண் பால்ராஜ். ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 209 31.33 ேதால்வ

2 லதா.பா ெபண் ெசல்வ ராஜ். ச அ.இ.அ.த..க 93 13.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜா
மார.ேத ெபண் வக்டர் ஜாண் இ.ேத.கா 365 54.72 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1429   பதவான வாக்கள்: 858(60.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 858    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா ராண.ேஜா ெபண் பாலஸ் .ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 166 19.35 ேதால்வ

2 ேமர நர்மலா.ேத ெபண் மேகஷ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 148 17.25 ேதால்வ

3 ர் ேமர.ெகா ெபண் ராஜ சத்தய மார் த..க 544 63.40 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1024   பதவான வாக்கள்: 593(57.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 593    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபமனா ெபர்ன்
ஜாய்.எ ெபண் ச. ேரஷ் மார் ச.ப.ஐ(எம்) 265 44.69 ெவற்ற

2 வஜலா.எம் ெபண் எஸ். ஷாஜ ப.ேஜ.ப 139 23.44 ேதால்வ

3 ெவேறாணக்காள். ெபண் ேதவதாஸ் இ.ேத.கா 189 31.87 ேதால்வ

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1304   பதவான வாக்கள்: 841(64.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 841    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.வ ெபண் சன்னன் காண இ.ேத.கா 247 29.37 ேதால்வ

2 மாரன்.ச ஆண் சந்தரன் காண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 16.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ம.எஸ் ஆண் சச காண ப.ேஜ.ப 165 19.62 ேதால்வ

4 ராேஜந்தரன்.ேக ஆண் ேக. ெகாச்சன்
காண த..க 292 34.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 3 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1277   பதவான வாக்கள்: 572(44.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 3
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நளன
மார.ேக ெபண் ஆர். சவானந்தன் த..க 344 60.46 ெவற்ற

2 ராதகா.ப எஸ் ெபண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 225 39.54 ேதால்வ

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:735   பதவான வாக்கள்: 494(67.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்.ச ஆண் சவன்பள்ைள ப.ேஜ.ப 65 13.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவமார்.த ஆண் தங்ைகயா நா.த.க. 12 2.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெர.வ ஆண் எஸ். ேவக்ட் ச.ப.ஐ(எம்) 250 50.81 ெவற்ற

4 ஜஸ்ன்ராஜ். ஆண் தாஸ் இ.ேத.கா 165 33.54 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:985   பதவான வாக்கள்: 606(61.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 605    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்.ப ெபண் ந்தர் ராஜ் இ.ேத.கா 290 47.93 ெவற்ற

2 ஜாதா.மா ெபண் மண த..க 220 36.36 ேதால்வ

3 பரமீளா. ெபண் ஷாஜமார் நா.த.க. 47 7.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லளதாம்பகா.ேஜ ெபண் சண்ண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 7.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1242   பதவான வாக்கள்: 684(55.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 683    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தயா.ஜ ெபண் ராேஜந்தரன் ச.ப.ஐ(எம்) 329 48.17 ெவற்ற

2 வல்சலா.எஸ் ெபண் மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 212 31.04 ேதால்வ

3 வஜலா.ஜ ெபண் வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 6.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லா.ப வ ெபண் அஜேமான் அ.இ.அ.த..க 97 14.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:933   பதவான வாக்கள்: 591(63.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா ராண.ேக ெபண் ஒய். ஜாண் அ.இ.அ.த..க 62 10.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ம.ேந ெபண் ச. வஜயமார் ப.ேஜ.ப 161 27.24 ேதால்வ

3 யட்.ஆர் ெபண் எஸ். ஆர். ேசகர் ச.ப.ஐ(எம்) 368 62.27 ெவற்ற
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ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1178   பதவான வாக்கள்: 686(58.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 686    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மங்கலா.ற்ற ெபண் சந்தர பா ச.ப.ஐ(எம்) 255 37.17 ெவற்ற

2 பேரமா. ெபண் மேனாகரன் இ.ேத.கா 213 31.05 ேதால்வ

3 வாசந்த.ஆர் ெபண் . மேனான்மண ப.ேஜ.ப 218 31.78 ேதால்வ

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1047   பதவான வாக்கள்: 661(63.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 659    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரன்.ப ற்ற ஆண் பரேமஸ்வரன் ச.ப.ஐ(எம்) 160 24.28 ேதால்வ

2 ஞானதாஸ்.ச ஆண் சத்தயேநசன் Janata Dal
(Secular) 43 6.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மபாலன்.பா ஆண் பாலன் ப.ேஜ.ப 213 32.32 ேதால்வ

4 ராைஜயன். ஆண் த்நாயகம் இ.ேத.கா 243 36.87 ெவற்ற

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:607   பதவான வாக்கள்: 300(49.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 300    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா மார.எஸ் ெபண் வஜயமார் ச.ப.ஐ(எம்) 207 69.00 ெவற்ற

2 ைலஜாம்பகா. ெபண் ராஜதாஸ் அ.இ.அ.த..க 93 31.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:888   பதவான வாக்கள்: 580(65.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 580    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமாகன்.த ஆண் தங்கப்பன் இ.ேத.கா 236 40.69 ேதால்வ

2 ராேஜஷ்.ேத ஆண் ேதவராஜ் நா.த.க. 3 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜாண்.அ ஆண் அளப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 341 58.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:765   பதவான வாக்கள்: 489(63.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 487    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏஞ்சல் பைரட். ெபண் சத்தய ராஜ் இ.ேத.கா 200 41.07 ேதால்வ

2 வஜெமர்ன்.ேஜ ெபண் ஜஸ்ன் த..க 287 58.93 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1195   பதவான வாக்கள்: 730(61.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 730    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சலாமத். ெபண் ஜீப் இ.ேத.கா 313 42.88 ெவற்ற

2 னதா. ெபண் ெடன்சன் நா.த.க. 70 9.59 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ஜா பாய். ப ெபண் ற்ற. கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 10.27 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ெஹன்ற
பாய்.ஜ ெபண் ப. ேசகர்

ெஜயமார் த..க 272 37.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1079   பதவான வாக்கள்: 745(69.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 744    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைலமான்.உ ஆண் உஸ்மான்
பள்ைள அ.இ.அ.த..க 39 5.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசய்ய அ.க ஆண் கமால் நா.த.க. 7 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமர ஜாண்.த ஆண் தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ்.ப ஆண் வ. பழன ப.ேஜ.ப 220 29.57 ேதால்வ

5 ராேஜந்தரன்.ரா ஆண் இராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 301 40.46 ெவற்ற

6 . ஆண் த்ராஜ் த..க 164 22.04 ேதால்வ

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1339   பதவான வாக்கள்: 906(67.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 906    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்தாஸ்.த ஆண் தங்கப்பன் ேத..த.க 71 7.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெடன்னஸ்.ெச ஆண் ேக. ெசல்ைலயன்
நாடார் ச.ப.ஐ(எம்) 185 20.42 ேதால்வ

3 ேபப ஆல்பன்
ெலட்டஸ்.லா ஆண் லாறன்ஸ் இ.ேத.கா 493 54.42 ெவற்ற

4 ெஜயன்.வ ஆண் ேவட் ப.ேஜ.ப 145 16.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஸ்டான்.ேந ஆண் ேநசமண நா.த.க. 12 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1085   பதவான வாக்கள்: 768(70.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்.ச ஆண் சனல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 13.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சச.பா ஆண் பாஞ்சா நா.த.க. 9 1.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசகர்.எஸ் ஆர் ஆண் ராமகஷ்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 312 40.63 ெவற்ற

4 மேனாகரன்.எஸ் ஆண் சவனய்யன் ப.ேஜ.ப 290 37.76 ேதால்வ

5 பன் ராஜா.லா ஆண் லாறன்ஸ் இ.ேத.கா 52 6.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:961   பதவான வாக்கள்: 727(75.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 727    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்ராஜ்.த ஆண் தனஸ்லாஸ் அ.இ.அ.த..க 209 28.75 ேதால்வ

2 மேனாகரன்.ரா ஆண் ேவ. ராைஜயன் ப.ேஜ.ப 225 30.95 ேதால்வ

3 ஜாண் ைசரஸ். ெபா ஆண் ெபான் மண ச.ப.ஐ(எம்) 273 37.55 ெவற்ற

4 ஷாஜ மார்.ஜா ஆண் ஜாண்ேறாஸ் நா.த.க. 20 2.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கைடயால்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1167   பதவான வாக்கள்: 800(68.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 800    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராஜன்.ஜா ஆண் ஜாண்ேறாஸ் நா.த.க. 9 1.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜஸ்ன் ராஜ்.ரா ஆண் இராமவாம
நாடார் த..க 381 47.63 ேதால்வ

3 ஸ்டான்.ெச ஆண் ெசல்லன் அ.இ.அ.த..க 410 51.25 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 676(81.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 676    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இரேமஷ்மார்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ப ப.ேஜ.ப 166 24.56 ேதால்வ

2 கைலமத.இ ெபண் மார் த அ.இ.அ.த..க 13 1.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சபா தனகரன்.அ ஆண் அன்ேதாண பன
சைவ ச

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 7.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜா ெமர்ன்.ச ெபண் ெரத்தனம் எல் ச.ப.ஐ(எம்) 3 0.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நாகம்மாள்.எஸ் ெபண் மணகண்டன் ப த..க 134 19.82 ேதால்வ

6 த்வாம.ெபா ஆண் ெபான்னம்ெபமாள்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 292 43.20 ெவற்ற

7 ெரஞ்சன் தாஸ்.ப ஆண் பரான்சஸ் ேஜா நா.த.க. 14 2.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:942   பதவான வாக்கள்: 662(70.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 661    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரந்தரன்.ேகா ஆண் ேகாபாலன் அ ேத..த.க 91 13.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரவமார்.சா ஆண் சாம நாடார் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 14.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்த.ெச ெபண் மார் வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 142 21.48 ேதால்வ

4 ெஜயக்மார். ஆண் மாரன்
பள்ைள ேவ அ.இ.அ.த..க 26 3.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5  வத்யா. ெபண் ெபான் ேரஷ்
ேவ ப.ேஜ.ப 304 45.99 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:877   பதவான வாக்கள்: 632(72.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏஞ்சல் ெமர்ச.அ ெபண் ஆக ெபமாள் ப.ேஜ.ப 313 49.53 ேதால்வ

2 ேதன்ெமாழ.த ெபண் ஆதராகவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 319 50.47 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:802   பதவான வாக்கள்: 603(75.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ைவ ெபண் சவா த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 15.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கைலச்ெசல்வ.ெர ெபண் ெஜகநாதன்  அ.இ.அ.த..க 293 48.67 ெவற்ற

3 ெபான்மண. ெபண் பாலகஷ்ணன் ம ப.ேஜ.ப 59 9.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயலதா.ச ெபண் ராஜங்கம் த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 25.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 622(78.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சந்தரா.ரா ெபண் ணேசகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 138 22.19 ேதால்வ

2 சேராஜா. ெபண் யம்ங்கம் அ ப.ேஜ.ப 216 34.73 ேதால்வ

3 மத.என் ெபண் இராஜெரத்தனம் என் அ.இ.அ.த..க 268 43.09 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:727   பதவான வாக்கள்: 514(70.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 513    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்சந். ெபண் சவங்கம் ெப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 188 36.65 ெவற்ற

2 இராஜகன.ச ெபண் இராமகஷ்ணன் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 17.15 ேதால்வ

3 வள்ளத்தங்கம். ெபண் தங்கம் ரா ப.ேஜ.ப 176 34.31 ேதால்வ

4  கார்த்தகா.அ ெபண் ஆனந்த்  அ.இ.அ.த..க 61 11.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:646   பதவான வாக்கள்: 457(70.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 456    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரன் ேஜாயல்.ேஜ ஆண் ேஜாயல்
ெசல்லத்ைர ச

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 152 33.33 ேதால்வ

2 ெசல்வ கண்ணன்.ப ஆண் பச்ைச நாடார் ப.ேஜ.ப 18 3.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜமார்.த ஆண் தங்கராஜ்  அ.இ.அ.த..க 20 4.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பா
ஸ்டான்.ேஜா ேம ெபண் பரபா எழல் ேயா த..க 266 58.33 ெவற்ற

ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:904   பதவான வாக்கள்: 735(81.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 735    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவங்கம்.த ஆண் தங்கேவல் நாடார்
ெச

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 7.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணகண்டராஜன்.மா ஆண் மாணக்கம் நா ப.ேஜ.ப 383 52.11 ெவற்ற

3 ராஜைர.நா ஆண் நாடான்ட்
நாடார் இ.ேத.கா 294 40.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:827   பதவான வாக்கள்: 672(81.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜதா.ெப ெபண் தர்மங்கம் நா அ.இ.அ.த..க 35 5.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராஜேகாபாலன்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண் ஆ ப.ேஜ.ப 345 51.34 ெவற்ற

3 இளங்ேகா.ெர ஆண் ெரத்தனவாம
நாடார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 197 29.32 ேதால்வ

4 ெசண்பகங்கம். ஆண் யம் நாடார் த..க 95 14.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:914   பதவான வாக்கள்: 621(67.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 621    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபக்ஸ் கீதா.மா ெபண் ெஜர்மான்ஸ்  நா.த.க. 214 34.46 ேதால்வ

2 ெஹலன் ேபப
சந்தரா.ச ெபண் ஆல்பர்ட் இ.ேத.கா 407 65.54 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:720   பதவான வாக்கள்: 404(56.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 404    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய ேமர. ெபண் சந்தயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 165 40.84 ேதால்வ

2 ேமர சீலா.ப ெபண் எட்வர்ட் பா த..க 239 59.16 ெவற்ற
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ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:801   பதவான வாக்கள்: 518(64.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 518    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமலஷ்பம்.ப ெபண் வன்ெசன்ட் த..க 303 58.49 ெவற்ற

2 எஸ்கன் ராண. ெபண் ேஜாசப் வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 215 41.51 ேதால்வ

ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1077   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெலனன்
வஜய்.ம ஆண் மரய தாசன் இ.ேத.கா 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : கணபதரம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1067   பதவான வாக்கள்: 821(76.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தன்.ெபா ஆண் ெபான்வாம இ.ேத.கா 242 29.48 ேதால்வ

2 பரந்தாமன்.ப ஆண் பலேவச த் த ப.ேஜ.ப 292 35.57 ெவற்ற

3 பழன.இரா ஆண் ராமகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பால்த்ைர.அ ஆண் அய்யாகண் நாடார் அ.இ.அ.த..க 24 2.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்கஷ்ணன்.க ஆண் கத்த பாண்யன்


ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 159 19.37 ேதால்வ

6 ராஜமண. ஆண் த்ைதயா நாடார் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 10.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:748   பதவான வாக்கள்: 602(80.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகலா.தா ெபண் ராஜேசகர் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 280 46.51 ேதால்வ

2 ஜதா.ெச ெபண் ெசல்லத்ைர  ப.ேஜ.ப 322 53.49 ெவற்ற

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1052   பதவான வாக்கள்: 660(62.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 660    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த ராஜன்.ேஜா ஆண் ேஜாசப்  அ.ம..க. 2 0.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆன்ச ேஷாபா ராண.லா ெபண் ஜாண் ெபன்ஸ் நா.த.க. 421 63.79 ெவற்ற

3 இராதாகஷ்ணன்.க
இரா ஆண் இராமவாம என் அ.இ.அ.த..க 17 2.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெடன்னஸ்.ஆர் எம் ஆண் ெரத்தனமண ஜ இ.ேத.கா 220 33.33 ேதால்வ

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:946   பதவான வாக்கள்: 566(59.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன பரபா.ப ெபண் ரேமஷ் ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 11.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறஸ்டல்
இன்பஜா.ம ெபண் ந்தர் தாஸ் ேந ப.எஸ்.ப 19 3.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலம்மாள்.ச ெபண் தங்கராஜ ஏ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 247 43.64 ெவற்ற

4 பலா
ெஜயமத.ஆர் ெபண் ெடன்னஸ் ஆர்

எம் இ.ேத.கா 204 36.04 ேதால்வ

5 ெவனற்றா.ேத ெபண் வஜயமார் நா.த.க. 33 5.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:935   பதவான வாக்கள்: 500(53.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 500    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேராணடாஸ்
ேமர.ரா ெபண் பரான்சஸ் இ.ேத.கா 246 49.20 ெவற்ற

2 சேராஜா.ெச ெபண் வன்ெசன்ட்  நா.த.க. 105 21.00 ேதால்வ

3 னதா.ஏ ெபண் ெரவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 10.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமபல் ேளாற.ரா ெபண் ெசல்ல ைர ஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 4.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைலசாள்.ப ெபண் வல்சன் ப அ.இ.அ.த..க 76 15.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:905   பதவான வாக்கள்: 528(58.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 528    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்ேடாபர்
ராஜ்.ேச ஆண் ேசம்ராஜ் ேந ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 76 14.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஞானதாஸ்.வ ஆண் வவாசம் ம.த..க. 123 23.30 ேதால்வ

3 தங்கவாம.எம் ஆண் மாதவன் ப ப.ேஜ.ப 205 38.83 ெவற்ற

4 வல்சன்.ப ஆண் பத்மநாபன் ப அ.இ.அ.த..க 78 14.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜாண் களாட்வன்.தா ஆண் தாமஸ் நா.த.க. 46 8.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1058   பதவான வாக்கள்: 567(53.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 567    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ேகா ெபண் சதீஷ் க ப.ேஜ.ப 496 87.48 ெவற்ற

2 ல் பாய்.ச ெபண் வற்கீஸ் ம நா.த.க. 71 12.52 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:801   பதவான வாக்கள்: 492(61.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜா.ச ெபண் மத்தயாஸ் த..க 16 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கராண.ப ெபண் மேனாகரன் ஆர் ப.ேஜ.ப 218 44.31 ெவற்ற

3 நாேகஸ்வர.வ ஆர் ெபண் மதனன் ச அ.இ.அ.த..க 160 32.52 ேதால்வ

4 பலா ேறாஸ்.ெச ெபண் தவச த் ப நா.த.க. 83 16.87 ேதால்வ

5 னதா.ஜ ெபண் க்காஸ் வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 3.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:926   பதவான வாக்கள்: 624(67.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகலாவத.ச ெபண் ராேஜஷ்மார் க ப.ேஜ.ப 312 50.00 ெவற்ற

2 அனதா வன்ச.வ ெபண் பேறமானந்த் ஜா நா.த.க. 42 6.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசன்றீனா. ெபண் சரசன் ற்ற அ.இ.அ.த..க 19 3.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கபாய்.ற்ற ெபண் வன்ெசன்ட் ராஜ் ஏ த..க 251 40.22 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:934   பதவான வாக்கள்: 650(69.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 650    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்டல் ெஜபா.அ ெபண் றசல் ராஜ் இ.ேத.கா 147 22.62 ேதால்வ

2 சரஸ்வத. ெபண் தர்மராஜ் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 18.92 ேதால்வ

3 ெமர்ன்
ஜாஸ்ன்.ெச ெபண் பப் இரா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 156 24.00 ேதால்வ

4 ராஜம்மாள்.ெபா ெபண் ெபான்னப்பன் நா.த.க. 17 2.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜனட்டா ராஜன.ேவ ெபண் ஜாண் ஆவர் ஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 207 31.85 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:873   பதவான வாக்கள்: 600(68.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 600    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷா.ேத ெபண் கறஸ்ேடாபர் ெச நா.த.க. 20 3.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பயாள்.ெபா ெபண் ேஜாசப் ராஜ் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 316 52.67 ெவற்ற

3 ெசல்வ.எஸ் ெபண் மரய ஜாண் ச அ.இ.அ.த..க 27 4.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேநசம்.ேட ெபண் மத்தயாஸ் த..க 237 39.50 ேதால்வ

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:837   பதவான வாக்கள்: 575(68.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்தாஸ்.ச ஆண் சன்னபள்ைள ச அ.இ.அ.த..க 38 6.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரன்.இரா ஆண் இராஜமண ெச ப.ேஜ.ப 234 40.70 ேதால்வ

3 ஜன்.அ ஆண் அலங்காமண இ.ேத.கா 291 50.61 ெவற்ற

4 ெமர்ன். ஆண் த் நாயகம் ெபா நா.த.க. 12 2.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:859   பதவான வாக்கள்: 560(65.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 560    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகதறன் பா.த ெபண் வேனா ேத த..க 124 22.14 ேதால்வ

2 சரஸ்வத.ச ெபண் ராமசாம ேகா ப.ேஜ.ப 214 38.21 ெவற்ற

3 த. ஆண் வாமதாஸ் ெபா இ.ேத.கா 137 24.46 ேதால்வ

4 ரீகன் ேஜா.வ ஆண் வற்கீஸ் ம நா.த.க. 85 15.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:819   பதவான வாக்கள்: 509(62.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார் .ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ஏ அ.இ.அ.த..க 149 29.27 ேதால்வ

2 தா.ரா ெபண் ெசல்வராஜ் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 4.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வன்
ெஜயராஜ்.ப ஆண் பரான்சஸ் நா.த.க. 49 9.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரான்சஸ்.ேஜ ஆண் ேஜம்ஸ் இ.ேத.கா 96 18.86 ேதால்வ

5 ஜாண் ஆல்பர்ட்.சா ஆண் சாேவல் ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 4.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜய பரகாஷ்.ேதா ஆண் ேதாமஸ் எம த..க 168 33.01 ெவற்ற

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:808   பதவான வாக்கள்: 551(68.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 551    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வன் ேஜாஸ்.ெச ஆண் ெசல்வராஜன் ேய நா.த.க. 128 23.23 ேதால்வ

2 ேடவட்.த ஆண் தங்கமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 11.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லாசர்.எ ஆண் எபேனசர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 185 33.58 ெவற்ற

4 வஜயமார்.ஆர் ஆண் ராஜமண எஸ் அ.ம..க. 32 5.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயன் ேஜாஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் ேக ச இ.ேத.கா 143 25.95 ேதால்வ

ேபராட்ச : கப்பயைர   வார் எண்: 14 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:865   பதவான வாக்கள்: 593(68.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 593    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார த ெர
ேலாச்சனா. ெபண் ெசல்லத்ைர ரா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 216 36.42 ெவற்ற

2 ேசவயர் ேஜாஸ்.ச ஆண் சன்ைனயன் இ.ேத.கா 182 30.69 ேதால்வ

3 தப்மார். ஆண் ேசாத்தமன்
நாயர் நா.த.க. 66 11.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்மார்.ச ஆண் சவங்கம் ல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 4.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேமஷ்.என் ஆண் நல்லதம்ப அ.இ.அ.த..க 13 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வ.ப ஆண் பத்ேறாஸ் ச ப.ேஜ.ப 84 14.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜாண்
ெசல்வன்.ெபா ஆண் ெபான்மண த ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 7 1.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1036   பதவான வாக்கள்: 577(55.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 577    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷா
களாஸ்.ேஜ ெபண் பகவத் சங் இ.ேத.கா 271 46.97 ெவற்ற

2 ெசல்வ. ெபண் ஞானதாஸ் ஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 258 44.71 ேதால்வ

3 நர்மலா.ச ெபண் சாலேமான் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெரஜ.இ ெபண் ெஜகன் ேசகர் ெச நா.த.க. 43 7.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:956   பதவான வாக்கள்: 653(68.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 653    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சஜன் ராஜ்.பா ஆண் எஸ். பால் ராஜ் நா.த.க. 19 2.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல் அர.ெச ச ஆண்  . ெசல்லவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 4.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வல்சன்.மா ஆண் இ. மார்த்தாண்டன் ப.ேஜ.ப 181 27.72 ேதால்வ

4 ெஜயக்மார்.ெச ஆண் . ெசல்ைலயன் இ.ேத.கா 203 31.09 ெவற்ற

5 ெஜனஷ் மார்.க ஆண் த. கறஸ்ராஜ் த..க 165 25.27 ேதால்வ

6 பா ெஜயல்
ெஹட்டா.ேந ெபண் ஜா. ராேஜஷ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 55 8.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:990   பதவான வாக்கள்: 641(64.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 641    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜேசகரன்.அ பா ஆண் அ. அழகயநாயகம் இ.ேத.கா 485 75.66 ெவற்ற

2 சஜன் ராஜ்.பா ஆண் சா . பால் ராஜ் நா.த.க. 30 4.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சைவதாஸ்.ம ஆண் மா. மக்ேகல் அ.இ.அ.த..க 2 0.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தனபால்.த ஆண்  தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 124 19.34 ேதால்வ

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:900   பதவான வாக்கள்: 586(65.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 585    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ண சாம. ஆண் ெகா. ந்தரம் ப.ேஜ.ப 121 20.68 ேதால்வ

2 கஷ்ணராஜ்.த ஆண் க தங்கநாடார் த..க 161 27.52 ெவற்ற

3 சதீஷ்
ெசல்லவாம.ெச ஆண் ெசல்லவாம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 15 2.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவபரபன்.ெச ஆண் ெபா. ெசல்லவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 6.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பேரம்மார். ேவ ஆண் ச ேவதமாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 36 6.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜகன்.ரா ஆண் ப ராஜமண நா.த.க. 42 7.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாசப்ராஜ். ஆண் மா. த்நாயகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 4.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 லாைசன.ரா ெபண் ச. ெபா. ெநல்சன் இ.ேத.கா 147 25.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:726   பதவான வாக்கள்: 495(68.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 495    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ெபா ஆண் நீ ெபான்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 292 58.99 ெவற்ற

2 சதீஸ். ஆண் க்காஸ் நா.த.க. 16 3.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பால்ராஜ்.ெபா ஆண் த . ெபான்ைனயன் இ.ேத.கா 179 36.16 ேதால்வ

4 ராேஜஷ்.த ஆண் ச. தாம்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:779   பதவான வாக்கள்: 464(59.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 464    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகத்தம்மாள்.அ ெபண் ெச. ராஜமண இ.ேத.கா 205 44.18 ெவற்ற

2 பாமலா.ஐ ெபண் த. ஜஸ்ன் நா.த.க. 7 1.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜரால் ெஜயா.ேத ெபண் த ரேமஷ் சங் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 18.97 ேதால்வ

4 மத.ேம ெபண் . நடராஜன் த..க 164 35.34 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1035   பதவான வாக்கள்: 584(56.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 584    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 களாஸ் ேமர.த ெபண் ஆர் ராம்ந்தர் இ.ேத.கா 258 44.18 ெவற்ற

2 கீதா.அ ெபண் அ . பன்னீர்
ெசல்வம் த..க 254 43.49 ேதால்வ

3 ெசறன் ெஹலன்.ேயா ெபண் பா தங்கராஜ் நா.த.க. 7 1.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வனதாமார.ெச ெபண் த ெரவக்மார் ப.ேஜ.ப 65 11.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:787   பதவான வாக்கள்: 539(68.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 539    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தந்தரேமர.சீ ெபண் அ சீேமான் அ.இ.அ.த..க 25 4.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெடல்பன்
அள்ராஜ்.ேத ெபண் வ அள்ராஜ் த..க 342 63.45 ெவற்ற

3 ெபட்ேராமல்.ேத ெபண் அள்மார் நா.த.க. 9 1.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைலலா.ேந ெபண் மா. ேரஷ்மார் இ.ேத.கா 163 30.24 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:835   பதவான வாக்கள்: 487(58.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 487    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமர ஆஞ்ச.ெபா ெபண் ெஜ. ெசல்வராஜ் த..க 246 50.51 ெவற்ற

2 ேமர ஷ்பம்.ெபா ெபண் ப. தர் ஜஸ்டஸ் அ.இ.அ.த..க 17 3.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜய லதா.த ெபண் ெஜ ெஜரால்ன்
வ நா.த.க. 9 1.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜலா.ெச ெபண் ெச. ந்தர்ராஜ் இ.ேத.கா 215 44.15 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:707   பதவான வாக்கள்: 462(65.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 462    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்க்கேரட்
அல்ேபான்சாள். ெபண் வ. ஏதாசன் த..க 258 55.84 ெவற்ற

2 ெரத்தனம்.ேந ெபண் ெபான். பால்ராஜ் இ.ேத.கா 161 34.85 ேதால்வ

3 வஜயலதா.த ெபண் ெஜ. ெஜரால்ன்
வ நா.த.க. 14 3.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஸ்ெடல்லா.ஆ ெபண்  இராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 6.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:984   பதவான வாக்கள்: 595(60.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 595    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எப்சராண. ெபண் . ஜார்ஜ் த..க 341 57.31 ெவற்ற

2 ெசறன்
ெஹலன்.ேயா ெபண் பா தங்கராஜ் நா.த.க. 16 2.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பலா.ஐ ெபண் ஐசக்ராஜ் இ.ேத.கா 238 40.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:906   பதவான வாக்கள்: 589(65.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 589    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்.அ ஆண் சா. அந்ேதாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 208 35.31 ேதால்வ

2 சவராஜ்.த ஆண்  . தங்கப்பன் இ.ேத.கா 248 42.11 ெவற்ற

3 ெபறலா.லா ஆண்  லாசர் நா.த.க. 1 0.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஹரகரன். ஆண்  . ரளதரன் ப.ேஜ.ப 132 22.41 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 436(63.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 436    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபாஞ்ச.ச ெபண் ஆ. சதீஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 19.95 ேதால்வ

2 நர்மலா. ெபண் ெச. மேனாகர் இ.ேத.கா 43 9.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமலா.ஐ ெபண் த ஜஸ்ன் நா.த.க. 1 0.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மீனா.க ெபண் பா . மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 28 6.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வசந்தா.ேந ெபண் ரா. ஜாண்ேறாஸ் ப.ேஜ.ப 204 46.79 ெவற்ற

6 ேஜாஸ்பன் ேமர
ஜா.ேகா ெபண் ேந. ெஜப சம்

ராஜா
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 16.74 ேதால்வ

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:878   பதவான வாக்கள்: 589(67.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 589    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகஸ்ன் ஜார்ஜ்.ஏ ஆண் ேவ. ஏவயான் ச.ப.ஐ 114 19.35 ேதால்வ

2 அன்பழகன்.ெபா ஆண் ஞா . ெபான்மண ப.ேஜ.ப 90 15.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவபரகாஷ்.த ஆண் ெபா . தங்கநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 20.54 ேதால்வ

4 ந்தரராஜ்.அ ஆண் ப அனந்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தனபால்.த ஆண் தவச த் நா.த.க. 11 1.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பேறம்சங்.ெபா ஆண் மா ெபான்நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 32.09 ெவற்ற

7 மரயேறாஸ்
பராங்ேகா.தா ஆண் ஜ. எம். தாசன் இ.ேத.கா 49 8.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:859   பதவான வாக்கள்: 629(73.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 629    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆஸ்ன்.ெச ஆண் ெச. ெசல்லத்ைர இ.ேத.கா 171 27.19 ெவற்ற

2 சதீஷ்.ெச ஆண் ெசல்லம் நா.த.க. 4 0.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ந்தர்ராஜ்.ஐ ஆண் ச. ஐயாக்கண் த..க 106 16.85 ேதால்வ

4 மத.ம ெபண்  ெர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தனேசகர்.த ஆண் ெபா. தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 160 25.44 ேதால்வ

6 ெர. ஆண் ச ப்ைபயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 106 16.85 ேதால்வ

7 வஜயராண.ரா ெபண் த. தங்கவாம அ.இ.அ.த..க 50 7.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஜாண்.ச ஆண் ச. சன்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 4.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:812   பதவான வாக்கள்: 511(62.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வம்.த ெபண் ேந . பன் இ.ேத.கா 289 56.56 ெவற்ற

2 பாமலா.ஐ ெபண் ற்ற . ஜஸ்ன் நா.த.க. 4 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப.ெஜ ெபண் ற. ஸ்பன்ராஜ் த..க 218 42.66 ேதால்வ

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:719   பதவான வாக்கள்: 477(66.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 477    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சர்ச்சல்.ரா ஆண் ேயா . ராஜமண த..க 148 31.03 ேதால்வ

2 ந்தேரசன். ஆண் ந ந்தரம் நா.த.க. 14 2.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜஸ்ன்
வேனாவன் சங்.ச ஆண் பா. சத்தயதாஸ் இ.ேத.கா 315 66.04 ெவற்ற

ேபராட்ச : கங்கல்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1027   பதவான வாக்கள்: 726(70.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 726    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபறலா.லா ஆண்  லாசர் நா.த.க. 5 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கராஜன்.த ஆண் ெப. தங்கநாடார் அ.இ.அ.த..க 105 14.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜன்.மா ஆண் பா. மாசல்லாமண ப.ேஜ.ப 163 22.45 ேதால்வ

4 ெரவச்சந்தரன்.ரா ஆண் ப. ராைஜய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 3.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜஸ்ன்தாஸ்.ச ஆண் சன்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 184 25.34 ேதால்வ

6 ேஜாபன் சறல்.ரா ஆண் ரா. ராேஜந்தரன் இ.ேத.கா 245 33.75 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 517(62.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீலா.த ெபண் ச. ஜஸ்ன்தாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 66 12.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ல்ஷ்பம்.ெர ெபண் ம . ேமாயசன் இ.ேத.கா 226 43.71 ெவற்ற

3 வஜய லதா.த ெபண் ெஜ . ெஜரால்ன்
வ நா.த.க. 3 0.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயா.ெச ெபண் த. மரயதாஸ் அ.இ.அ.த..க 23 4.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஜாஸ்பன்ராண.க ெபண் ெச. மேரசன் த..க 199 38.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1100   பதவான வாக்கள்: 643(58.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 643    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்ேபான்சாள்.ப ெபண் ரா ேசகர் ெபனனட் நா.த.க. 108 16.80 ேதால்வ

2 சாந்த.ெச ெபண் ெஜ.ெஜபராஜ் இ.ேத.கா 250 38.88 ெவற்ற

3 லதா மார.ந ெபண் ரா. ஜீன் க்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 16.95 ேதால்வ

4 வமலா.ெச ெபண் ேத கறஸ்ேடாபர்
ஸ்டான் அ.இ.அ.த..க 43 6.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜாண்சபாய்.எம் ெபண் பா சத்யராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 133 20.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 2 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:837   பதவான வாக்கள்: 533(63.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 533    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கல்பர்ட்
ேஜக்கப்.ேஜ ஆண் த.ேஜக்கப் றசல் இ.ேத.கா 154 28.89 ெவற்ற

2 தனபாலன்.த ஆண் ப.தங்ைகயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 22.70 ேதால்வ

3 பரேமாத்.ஷா நா ஆண் நா.ஷா.நாயர் ப.ேஜ.ப 121 22.70 ேதால்வ

4 ஜார்ஜ்.மா ஆண் ஞா.மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 114 21.39 ேதால்வ

5 ஹரீஷ்.ேவ சா ஆண் ேவேகாபாலன்
நாயர் . ரா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 4.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:819   பதவான வாக்கள்: 527(64.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அகலா. ெபண் க.பார்த்தசாரத ப.ேஜ.ப 61 11.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறஸ்.ப ெபண் த.ஜாண்ேஜாயல் இ.ேத.கா 179 33.97 ெவற்ற

3 சசகலா. ெபண் ெஜ.ந்தர் சங் நா.த.க. 91 17.27 ேதால்வ

4 பேறமலதா.ஜ ெபண் இரா.பபறன்ஸ்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 8.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மஞ்லா.ெகா ெபண் ெச ெசந்தல் மார் அ.இ.அ.த..க 89 16.89 ேதால்வ

6 ரீனா
ேஜாஸ்ன்.ேஜா ெபண் லா.ேதவதர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 61 11.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:834   பதவான வாக்கள்: 516(61.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 உஷா.க ெபண் .கணாகரன் த..க 212 41.09 ேதால்வ

2 ெஜய
மார.ப ெபண் .மணெமாழயார் ப.ேஜ.ப 304 58.91 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:821   பதவான வாக்கள்: 563(68.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜம்மாள். ெபண் ெச.இராஜப்பன் ப.ேஜ.ப 188 33.39 ெவற்ற

2 சகாயராண.வ ெபண் ெச.வல்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 17.23 ேதால்வ

3 சமா.ஷா ெபண் ஹ ல்பக்கர் த..க 134 23.80 ேதால்வ

4 லதஸ்ேமர.ேஜ ெபண் ஜ வஸ் ஜாண் அ.இ.அ.த..க 144 25.58 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:771   பதவான வாக்கள்: 479(62.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 479    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜா.த ெபண் ெச.ெஜபா த..க 277 57.83 ெவற்ற

2 ேஹமலதா.லா ெபண் க பன்னீர்
கங்ஸ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 202 42.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1078   பதவான வாக்கள்: 764(70.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 764    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜய் மார்.க ஆண் நீ கஷ்ணன் தம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உஷாராண.த ெபண் ச.றாப ப.ேஜ.ப 99 12.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஒமனா.தா ெபண் எப்.வாமதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 171 22.38 ேதால்வ

4 தேனஷ்.தா ஆண் .தாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 4.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரான்சஸ்.ஆ ஆண் ஏ.ஆசர்வாதம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாண் பட்டர்.ஜா ஆண் .ஜார்ஜ் த..க 335 43.85 ெவற்ற

7 ெஜமலா.ேக ெபண் ேக.நாேகந்தர
கதாஸ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 11.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 534(66.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேரச.ஏ ெபண் ரா ேஜாஸ்
அகஸ்ன் ராஜ் ம.த..க. 84 15.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கீதா மலர்.வ ெபண் ச.பரபன்தாஸ் நா.த.க. 282 52.81 ெவற்ற

3 ேகாமத. ெபண் . ேசலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நீ ேமாள்.ெந ெர ெபண் ஆன்றன ெபக்ஸ்
ஆ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 3.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜெஹலன்.அ ெபண் ேத. ராபன்சன்
ேசவயர் த..க 135 25.28 ேதால்வ

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1193   பதவான வாக்கள்: 779(65.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 779    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:27:00 60/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண். ஆண் த ைரசாம ப.ேஜ.ப 148 19.00 ேதால்வ

2 ஆேராக்கயராஜ்.வ ஆண் ம வேவல் அ.இ.அ.த..க 30 3.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஆன்ேறா ெபக்ஸ்.அ ஆண் க அற்தம் நா.த.க. 59 7.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்தரமார்.ஹ ஆண் ஹரதாஸ் நா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 5.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேடாமனக்
தேதஸ்.ம ஆண் மா.மத்தயாஸ் த..க 362 46.47 ெவற்ற

6 பேறமலதா.ம ெபண் ம மார்ன் பல்
ராஜ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 15.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜார்ஜ் ஆன்றண.கா ஆண் எம்.கார்ேலாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:879   பதவான வாக்கள்: 555(63.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 555    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பன்னீர்
கங்ஸ்.ஜா ஆண் ஜா ஜாண் அேலாசயஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 12 2.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜஷ்.த ஆண் ேவ.தங்கநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 16.58 ேதால்வ

3 பன்.ெபா ஆண் வ.ெபான்மண நா.த.க. 255 45.95 ெவற்ற

4 ஜஸ்ன்.ெச ஆண் எம்.ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஸ்டார்வன்.எ ஆண் ெச.அம்ேறாஸ் இ.ேத.கா 175 31.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:741   பதவான வாக்கள்: 523(70.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக். ஆண் க.மாரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 11.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனக ராேஜஷ்.ெஜ ஆண் க. ெஜபமண அ.இ.அ.த..க 212 40.54 ெவற்ற

3 சவப்ரமணயபள்ைள.ெக ஆண்  கஷ்ண
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பத்த சேராமண.ரா ஆண் ராஜமண த..க 157 30.02 ேதால்வ

5 ராபர்ட் கங்ச.ம ஆண் வ.மரநாயம் ம.த..க. 86 16.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:906   பதவான வாக்கள்: 619(68.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 619    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 எட்வர்ட்
ேசம்.ைச ஆண் ச ைசமன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 176 28.43 ேதால்வ

2 கவதா.ேகா ெபண் ெஜ.கறஸ்ராஜன் த..க 209 33.76 ெவற்ற

3 சாேவல்
ராஜ்.ச ஆண் ச சன்ைனயான் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 119 19.22 ேதால்வ

4 தர்சங்.ம ஆண் எ மத்தயாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 8.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வேனாஸ்.த ஆண் ெச தங்கமண நா.த.க. 64 10.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1060   பதவான வாக்கள்: 622(58.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனன் ராஜா.ரா ஆண் ரா. ராஜ
ெரத்தனம் அ.இ.அ.த..க 67 10.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சதீஸ்.ச ஆண் .சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 9.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரதீப் மார்.ேமா ஆண் எஸ் ேமாசஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 6.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மேனாகரசங்.அ ஆண் அ.ப.அப்பா
நாடார் இ.ேத.கா 264 42.44 ெவற்ற

5 மேனாஜ்.த ஆண் தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 12.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மார்.ச ஆண் ர சந்தரமார் ப.ேஜ.ப 119 19.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:876   பதவான வாக்கள்: 596(68.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்தாஸ்.த ஆண் ெச தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 18.62 ேதால்வ

2 ஆல்பர்ட் ேசம்.ஆர் ஆண் அ. ராைமயன் அ.இ.அ.த..க 38 6.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 காண்ஸ்டன்
ெஜகன்சங்.ப ஆண் ஜ.பங்கராஜ் இ.ேத.கா 159 26.68 ெவற்ற

4 ேரஷ்.த ஆண் த.தர்மங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 9.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசல்வதங்கம்.ச ெபண் எம். ஸ்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 16.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாஸ்கர்.ெச ஆண் எஸ் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 19.46 ேதால்வ

7 ராமகஷ்ணன்.எஸ் ஆண் நா ெசல்வமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:928   பதவான வாக்கள்: 530(57.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.த ெபண் பா.ெஜயசீலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 8.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கபால்.த ஆண் வ.தங்ைகய்யன் ப.ேஜ.ப 163 30.75 ேதால்வ

3 கன்.த ஆண் தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 284 53.58 ெவற்ற

4 ெஷறன்
மகபா. ெபண் பா.ராஜமார் இ.ேத.கா 39 7.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கல்க்ட்டம்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1072   பதவான வாக்கள்: 629(58.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 629    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வம்.ேவ ெபண் ேந.சந்தரன் ப.ேஜ.ப 369 58.66 ெவற்ற

2 ேமர ெஹலன்
அந்தேரசா.ேத ெபண் என்.பாக்கய சாந்த

மார் இ.ேத.கா 260 41.34 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:937   பதவான வாக்கள்: 582(62.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 582    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஷ்பேமர.எ ெபண் ஆர்.ஐயாத்ைர இ.ேத.கா 141 24.23 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.ப ெபண் எம்.கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 232 39.86 ெவற்ற

3 வஜயா. ெபண் ெச.ெரத்தனராஜ் அ.இ.அ.த..க 209 35.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1019   பதவான வாக்கள்: 639(62.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 639    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பரன் லத.ப ெபண்  மன் அ.இ.அ.த..க 177 27.70 ேதால்வ

2 ேமகலா.ஆர் ெபண் ஒய்.அந்ேதாணராஜ் இ.ேத.கா 241 37.72 ெவற்ற

3 ெரஜலா.கீ ெபண் ெஜஸ்டா சன் ப.ேஜ.ப 221 34.59 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 648(75.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 648    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்.ேவ ெபண் பாஷ் ப.ேஜ.ப 147 22.69 ேதால்வ

2 னதா.ச ெபண் பா ேத..த.க 242 37.35 ெவற்ற

3 ெஜயந்த.ெபா ெபண் அஜத்  இ.ேத.கா 110 16.98 ேதால்வ

4 ஸ்கன்னர்.ச ஜ ெபண் ேதாமஸ்சங் த..க 149 22.99 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:943   பதவான வாக்கள்: 620(65.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 620    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.ச ெபண் வஜயானந்தராம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 12.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறஸ்டல்
கமெலட்.றா ெபண் ஸ்பன் அ.இ.அ.த..க 110 17.74 ேதால்வ

3 பந்.ப ெபண் பா ப.ேஜ.ப 140 22.58 ேதால்வ

4 வஜயா.அ ெபண் ராஜன் த இ.ேத.கா 161 25.97 ெவற்ற

5 ஜாராண.ஹச்
ற்ற ெபண் லாசர் வ த..க 133 21.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : களயக்காவைள   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1269   பதவான வாக்கள்: 846(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 845    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கங்ஸ்.ேத ஆண் ேதவதாஸ் என் த..க 93 11.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சஜாத்.ைம ஆண் ைமதீன் ஞ் ச.ப.ஐ(எம்) 36 4.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 டார்வன்.அ ஆண் அமலதாஸ் அ.இ.அ.த..க 4 0.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பத்மகரீஷ். ஆண் தரன்தம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 6.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைபசல்கான்.ஷா ஆண் ஷாஜஹான்  எஸ்..ப.ஐ. 123 14.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரபாய். ஆண் கம  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 311 36.80 ெவற்ற

7 ேஜாஸ்பர.க ஆண் கலான்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 219 25.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : களயக்காவைள   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1048   பதவான வாக்கள்: 708(67.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 708    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்.அ ஆண் அள்தாஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 33 4.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உதயமார்.ெகா க ஆண் கங்காதரன் ெகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 12.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஷ்ண சந்தர
ேபாஸ்.ஆர் ஆண் ராதா கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 19 2.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பா.மா ஆண் மண அ.இ.அ.த..க 205 28.95 ெவற்ற

5 பந்.த ெபண் ராேஜஷ்மார் இ.ேத.கா 160 22.60 ேதால்வ

6 வஜயமார். ஆண் ந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜாண் கல்பர்ட்
என்ற கண்ணன்.அ ஆண் அெலக்சாண்டர் ஞா த..க 202 28.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : களயக்காவைள   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:811   பதவான வாக்கள்: 562(69.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 562    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ராஜ்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் அ.இ.அ.த..க 187 33.27 ேதால்வ

2 ஆல்பர்ட்சங். ஆண் மாரன் நா.த.க. 2 0.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தாஸ்.ெபா ஆண் ெபான்பள்ைள இ.ேத.கா 262 46.62 ெவற்ற

4 ராேஜஷ்மார். ஆண் ந்தர்ராஜ் எ ப.ேஜ.ப 10 1.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயமார.இ ெபண் ேமாைச எ த..க 101 17.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:886   பதவான வாக்கள்: 493(55.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தயா. ெபண் ேதவதாஸ் இ.ேத.கா 106 21.54 ேதால்வ

2 சந் ஜ நாயர். ெபண் ேகாபமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 16.87 ேதால்வ

3 ெரமா.ஆர் ெபண் ரா த..க 141 28.66 ேதால்வ

4 வஜயமார.எஸ் ெபண் கஷ்ணமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 32.93 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:940   பதவான வாக்கள்: 555(59.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 555    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சச.ெச ெபண் சத்தயேநசன் ச.ப.ஐ(எம்) 211 38.02 ேதால்வ

2 மார.ப ெபண் சச எம் ப.ேஜ.ப 103 18.56 ேதால்வ

3 சீலா.ந ெபண் றக்கள் ேசா இ.ேத.கா 241 43.42 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:808   பதவான வாக்கள்: 579(71.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 579    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆஷா டயானா.த
ேறா ெபண் உதயமார் ெகா க ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 109 18.83 ேதால்வ

2 கீதா.த ெபண் ேசம் ேத..த.க 57 9.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெடல்பன்
ெஜமீலா.ேத ேஜ ெபண் பரவன் டானயல் த..க 171 29.53 ெவற்ற

4 பரவணா
சந்தரன்.ச ெபண் சந்தரன் நா.த.க. 10 1.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 னதா.ப ெபண் அனஷ் ெர இ.ேத.கா 65 11.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாஸ்மன்
ஜா.ரா ெபண் ஜார்ஜ் வல்லஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 104 17.96 ேதால்வ

7 ைஷன.பா ெபண் ஓமனக்ட்டன் ப.ேஜ.ப 63 10.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 611(73.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 611    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னதா.பா ெபண் கெப. வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 22.26 ேதால்வ

2 ஞானபமீலா.ெபா ெபண் றசல்ராஜ் ஒய் த..க 194 31.75 ேதால்வ

3 ெஜயகலா. ெபண் ெசல்வன்சங் தா இ.ேத.கா 251 41.08 ெவற்ற

4 மத.ந ெபண் சதீஷ்மார்  ப.ேஜ.ப 30 4.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : களயக்காவைள   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:924   பதவான வாக்கள்: 673(72.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 673    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட்சங்.ெச  ஆண் ெசல்ைலயன் அ.இ.அ.த..க 136 20.21 ேதால்வ

2 சதீஷ்மார்.ெஜ ஆண் ெஜயந்தன் நா.த.க. 18 2.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னல்மார்.ஆ ஆண் ஆேமாஷ் ேத..த.க 2 0.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜல்.ச ஆண் சத்தயேநசன் ர ப.ேஜ.ப 39 5.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைப.ரா ஆண் ராைஜயன்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வன்ெசன்ட்.அ ஆண் அனந்தபப் ச.ப.ஐ(எம்) 314 46.66 ெவற்ற

7 ெஜபன்.ஜா ஆ ஆண் ஜாண் ேத இ.ேத.கா 144 21.40 ேதால்வ

ேபராட்ச : களயக்காவைள   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:940   பதவான வாக்கள்: 696(74.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 695    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.அ ஆண் அப் ேக அ.இ.அ.த..க 8 1.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆன்றண
ேசம்.எஸ் ஆண் ேசாமன் த..க 22 3.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரன்.இ ஆண் இைளயெபமாள் ச.ப.ஐ(எம்) 29 4.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சரண்.க ஆண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேரஷ்.ஆ ஆண் ஆதத்தயன் இ.ேத.கா 323 46.47 ெவற்ற

6 ேதவதாஸ்.ெல ஆண் ெலட்மணன் ேக ப.ேஜ.ப 277 39.86 ேதால்வ

7 நாசர்.ம ஆண் மக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெஜகதீஸ்.ஞா ஆண் ஞானசீகாமண நா.த.க. 3 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:862   பதவான வாக்கள்: 602(69.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞானெசல்வம்.ச ெபண் வஸ்வம்பரன் ச.ப.ஐ(எம்) 181 30.07 ேதால்வ

2 நஷா.ச ெபண் மகாங்கம் ெச ப.ேஜ.ப 184 30.56 ெவற்ற

3 பபன்.ெல ெபண் ேரஷ்மார் ெபா இ.ேத.கா 148 24.58 ேதால்வ

4 பனாஜாஸ்ம.ெஜ ெபண் னல் ெப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 14.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:842   பதவான வாக்கள்: 586(69.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 586    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ேத ெபண் அஜயன் ரா ப.ேஜ.ப 193 32.94 ெவற்ற

2 சாந்தமார.ேஜ ெபண் கெப லாறன்ஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 81 13.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ன. ெபண் ேரஷ்மார் த..க 34 5.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேலகா.ஏ ெபண் னல் க ேத..த.க 91 15.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயந்த.த ெபண் ஸ்பன் ெபா இ.ேத.கா 187 31.91 ேதால்வ

ேபராட்ச : களயக்காவைள   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:765   பதவான வாக்கள்: 518(67.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணசீலன்.ச ஆண் சன்னபள்ைள அ ப.ேஜ.ப 169 32.69 ெவற்ற

2 னல்மார்.ெச ஆண் ெசல்லன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 14.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேதாமஸ்.ச ஆண் சன்னபள்ைள த..க 109 21.08 ேதால்வ

4 வேமான்.த ஸ்ெட ஆண் தர்மராஜ் ேக நா.த.க. 5 0.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயராஜ்.ெபா ஆண் ெபான்த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 15.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஜம்ஸ்.ம ஆண் மக்ேகல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 15.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : களயக்காவைள   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 559(64.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்மார்.பா ஆண் பாைலயன் ச.ப.ஐ(எம்) 122 21.82 ேதால்வ

2 ேசம்.ஈ ஆண் ஈேனாஸ் எம் நா.த.க. 16 2.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேடவட்ராஜ்.ஏ ஆண் ஏேனாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 12.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவராஜ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 141 25.22 ேதால்வ

5 ெபன்னட்ராஜ்.த ஆண் தங்கநாடார் ப.ேஜ.ப 212 37.92 ெவற்ற

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1039   பதவான வாக்கள்: 754(72.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 754    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவராமராஜா.ம ஆண் மண அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 242 32.10 ேதால்வ

2 பாஷ்.ச  ஆண் சந்தரமார் ப.ேஜ.ப 278 36.87 ெவற்ற

3 மணகண்ட ராஜன். ஆண் ைரவாம த..க 234 31.03 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1143   பதவான வாக்கள்: 824(72.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 823    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னயம்மாள்.ப ெபண் தங்கவாம ப.ேஜ.ப 259 31.47 ேதால்வ

2 க்மண.ேக ெபண் கஷ்ண வாம
ெபா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 6.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஙேகஸ்வர.ஜ ெபண் மணராஜா எஸ் த..க 446 54.19 ெவற்ற

4 ல். ெபண் டைலமண நா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 7.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:682   பதவான வாக்கள்: 494(72.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 494    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்க ந்தர
ெபமாள்.வ ஆண் வழகாத்த

ெபமாள்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தம்பதங்கம்.பா ஆண் பால் நாடார் எ அ.இ.அ.த..க 168 34.01 ேதால்வ

3 மேகஷ்.பா ஆண் பால் மண த..க 313 63.36 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1038   பதவான வாக்கள்: 730(70.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 730    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா.ச ெபண் அள்ராஜன் எஸ் த..க 317 43.42 ேதால்வ

2 நத்யா.த ெபண் ங்கசாம பா அ.இ.அ.த..க 326 44.66 ெவற்ற

3 மகாெலட்ம.ச ெபண் கன் ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 11.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 649(82.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 649    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரேலகா.நா ெபண் மேனாகர ெசல்வன்
ேக ப.ேஜ.ப 206 31.74 ேதால்வ

2 ஜா.எம் ெபண் அன்பழகன் எஸ் த..க 386 59.48 ெவற்ற

3 தவ்யா.பா ெபண் ஆனந்த் ச அ.ம..க. 57 8.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:947   பதவான வாக்கள்: 746(78.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 746    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய ேமனகா.தா ெபண் சஞ்சார்ஜ்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 214 28.69 ேதால்வ

2 ெபர்னார்.ெப ஆண் ெபர்க்மான்ஸ் அ.இ.அ.த..க 231 30.97 ேதால்வ

3 ெமர்ன்.ஆர் ெபண் சகாயம் த..க 285 38.20 ெவற்ற

4 ேஜாஸ் வேனாத்.ச ஆண் சஞ்ஜார்ச் நா.த.க. 16 2.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:924   பதவான வாக்கள்: 727(78.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 727    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமேலாற்பவம்.ஆர் ெபண் ேராணஸ் அ.இ.அ.த..க 331 45.53 ேதால்வ

2 ராயப்பன்.எஸ் ஆண் ெஜபஸ்தயான் த..க 396 54.47 ெவற்ற

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1018   பதவான வாக்கள்: 736(72.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 736    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எழலன்.ேச ஆண் ேச அந்ேதாண அ.இ.அ.த..க 128 17.39 ேதால்வ

2 தர்மராஜ்.த ஆண் தங்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாஸ்கரன்.ச ஆண் சஞ்ேஜான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 22.15 ேதால்வ

4 ஸ்பன்.எஸ் ஆண் ேசாரீஸ்
த்ைதயா த..க 444 60.33 ெவற்ற

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:981   பதவான வாக்கள்: 717(73.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 717    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ண
மார்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர அ.இ.அ.த..க 285 39.75 ேதால்வ

2 சவ டைல
மண.த ஆண் தங்க பாண்யன் த..க 393 54.81 ெவற்ற

3 ேஷக் தாத்.ெச ஆண் ெசய்ய அ எஸ்..ப.ஐ. 39 5.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1317   பதவான வாக்கள்: 861(65.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 861    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இக்பால்.கா ஆண் காஜா ைகதீன் த..க 477 55.40 ெவற்ற

2 தேத
ெநப்ேபாயன்.ப ஆண் பட்டர் அமலன்

எஸ்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 20.21 ேதால்வ

3 கம்ம இல்யாஸ். ஆண் ைகதீன் அ.இ.அ.த..க 210 24.39 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1482   பதவான வாக்கள்: 1116(75.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1116    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகால்டா.ப ெபண் எழலன் அ.இ.அ.த..க 478 42.83 ேதால்வ

2 தங்க தீபா.த ெபண் தர்மராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனற்றா.எஸ் ெபண் ெமல்வன் த..க 634 56.81 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1294   பதவான வாக்கள்: 1074(83.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1074    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னதா.ஆர் ெபண் அமலதாஸ் அ.இ.அ.த..க 322 29.98 ேதால்வ

2 யானா.அ ெபண் அறவழகன் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜனஸ்
ைமக்ேகல்.எம் ெபண் நாஞ்சல்

ைமக்ேகல் த..க 739 68.81 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1173   பதவான வாக்கள்: 892(76.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 892    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய
சர்ஜனாள்.ேஜ ெபண் ஆன்றன

பைரட்டன் த..க 547 61.32 ெவற்ற

2 ேமர கல்டா.ப ெபண் சகாய வால்டர்
என்ற வால்டர் அ.இ.அ.த..க 345 38.68 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1020   பதவான வாக்கள்: 602(59.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய 
அல்பேனா.ேஜ ெபண் ேஜாசப் ேசவயர்

ஆனந்த் த..க 347 57.64 ெவற்ற

2 வஜயா.ேஜ ெபண் சகாய இளங்ேகா
மா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 255 42.36 ேதால்வ

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1427   பதவான வாக்கள்: 902(63.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 902    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ஆர் ெபண் இராஜ்மார் அ.இ.அ.த..க 149 16.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேலாக
ராஜா. ஆண் த்மாைல த..க 662 73.39 ெவற்ற

3 வர்ஜன்
ேமர.ெஜ ெபண் பேரம் ராஜா ெஜ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 91 10.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1039   பதவான வாக்கள்: 740(71.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 740    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சறயஷ்பம்.வ ெபண் வக்டர் எ அ.இ.அ.த..க 217 29.32 ேதால்வ

2 ெடல்பன்
ேஜக்கப்.எம் ெபண் சகாய ஆன்றன த..க 312 42.16 ெவற்ற

3 ேரவத.அ ெபண் அமர்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 28.51 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:818   பதவான வாக்கள்: 583(71.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 583    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆன ேராஸ்.அ ெபண் . தாமஸ் இ.ேத.கா 351 60.21 ெவற்ற

2 மல்கா.ப ெபண் பண்டாரம்பள்ைள அ.இ.அ.த..க 232 39.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : கன்னயாமர   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1465   பதவான வாக்கள்: 1140(77.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1140    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ராஜ்.எஸ் ஆண் ேசாரீஸ் பள்ைள அ.இ.அ.த..க 219 19.21 ேதால்வ

2 ஆட்ன்.ேஜ ெபண் எட்வர்ட் த..க 439 38.51 ெவற்ற

3 ஆபரகாம் மாத்.ஆ ஆண் ஆதலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நக்ேகாலா
ரஸ்ேகா.ேஜ ஆண் ேஜ ேமாட்சம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 163 14.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மார்சன்.ஜா ஆண் ஜாண் சந்தயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 319 27.98 ேதால்வ

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1081   பதவான வாக்கள்: 718(66.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 718    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரகலாதரன். ஆண் த்ைதயன் த..க 381 53.06 ெவற்ற

2 சாேவல்.யா ஆண் யாக்ேகா இ.ேத.கா 329 45.82 ேதால்வ

3 ேசவயர்.ெபா ஆண் ெபான்பள்ைள நா.த.க. 8 1.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1043   பதவான வாக்கள்: 677(64.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்.அ ஆண் அந்ேதாணத் அ.இ.அ.த..க 137 20.30 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண் இ.ேத.கா 352 52.15 ெவற்ற

3 ைரராஜ்.ெச ஆண் ெசல்லன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 22.81 ேதால்வ

4 பாலாஜ.பா ஆண் பா நா.த.க. 2 0.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரபா.ஆர் ெபண் ராதாகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 4.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1107   பதவான வாக்கள்: 684(61.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 684    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபஷாந்த்
ெஹர்பர்ட்.ஆேஹ ஆண் ஆஞ்சஸ் இ.ேத.கா 76 11.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேனா பபன். ஆண் ந்தர்ராஜ் நா.த.க. 7 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபனஷ் ெஜபன்.ெசவ ஆண் ெசல்லதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 8.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராபர்ட்.ச ஆண் சன்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 225 32.89 ேதால்வ

5 ராபன்சன்.ஏ ஆண் ஏவயான் த..க 315 46.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1242   பதவான வாக்கள்: 822(66.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 822    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயராஜ்.த ஆண் தங்ைகயன் த..க 503 61.19 ெவற்ற

2 தர்மராஜ்.ெர ஆண் ெரத்தனவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேயதாஸ்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 269 32.73 ேதால்வ

4 ெஜஸ்டஸ்.சா ஆண் சார்லஸ் நா.த.க. 28 3.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1003   பதவான வாக்கள்: 644(64.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 644    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆனந்த ராண.ஆர் ெபண் ெஜஸ்ன்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 15.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜ.ஆர் ெபண் அள்ெசல்வராஜ் த..க 203 31.52 ெவற்ற

3 பேரமாராண.ேக ெபண் ஜாண்கறஸ்ேடாபர் ச.ப.ஐ(எம்) 105 16.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷ்பம்.ெச ெபண் ேதவராஜ் இ.ேத.கா 91 14.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மரயெசல்வ.ப ெபண் ேலாப்பாஸ் நா.த.க. 14 2.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயா.த ெபண் தர்மராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 132 20.50 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:873   பதவான வாக்கள்: 561(64.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 561    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எல்ச.ப ெபண் பத்மசீலன் அ.இ.அ.த..க 79 14.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ஜ ெபண் ேதவானந்த் த..க 149 26.56 ெவற்ற

3 பவத்ரா.ம ெபண் ஐயப்பரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 145 25.85 ேதால்வ

4 ேறாஸ்ேமர. ெபண் ஜாண்ேறாஸ் இ.ேத.கா 50 8.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜா. ெபண் தார்த்த ப.ேஜ.ப 138 24.60 ேதால்வ

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1040   பதவான வாக்கள்: 705(67.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 705    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞானேசகரன்.எஸ் ஆண் ைச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 203 28.79 ேதால்வ

2 பேரமலதா.ப ெபண் ராைமயன் ப.ேஜ.ப 97 13.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 றசல்ராஜ்.ப ஆண் பள்ைளக்கண் நா.த.க. 15 2.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லா.ஒய்ஏ ெபண் சத்தயராஜ் த..க 390 55.32 ெவற்ற

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:979   பதவான வாக்கள்: 632(64.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ். ஆண் மேரசன் நா.த.க. 5 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆனந்தஈஸ்வர.என் ெபண் சச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 5.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்வர.த ெபண் மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 21.52 ேதால்வ

4 வபன்ராஜ்.ரா ஆண் ராஜமண இ.ேத.கா 246 38.92 ெவற்ற

5 மார். ஆண் த்வாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 33.39 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:994   பதவான வாக்கள்: 688(69.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 688    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பலா.அ ெபண் ராதாகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 228 33.14 ேதால்வ

2 பரசன்னா.ஒய் ெபண் ஜாண்ேயான்ஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 214 31.10 ேதால்வ

3 ெஜயராண.ச ெபண் லாறன்ஸ் இ.ேத.கா 246 35.76 ெவற்ற

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:962   பதவான வாக்கள்: 679(70.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 679    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்தாஸ்.வ ஆண் வேவல் இ.ேத.கா 271 39.91 ெவற்ற

2 அலக்ஸ்
ஆன்றன.எம் ஆண் த்நாயகம் அ.இ.அ.த..க 19 2.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனீஷ்.வ ஆண் வர்க்கீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 197 29.01 ேதால்வ

4 ஜஸ்ன் எம்ஆர்
ஐவஹர். ஆண் மரயெசல்லன் ச.ப.ஐ(எம்) 192 28.28 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1104   பதவான வாக்கள்: 726(65.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 726    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனதா.ெச ெபண் ேரந்தரன் ப.ேஜ.ப 175 24.10 ேதால்வ

2 சேராஜா.ப ெபண் ெரத்தனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 15.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பகலா.ெபா ெபண் களெமண்ட் ராஜ் இ.ேத.கா 188 25.90 ேதால்வ

4 ேமரகலா.ஆர் ெபண் ஜாண்கைளமன்ட் த..க 252 34.71 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 590(68.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 590    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 களாரா எசெபத்
கல்டா.எஸ் ெபண் ேமாகன்தாஸ் த..க 258 43.73 ெவற்ற

2 மல்கா.ெஜ ெபண் ஜாண்கறஸ்ேடாபர் இ.ேத.கா 128 21.69 ேதால்வ

3 ேமரஇசெபல்லா.ச ெபண் தவசத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 204 34.58 ேதால்வ
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ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:818   பதவான வாக்கள்: 563(68.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ெஜன.என் ெபண் சசமார் ேத..த.க 157 27.89 ேதால்வ

2 ேறாஸ்ேமர.எ ெபண் லாறன்ஸ் இ.ேத.கா 166 29.48 ேதால்வ

3 ஷான.எஸ்ேக ெபண் வஜய் த..க 240 42.63 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:854   பதவான வாக்கள்: 510(59.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாயேமர.எஸ் ெபண் வஜயமார் த..க 233 45.78 ெவற்ற

2 ஷ்பலதா.ேத ெபண் ஆங்கஸ் இ.ேத.கா 176 34.58 ேதால்வ

3 வஜலாராண.ச ெபண் மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 100 19.65 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1130   பதவான வாக்கள்: 771(68.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 771    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தமார.ெச ெபண் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 20.88 ேதால்வ

2 சந்.த ெபண் மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 106 13.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெடல்மா.ச ெபண் ெஜயக்மார் இ.ேத.கா 461 59.79 ெவற்ற

4 மரய ரீட்டம்மாள்.எம் ெபண் ஜார்ஜ் த..க 43 5.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1069   பதவான வாக்கள்: 766(71.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 766    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா.ஏ ெபண் ேஜாஸ் இ.ேத.கா 209 27.28 ேதால்வ

2 மீனா.ஆர் ெபண் கண்ணபரான் அ.இ.அ.த..க 81 10.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்வர.ெச ெபண் ராஜெரத்தனம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 16.58 ேதால்வ

4 ற்றல்ப்ளவர்.அ ெபண் பேறம்மார் ப.ேஜ.ப 311 40.60 ெவற்ற

5 ெஜயவசந்த.த ெபண் தவசத் ச.ப.ஐ(எம்) 38 4.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1173   பதவான வாக்கள்: 653(55.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 653    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லத்ைர.த ஆண் தங்கநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 11.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெடன்ஸ்மார்.ம ஆண் மணயாஸ் இ.ேத.கா 299 45.79 ெவற்ற

3 ராபர்ட் ெநல்சன்.என் ஆண் நாடான்கண் த..க 277 42.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : கள்ளர்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1162   பதவான வாக்கள்: 785(67.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 785    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்ேடாபர்.ரா ஆண் ராஜமண ப.ேஜ.ப 138 17.58 ேதால்வ

2 சஞ்மார். ஆண் மாரதாஸ் நா.த.க. 12 1.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜமார்.த ஆண் தங்கநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஷ்.பா ஆண் பாைலயன் ேத..த.க 178 22.68 ேதால்வ

5 ஜாண்சன்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் இ.ேத.கா 174 22.17 ேதால்வ

6 ஸ்டான் ராஜ்.ேகஎஸ் ஆண் கனகராஜ் த..க 268 34.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:939   பதவான வாக்கள்: 575(61.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜாஸ்மன்.ேக ெபண் கதாஸ் ப.ேஜ.ப 396 68.99 ெவற்ற

2 லா மார. ஆர் ெபண் ஜஸ்ன் ராஜ் இ.ேத.கா 178 31.01 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:979   பதவான வாக்கள்: 631(64.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 631    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்த.த ெபண் தங்கேவல் ப.ேஜ.ப 273 43.26 ேதால்வ

2 மார்கேரட்
ேஜாசப்.ேஜா ெபண் மரயதாஸ் இ.ேத.கா 358 56.74 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:980   பதவான வாக்கள்: 542(55.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 541    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ஆர் ெபண் பால் நாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 15.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கந்த.ேஜ ெபண் இராைஜயன் ப.ேஜ.ப 345 63.77 ெவற்ற

3 ஹரகஷ்ணமார.ெச ெபண் எழல் எபேனசர் இ.ேத.கா 114 21.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:966   பதவான வாக்கள்: 541(56.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 540    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட் ராஜ்.எம் ஆண் மத்தயாஸ் த..க 211 39.07 ேதால்வ

2 சத்தர பாண்யன்.அ ஆண் அம்ேறாஸ் ப.ேஜ.ப 294 54.44 ெவற்ற

3 ஹரகஷ்ணன்.ெச ஆண் ெசல்வமண இ.ேத.கா 35 6.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:959   பதவான வாக்கள்: 458(47.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 456    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலபாய்.ச ெபண் கண்ணன் ப.ேஜ.ப 212 46.49 ேதால்வ

2 ேஷாபா. ெபண் ெபஞ்சமன் ேஜாஸ் த..க 244 53.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:977   பதவான வாக்கள்: 558(57.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 558    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜன்.எம் ஆண் த்நாயகம் ப.ேஜ.ப 202 36.20 ேதால்வ

2 வஜயமார்.ெச ஆண் ெசல்லவாம இ.ேத.கா 356 63.80 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:980   பதவான வாக்கள்: 532(54.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபா.ஏ ெபண் கேஷார் ப.ேஜ.ப 258 48.68 ெவற்ற

2 ேமாகன
ந்தர.லா ெபண் லாறன்ஸ் அ.இ.அ.த..க 97 18.30 ேதால்வ

3 வசந்தா.ச ெபண் ெஜயராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 175 33.02 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:935   பதவான வாக்கள்: 573(61.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 573    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜன்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர நா.த.க. 59 10.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வேனாத்மார்.பா ஆண் பாஸ்கரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 229 39.97 ேதால்வ

3 வஜயமார்.ஏ ஆண் ஷ்பேலகா ப.ேஜ.ப 285 49.74 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:890   பதவான வாக்கள்: 469(52.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 469    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பள ேமாள்.ச ெபண் ேசம் ராஜ் இ.ேத.கா 202 43.07 ேதால்வ

2 அள்ேமர.ஏ ெபண் க்காஸ் அ.இ.அ.த..க 62 13.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மல்கா.ேக ெபண் வஜயமார் ப.ேஜ.ப 205 43.71 ெவற்ற
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ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:846   பதவான வாக்கள்: 535(63.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்ேபான்சாள்.ஏ ெபண் தங்கப்பன் த..க 190 35.58 ெவற்ற

2 தங்கம்மாள்.ச ெபண் ெசல்ைலயன் ப.ேஜ.ப 188 35.21 ேதால்வ

3 ஜாக்ன்
னதா.எஸ் ெபண் பரதாப் சங் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 156 29.21 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:852   பதவான வாக்கள்: 625(73.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1  பரகாஷ்.எம் ஆண் மாசலாமண ப.ேஜ.ப 201 32.21 ேதால்வ

2 கஷ்ணன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் அ.இ.அ.த..க 293 46.96 ெவற்ற

3 ராேஜஸ்.ஜா ஆண் ஜாண்ேறாஸ் இ.ேத.கா 130 20.83 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:843   பதவான வாக்கள்: 619(73.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 618    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகாஷ்.ேஜா ஆண் ேஜாவா நா.த.க. 8 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காந்ேதஸ்வர.த ெபண் வல்சன் ப.ேஜ.ப 57 9.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கல்டஸ்.மா ஆண் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 6.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாண் ெரஞ்சத்
சங்.ேகா ஆண் ேகாலப்பன் த..க 234 37.86 ெவற்ற

5 லா.எஸ்ஆர் ெபண் கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 232 37.54 ேதால்வ

6 மார்.ேவ ஆண் ேவலப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 7.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:818   பதவான வாக்கள்: 546(66.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 545    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இப்ராகீம்.உ ஆண் உேசன் த..க 268 49.17 ெவற்ற

2 சனல்மார்.ேந ஆண் ேநசமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 28.62 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.ஜ ஆண் கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 21.65 ேதால்வ

4 மேனாஜ்.ெந ஆண் ெநல்சன்
ேடவட் நா.த.க. 3 0.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:920   பதவான வாக்கள்: 558(60.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 558    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேடனயல் பால்
ஜாேபஸ் ெவஸ்.ெத ஆண் ேதவசகாயம் நா.த.க. 23 4.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபனட்
கறஸ்ேடாபர்.ஆர் ஆண் ராமசாம அ.ம..க. 6 1.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்.ஜ ஆண் ஞானப்பரகாசம் இ.ேத.கா 161 28.85 ேதால்வ

4 லதீஸ்.ஞா ஆண் ஞானசகாமண த..க 62 11.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லாசர்.ெபான் ஆண் ெபான்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 306 54.84 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:843   பதவான வாக்கள்: 531(62.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.எஸ் ெபண் ராஜகளன் இ.ேத.கா 361 67.98 ெவற்ற

2 தங்கலா.ச ெபண் மரய அன்றண
ராஜ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 170 32.02 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:844   பதவான வாக்கள்: 446(52.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 446    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காராபவ. ெபண் கம்ம கான் த..க 237 53.14 ெவற்ற

2 ேஜனட் லா
பாய்.ேகா ெபண் ேதவதாஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 37 8.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஹனா.ப ெபண் சீறாஜதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 38.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:947   பதவான வாக்கள்: 518(54.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாயராண.ற்ற ெபண் மரயதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரளா.ப ெபண் ேகாபால
கஷ்ணன் த..க 232 44.87 ெவற்ற

3 ெசல்வதாஸ்.த ஆண் தங்கமண ச.ப.ஐ(எம்) 32 6.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வன்.ற்ற ஆண் தங்கேறாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 24.56 ேதால்வ

5 பரன்ஸ்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர நா.த.க. 118 22.82 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழ்ளம்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:924   பதவான வாக்கள்: 655(70.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 655    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எமல்ெஜபசங்.ெச ஆண் ெசல்வநாயகம் இ.ேத.கா 450 68.70 ெவற்ற

2 னல்.ஏ ஆண் ஆன்றண ச.ப.ஐ(எம்) 28 4.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வதாஸ். ஆண் ந்தர்ராஜ் நா.த.க. 7 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசார்ணம்.வ ெபண் ஞானசகாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பைரட்.ச ஆண் ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மேகஸ்வரன். ஆண் மாராக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மார்.ஏ ஆண் அப்பா நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 145 22.14 ேதால்வ

ேபராட்ச : மாரரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:806   பதவான வாக்கள்: 621(77.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 621    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரதாஸ்.வ ஆண் வேவல் ஞா இ.ேத.கா 66 10.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாரபள்ைள.க ஆண் கஷ்ணபள்ைள ப.ேஜ.ப 253 40.74 ெவற்ற

3 சவராஜன்.ரா ஆண் ராமதாஸ் அ.ம..க. 86 13.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவராஜ்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் த..க 48 7.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பத்மனாபபள்ைள. ஆண் ப்ைபயாபள்ைள அ.இ.அ.த..க 149 23.99 ேதால்வ

6 ெஜேரான்.ேத ஆண் ேதவசகாமண நா.த.க. 19 3.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:810   பதவான வாக்கள்: 547(67.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 547    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.என் ெபண் சதாசவன் அ.ம..க. 155 28.34 ெவற்ற

2 தங்கம். ெபண் ைசமக்ேகல் இ.ேத.கா 115 21.02 ேதால்வ

3 தவ்யா.என் ெபண் ேஜாஸ் அ.இ.அ.த..க 79 14.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமழ்ச.எ ெபண் லாறன்ஸ் மார் த..க 154 28.15 ேதால்வ

5 மத.ம ெபண் ேகஷ் நா.த.க. 44 8.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:847   பதவான வாக்கள்: 587(69.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகர் பா. ெபண் ச்தாக் அ இ.ேத.கா 170 28.96 ேதால்வ

2 சபனா. ெபண் ப ரல் த..க 211 35.95 ெவற்ற

3 ெரஜஷா.ஐ ெபண் சந்தரேபாஸ் அ.ம..க. 59 10.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லத்தஸ்
ெஜபா. ெபண் ெசல்வன் அ.இ.அ.த..க 147 25.04 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:922   பதவான வாக்கள்: 665(72.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 665    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய ேஜான.த ெபண் த.லால் இ.ேத.கா 84 12.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்த.வ ெபண் த பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 7.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பா.த ெபண் சல்ெவஸ்டர் வ அ.இ.அ.த..க 177 26.62 ேதால்வ

4 பனயம்மாள்.அ ெபண் ஐ ெஜேரான் அ.ம..க. 92 13.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமர ஜான்ச.ர ெபண் ஷா த..க 265 39.85 ெவற்ற

ேபராட்ச : மாரரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:966   பதவான வாக்கள்: 640(66.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 640    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய அ. ஆண் கம்ம கான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 5.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வர்க்கீஸ் .ர ஆண் ரேபல் ஞா இ.ேத.கா 142 22.19 ேதால்வ

3 ஜாண்சன்.லா ஆண் லாசர் அ.இ.அ.த..க 106 16.56 ேதால்வ

4 ஷாஜ.ேதா ஆண் ேதாமஸ் த..க 286 44.69 ெவற்ற

5 லா.எஸ் ெபண் ராஜேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 11.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மாரரம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:750   பதவான வாக்கள்: 508(67.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 508    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமசந்தரன்.ச ஆண் சந்தர
ெமளஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 46 9.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாஷ். ஆண் வாமதாஸ் நா.த.க. 32 6.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜங்கன்ஸ்.த ஆண் தர்மசகாயம் அ.ம..க. 109 21.46 ேதால்வ

4 ெஜப ேமசயா.ச ஆண் சத்தயதாஸ் வ.ச.க. 59 11.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயசீலன்.ரா ஆண் ராயப்பன் ஞா இ.ேத.கா 23 4.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜனல் ராஜன்.ஜ ஆண் ஜார்ஜ் அ.இ.அ.த..க 239 47.05 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:916   பதவான வாக்கள்: 613(66.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ் அனதா
சாந்தமார. ெபண் த ெஜங்கன்ஸ் அ.ம..க. 224 36.54 ெவற்ற

2 சந். ெபண் மண ப.ேஜ.ப 119 19.41 ேதால்வ

3 தா.த ெபண் ஸ்டான்
என்கற கங்ஸ் அ.இ.அ.த..க 97 15.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வம்.த ெபண் தங்கராஜ் இ.ேத.கா 112 18.27 ேதால்வ

5 ெஜயராண.ஜ ெபண் ஜாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 9.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:859   பதவான வாக்கள்: 606(70.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்.எஸ் ெபண் சல்வான்ஸ் அ.ம..க. 208 34.32 ேதால்வ

2 பாப்பா.பா ெபண் டார்வன்
ெரத்தன மார் த..க 74 12.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமானஷா.த ெபண் சதீஷ் மார் அ.இ.அ.த..க 98 16.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜமேனாகரபாய்.ரா ெபண் ராைஜயா அ இ.ேத.கா 211 34.82 ெவற்ற

5 ேரகா.ரா ெபண் வஜய ராபன் நா.த.க. 15 2.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மாரரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:874   பதவான வாக்கள்: 627(71.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயதாஸ்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ப நா.த.க. 9 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ் மார்.தா ஆண் தாமஸ் த..க 181 28.87 ேதால்வ

3 ராபன்சன்.ேத ஆண் ேதவராஜ் அ.ம..க. 162 25.84 ேதால்வ

4 ெலனன் ேஜாஸ்.ெஜ ஆண் ஜாண் ந்தர்
ராஜ் அ.இ.அ.த..க 76 12.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஜாத பராங்
ெடல்பன்.ேஜா ஆண் ேக.ேஜாத

ெடல்லஸ் இ.ேத.கா 199 31.74 ெவற்ற

ேபராட்ச : மாரரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:833   பதவான வாக்கள்: 586(70.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 586    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனீஷ்.ப ஆண் பர்ணபாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கம்.அ ஆண் அன்மண அ.இ.அ.த..க 19 3.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வேனா.ஞா ஆண் ஞானசேராமண த..க 83 14.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாண்.ச ஆண் சங்காராயன் இ.ேத.கா 147 25.09 ேதால்வ

5 ஜாண்
இம்மாேவல்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் ச.ப.ஐ(எம்) 88 15.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜபராஜ்.ஞா ஆண் ஞானசகாமண அ.ம..க. 206 35.15 ெவற்ற

7 ேஜா டாம்
அலக்சஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாவா நா.த.க. 29 4.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:820   பதவான வாக்கள்: 630(76.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 630    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த. ெபண் தங்கைர அ.ம..க. 185 29.37 ேதால்வ

2 ஜா ேமர.எஃப் ெபண் ேஜாசப்ராஜ்.எஃப். ச.ப.ஐ(எம்) 70 11.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நஷா கரஸ். ெபண் சந்தரேசகர் த..க 82 13.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரதீஷா.ெஹச் ெபண் சவமார் அ.இ.அ.த..க 108 17.14 ேதால்வ

5 ேமர
ெமற்றல்டா.ஏ ெபண் ேசாப ராஜன் இ.ேத.கா 185 29.37

ெவற்ற
(க்கல்
ைற)

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:652   பதவான வாக்கள்: 423(64.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 423    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பால்தங்கம்.ெச ெபண் நக்கல்சன்.ெச இ.ேத.கா 178 42.08 ெவற்ற

2 பரதீபா.பா ெபண் ேஜக்கப்
கறஸ்ெடாபர் நா.த.க. 43 10.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பேரமா.ேத ெபண் தரவயம் அ.ம..க. 140 33.10 ேதால்வ

4 ெஜச.ப ெபண் பாக்கயமண அ.இ.அ.த..க 62 14.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:736   பதவான வாக்கள்: 534(72.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சந்தயா.க ெபண் ராஜேசகர் எஸ் அ.ம..க. 111 20.79 ேதால்வ

2 ராதகா. ேல ெபண் கஷ்ணமார் ப.ேஜ.ப 173 32.40 ெவற்ற

3 ெஜமலா.ெச ெபண் ெபா.ேடவ இ.ேத.கா 100 18.73 ேதால்வ

4 ெஷர்ன். ெபண் ஆஸ்ன் பஸ் த..க 150 28.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : மாரரம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:706   பதவான வாக்கள்: 440(62.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன். ஆண் சவங்கநாடார் த..க 73 16.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ் மார்.ந ஆண் நாராயணபள்ைள என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 7.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்லத். ஆண் த்ைதயன் அ.ம..க. 99 22.50 ெவற்ற

4 ேசகர்.ரா ஆண் ராைமயன் ப.ேஜ.ப 95 21.59 ேதால்வ

5 பால் மண.ஞா ஆண்  ஞானசகா மண இ.ேத.கா 41 9.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயேசகர்.த ஆண் தாசன் ப அ.இ.அ.த..க 98 22.27 ேதால்வ

7 ெஜ.த ஆண் தங்கமண த நா.த.க. 1 0.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மாரரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:666   பதவான வாக்கள்: 516(77.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட்ராஜ்.ஞா ஆண் ஞானமண த..க 119 23.06 ேதால்வ

2 வாமதாஸ்.ப ஆண் யன் நாடார் அ.இ.அ.த..க 28 5.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னலா. ெபண் ஸ்பன் நா.த.க. 18 3.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாண்கறஸ்ேடாபர்.ெச ஆண் எஸ்
ெசல்லப்பன் இ.ேத.கா 170 32.95 ெவற்ற

5 ஜாண்ேறாஸ்.எம் ஆண் மரய
அந்ேதாண அ.ம..க. 127 24.61 ேதால்வ

6 ெஜய.க ெபண் மார் எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 5.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாசப்ராஜ்.ப ஆண் பரான்சஸ் எம் ச.ப.ஐ(எம்) 24 4.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 669(68.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 669    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜமண. ஆண் த். ஞா த..க 94 14.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 எட்வன்ராஜ்.ந ஆண் நடராஜன் இ.ேத.கா 272 40.66 ெவற்ற

3 கலாராண .ெச ெபண் ஐயப்பன் அ ப.ேஜ.ப 231 34.53 ேதால்வ

4 சவ்.வ ஆண் வக்டர்.அ அ.இ.அ.த..க 72 10.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:843   பதவான வாக்கள்: 626(74.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.ஞா ஆண் ஞானமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 6.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ச ராஜ்.ரா ஆண் ராஜன். ெச அ.ம..க. 35 5.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வராஜ்.ச ஆண் சன்னதம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ.ர ெபண் ரவந்தரன். வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தங்கப்பன்.ரா ஆண் ராமங்கம். ச ப.ேஜ.ப 175 27.96 ெவற்ற

6 மேனாகரன்.ந ரா ஆண் ராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராஜன்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண்.
ெகா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 12.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 வமல் ெசர்ன்
சங்.ம ஆண் மரய மக்ேகல் இ.ேத.கா 162 25.88 ேதால்வ

9 வனீஷ்மார்.ேவ ஆண் ேவலப்பன். ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 10.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 வஜயமார். ஆண் மாரவாம. நா அ.இ.அ.த..க 35 5.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:701   பதவான வாக்கள்: 523(74.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ேந ெபண் ெஜகன்ராஜ்.த த..க 68 13.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்தயபரயா.ஐ ெபண் ஐயப்பன் ேத..த.க 111 21.22 ேதால்வ

3 கந்த கதர். ெபண் கதர்ேவல். ெபா அ.இ.அ.த..க 108 20.65 ேதால்வ

4 மரய ெசல்வ.ேத ெபண் றாபன் ரேமஷ். ேத இ.ேத.கா 101 19.31 ேதால்வ

5 ராதா
தங்கராஜ்.ெபான் ெபண் தங்கராஜ். ஞா ப.ேஜ.ப 135 25.81 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:578   பதவான வாக்கள்: 338(58.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 336    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமரஸ்ெடல்லா.அ ெபண் ராபர்ட் இ.ேத.கா 247 73.51 ெவற்ற

2 வன.ெபா ெபண் ெஜஸ்ன் ராஜ்.
ெச அ.இ.அ.த..க 89 26.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:662   பதவான வாக்கள்: 478(72.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 476    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ெஜ ெபண் ரவ.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 95 19.96 ேதால்வ

2 கந்த.அ ெபண் வல்சன்.ற்ற இ.ேத.கா 80 16.81 ேதால்வ

3 ஜா.ரா ெபண் ெசல்வராஜன். ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 27.31 ேதால்வ

4 ெரத்தனபாய்.ப ெபண் தங்கப்பன். ெப த..க 161 33.82 ெவற்ற

5 ைஷலாபாய்.அ ெபண் ெஜயராஜ். நா அ.இ.அ.த..க 10 2.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:539   பதவான வாக்கள்: 358(66.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 357    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ெபா ெபண் வல்சன். நீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 42.02 ேதால்வ

2 லதாபாய்.த ெபண் லாசர். ப த..க 207 57.98 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:793   பதவான வாக்கள்: 602(75.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வஜயமார.ச ெபண் ேமாகனன். ரா அ.இ.அ.த..க 26 4.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெஜச ஸ்ப
கலா.ரீ ெபண் இக்ேனசயஸ். ப ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 75 12.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயந்த.ம ெபண் ேஜம்ஸ்ராஜ் . ந இ.ேத.கா 500 83.19 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:810   பதவான வாக்கள்: 592(73.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 592    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உைமபா.ப ெபண் பர்கம. ப அ.இ.அ.த..க 89 15.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஏஞ்சல்
ெஜன.ரா ெபண் அள் ஸ்டான்.

ஜா இ.ேத.கா 157 26.52 ெவற்ற

3 சாந்த.தா ெபண் ேநைசய்யன் த..க 138 23.31 ேதால்வ

4 வசந்தா.ெச ெபண் தங்கேவல்.  நா.த.க. 94 15.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜபா.ேத ெபண் கனகப்பன்.த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 114 19.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:634   பதவான வாக்கள்: 442(69.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 442    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ்.க ஆண் கமலன்.அ நா.த.க. 16 3.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணன்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண் அ.ம..க. 10 2.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கறஸ்ன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன். மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 126 28.51 ேதால்வ

4 சவமார்.ேகா ஆண் ேகாவந்த பள்ைள ப.ேஜ.ப 209 47.29 ெவற்ற

5 ெரவ. ஆண் ட்டப்பன் அ.இ.அ.த..க 52 11.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜகன்.த ஆண் தங்ைகயன் இ.ேத.கா 29 6.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:536   பதவான வாக்கள்: 401(74.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 401    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமல்ராஜ்.ேந இரா ஆண் இராயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 20.70 ெவற்ற

2 எல்ஜன்ராஜ்.ரா ஆண் ராஜமண அ.இ.அ.த..க 74 18.45 ேதால்வ

3 மீனா.ஜா ெபண் வஜயமார்.
ேவ.ரா ப.ேஜ.ப 81 20.20 ேதால்வ

4 ராஜன்.தா ஆண் தாசன். ஞா இ.ேத.கா 82 20.45 ேதால்வ

5 ேவலம்மாள். ெபண் கேணசன். ெல ச.ப.ஐ(எம்) 81 20.20 ேதால்வ

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 11 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:739   பதவான வாக்கள்: 504(68.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 504    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரவ.ெபான் ஆண் ெபான்ைனயன். ேக இ.ேத.கா 131 25.99 ேதால்வ

2 ரா. ஆண் ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 58 11.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராைஜயன்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண்.  ப.ேஜ.ப 193 38.29 ெவற்ற

4 ராஜ்.த ஆண் தங்கப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 122 24.21 ேதால்வ

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1052   பதவான வாக்கள்: 779(74.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 777    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.த ஆண் தங்கப்பன். ெபான் ப.ேஜ.ப 336 43.24 ெவற்ற

2 கமல் சந்தரன்.ச ஆண் ப. சந்தரேசகரன் இ.ேத.கா 97 12.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணன்.ெச ஆண் ேக. ெசல்லப்பன் அ.ம..க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன்.ரா ஆண் அ. ராைமய்யன் அ.இ.அ.த..க 182 23.42 ேதால்வ

5 ரவ.அ ச ஆண் அன்ைபயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 11.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஷ்ராஜ்.ரா ஆண் ராஜன். எஸ் த..க 72 9.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 463(75.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சசகலா. ெபண் கஷ்ணன்ட். ேவ அ.இ.அ.த..க 130 28.26 ேதால்வ

2 சந்ேதாஷ்.பா ஆண் பாலகஷ்ணன்.  ப.ேஜ.ப 252 54.78 ெவற்ற

3 பரகாஷ்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன்.ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 16.96 ேதால்வ

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:742   பதவான வாக்கள்: 529(71.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 529    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபாலகஷ்ணன்.த ஆண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 10.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்கீர் உேசன். ஆண் கம  நா.த.க. 2 0.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சசல்ராஜ். ரா ஆண் க்காஸ். ெச ேத..த.க 12 2.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரபக்.அ ஆண் அசன். எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேமஷ்மார்.ம ஆண் மண. ர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 லதாேமர.அ ெபண் நாகராஜன். த ப.ேஜ.ப 114 21.55 ேதால்வ

7 வஜயன்.ச ஆண் சண்கன் அ.ம..க. 26 4.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெஜஸ்ன்ராஜ்.த ஆண் தபசத் அ.இ.அ.த..க 97 18.34 ேதால்வ

9 ேஜாஸ் எட்வர்ட்.த ஆண் தங்ைகயன்.
ேவ த..க 208 39.32 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:502   பதவான வாக்கள்: 307(61.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 307    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வஜயமார.ரா ெபண் சவராஜ்.ச ப.ேஜ.ப 139 45.28 ேதால்வ

2 றபக்கா.ப ெபண் அஜய்மார் இ.ேத.கா 168 54.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 517(59.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதாமார.ரா ெபண் தப்ராஜ். ரா நா.த.க. 88 17.02 ேதால்வ

2 இசக்கயம்மாள். ெபண் ஐயப்பன்.ந ப.ேஜ.ப 117 22.63 ேதால்வ

3 பரயா.ரா ெபண் ரேமஷ்.  ச.ப.ஐ(எம்) 110 21.28 ேதால்வ

4 றாகலா பவ. ெபண் ேஷக் அப்ல்
காதர் இ.ேத.கா 202 39.07 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:901   பதவான வாக்கள்: 685(76.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 684    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாரதா.ந ெபண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 8.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசன்.ெடா ெபண் அன்ச்ெசழயன். அ இ.ேத.கா 42 6.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழ்ெசல்வ. ெபண் ேஜாஸ் எட்வர்ட். த த..க 339 49.56 ெவற்ற

4 வனதா. ெபண் வஜயன். ஹா அ.இ.அ.த..க 21 3.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜய சந்தர
ேலகா. ெபண் அன. பா ப.ேஜ.ப 224 32.75 ேதால்வ
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ேபராட்ச : லேசகரம்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1141   பதவான வாக்கள்: 779(68.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 779    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா
நடராஜன். ெபண் ெபான். நடராஜன் ப.ேஜ.ப 183 23.49 ேதால்வ

2 சவமார். ஆண் த்ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 9.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாஷ்
ெகன்ன.ஐ ஆண் ஐயப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 217 27.86 ெவற்ற

4 ஜல்.க ஆண் கனகராஜ். த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசல்ஜன்
ெபனட்.ெச ஆண் ெசல்லன் நா.த.க. 21 2.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரேமஷ்.அ ஆண் அய்யாக்ட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 8.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராேஜஷ்.தா ஆண் தாசன். தா இ.ேத.கா 141 18.10 ேதால்வ

8 வஜயன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தபள்ைள அ.இ.அ.த..க 61 7.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:454   பதவான வாக்கள்: 373(82.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 372    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரபா. ெபண் அய்யாவாம அ.இ.அ.த..க 131 35.22 ெவற்ற

2 மதா.ச ெபண் னத பாண்ய
ராஜன் ப ப.ேஜ.ப 116 31.18 ேதால்வ

3 ரபகா. ெபண் ஷாஜஹான் எஸ்..ப.ஐ. 82 22.04 ேதால்வ

4 லதா என்ற
ராஜம்மாள்.ச ெபண் சந்தரன் ற்ற த..க 43 11.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாட்டாரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:691   பதவான வாக்கள்: 525(75.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட்.ஜீ ஆண் ஜீவானந்தம் க ேத..த.க 22 4.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சகாயபால்சன்.எம் ஆண் மணவண்ணன் ப அ.இ.அ.த..க 90 17.14 ேதால்வ

3 சல்மான்கான்.எஸ் ஆண் சம் எஸ்..ப.ஐ. 81 15.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவமார்.ச ஆண் ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 4.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெபான்.ச ஆண் சவகணபத ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 283 53.90 ெவற்ற

6 ெஜய ஷயனா
ேதவ.ற்ற ெபண் வக்ேனஷ்வரன் என்

ற்ற ப.ேஜ.ப 24 4.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாட்டாரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:791   பதவான வாக்கள்: 644(81.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 643    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ப ஆண் ெபரயவன் நாடார் த..க 238 37.01 ெவற்ற

2 கேஷார்.ச எம் ஆண் கறஸ் தாஸ் அ.இ.அ.த..க 116 18.04 ேதால்வ

3 சரஸ்வத.எ ெபண் அரச்சந்தரன் ப.ேஜ.ப 29 4.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தேனஷ்
தாவ.ஒய் ஆண் யாக்ேகா  ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 47 7.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரம்சங்.அ ஆண் ஐயாத்ைர ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 213 33.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாட்டாரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:520   பதவான வாக்கள்: 392(75.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 392    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்ேடாபர்
சந்தரேமாகன்.எஸ் ஆண் ப்பரமணயன் ச இ.ேத.கா 181 46.17 ெவற்ற

2 ெசந்தல் மார்.மா ஆண் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 5.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பால்ராஜ்.ேக ஆண் வாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 29.59 ேதால்வ

4 கன். ஆண் த் நாடார் ப அ.இ.அ.த..க 74 18.88 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:518   பதவான வாக்கள்: 366(70.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 365    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 உஷா.எ ற்ற ெபண் பால தாகர் ற்ற அ.இ.அ.த..க 136 37.26 ேதால்வ

2 சேராஜா.ப ெபண் பச்சத் ஆ த..க 166 45.48 ெவற்ற

3  ேகாகல
வள்ள.ஆர் ெபண் ப்பரமணயன் என் ப.ேஜ.ப 63 17.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:607   பதவான வாக்கள்: 445(73.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 445    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அயா.ம ெபண் ெசந்தல் மார் இ.ேத.கா 112 25.17 ேதால்வ

2 ெசல்வகன.எஸ் ெபண் ேகாபாலன் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 39.10 ெவற்ற

3 மஞ்.ந ெபண் ேஹமந்த் மார்
 அ.இ.அ.த..க 140 31.46 ேதால்வ

4 ெஜயா.ப ெபண் கதாஸ் ேக ப.ேஜ.ப 19 4.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாட்டாரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:497   பதவான வாக்கள்: 328(66.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 328    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதம்பரம்.ேக ஆண் கஷ்ணபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 14.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வன்.எம் ஆண் மாணக்கவாசகம்
பள்ைள அ.இ.அ.த..க 150 45.73 ெவற்ற

3 நாகராஜன்.ற்ற ஆண் தாபள்ைள ேத..த.க 62 18.90 ேதால்வ

4 ெபான்சாம.அ ஆண் அய்யப்பன் பள்ைள ப.ேஜ.ப 11 3.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பன்.நீ ஆண் நீலகண்டன்  த..க 57 17.38 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:558   பதவான வாக்கள்: 380(68.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 380    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகம்மாள்.ப ெபண் ப்பரமணயன் என் அ.இ.அ.த..க 196 51.58 ெவற்ற

2 மாலா.எம் ெபண் மணகண்டன் எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 184 48.42 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:489   பதவான வாக்கள்: 331(67.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாவத்தர. ெபண் மணகண்டன் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 29.31 ேதால்வ

2 மீனாமார.ேக ஏ ெபண் கஷ்ணன் க ச ப.ேஜ.ப 31 9.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெரத்தனம்.எம் ெபண் ஆகம் பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 203 61.33 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 534(74.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.ற்ற ெபண் ேசகர் ப அ.இ.அ.த..க 95 17.79 ேதால்வ

2 பகவதயம்மாள்.ஜ ெபண் கண்ணன் ப்ப ப.ேஜ.ப 129 24.16 ேதால்வ

3 வமலா.எஸ் ெபண் மரய ேநசன் எம் த..க 291 54.49 ெவற்ற

4 ெஜகதீஸ்வர.இ ெபண் இசக்கயப்பன் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 3.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 463(71.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 462    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.எம் ெபண் லேசகரன்
ெசட்யார் எஸ் ப.ேஜ.ப 146 31.60 ேதால்வ

2 வனதா.ம ெபண் கண்ணன் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 300 64.94 ெவற்ற

3  ெகௗர.ஆ ெபண் ேரஸ் மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 3.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாட்டாரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:549   பதவான வாக்கள்: 411(74.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 411    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கார்த்தக்.எஸ் ஆண் ப்ைபயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரபாகரன்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 18 4.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணகண்டன்.இ ஆண் இசக்கயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன்.ற்ற ஆண் நாராயணன் ப.ேஜ.ப 46 11.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கன்.ெபா ஆண் ெபான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 24.09 ேதால்வ

6 ெரத்தனராஜ்.த ஆண் தங்கப்பன் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வசந்தமார.எ ெபண் ைவண்டெபமாள்
எஸ் த..க 223 54.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகாட்டாரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:522   பதவான வாக்கள்: 327(62.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.ேம ெபண் பா . இ.ேத.கா 144 44.04 ெவற்ற

2 ேடனயல்.ெஜ ஆண் ெஜபமண ேத..த.க 86 26.30 ேதால்வ

3 மரய ேநசன்.எம் ஆண் ேமாசஸ் மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 29.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:685   பதவான வாக்கள்: 539(78.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 539    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ப ெபண் ராசப்பன் ற்ற த..க 212 39.33 ெவற்ற

2 தங்ேகஸ்வர.எ எம் ெபண் மாரத் ப ப.ேஜ.ப 183 33.95 ேதால்வ

3 ேமர.என் ெபண் அல்ேபான்ஸ் எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 18.00 ேதால்வ

4 ைலசம்மாள்.ப ெபண் பால்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 8.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாட்டாரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:521   பதவான வாக்கள்: 423(81.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 423    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.ஆர் ஆண் ராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 140 33.10 ேதால்வ

2 சம்ர்ணேதவராஜன்.க ஆண் கணபத நாடார்
க அ.இ.அ.த..க 116 27.42 ேதால்வ

3 தங்கமார்.மா ஆண் மால்நாடார் ஆ ப.ேஜ.ப 167 39.48 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:950   பதவான வாக்கள்: 732(77.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 731    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமலராஜன்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் தர்மராஜ்ந ச.ப.ஐ(எம்) 368 50.34 ெவற்ற

2 அமல்ராஜ்.த ஆண் தர்மகண் ஆ ப.ேஜ.ப 59 8.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜாண் ேசகர்.ச ஆண் சம்ேசான் யா நா.த.க. 1 0.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாண்ேறாஸ் ராஜ்.ந ஆண் எஸ். நல்லதம்ப த..க 303 41.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 635(73.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 635    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்ன் ஷாஜ.அ ஆண் அள் தாஸ் ப இ.ேத.கா 121 19.06 ேதால்வ

2 ஆனந்த் ெரஜ.ஐ ஆண் அ. ஐசக் த..க 208 32.76 ெவற்ற

3 நாகராஜன்.ந ஆண் நடராஜன் ேவ ப.ேஜ.ப 13 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ் பா.க ஆண் கனைகயன் ேமா நா.த.க. 7 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5
ெஜஸ்ன்
ந்தர்லால்
பா.ெஜ

ஆண் ெஜபஞானம்  அ.இ.அ.த..க 153 24.09 ேதால்வ

6 ஹல்பர்ட்
நக்சன்.ஹ க ஆண் ஹல்ைகயா ந ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 133 20.94 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 606(71.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கெரத்தனம்.த ெபண் ஐ ஜாண்ேறாஸ் த..க 144 23.76 ேதால்வ

2 ெமர்ன் உஷா.ஆ ெபண் ேரஷ்  ேத..த.க 51 8.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேர எஸ்
நாயர்.எஸ் ெபண் என். சங்கரன்ட் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 66 10.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜ.த ெபண் ராபன்சன் ேத இ.ேத.கா 277 45.71 ெவற்ற

5 ஜாஸ்பன் வனதா.ெச ெபண் னல் ெச நா.த.க. 24 3.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பா.ச ெபண் சதீஷ். ெச அ.இ.அ.த..க 44 7.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:815   பதவான வாக்கள்: 465(57.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 465    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜன.ம ெபண் மரய ஜாண்ேறாஸ். ப ச.ப.ஐ(எம்) 157 33.76 ேதால்வ

2 தா ஏதாஸ்.ஏ ெபண் ேதவசகாய ராஜ். அ நா.த.க. 15 3.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பேறம வசந்த
கலா.ெச ெபண் கறஸ்ேடாபர் ெச இ.ேத.கா 82 17.63 ேதால்வ

4 மரய ேநசம்.ெச ெபண் எம். மக்ேகல் த..க 170 36.56 ெவற்ற

5 லதா.ஞா ெபண் சார்லஸ் ெசல்வன்
ெஜ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 8.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:720   பதவான வாக்கள்: 454(63.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 454    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.ெஜ அ ெபண் ெஜயன் ச ப.ேஜ.ப 264 58.15 ெவற்ற

2 ரஜன.அ ெபண் வ. ேரஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 190 41.85 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:637   பதவான வாக்கள்: 390(61.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ந ெபண் ேமஷ் எஸ் நா.த.க. 36 9.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 னதா.க ெபண் வஜயன் ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 199 51.03 ெவற்ற

3 பாலம்மாள்.த ெபண்  ராஜ் அ.ம..க. 66 16.92 ேதால்வ

4 ெஹலன்.ந ெபண் க. அன்ராஜ் த..க 89 22.82 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:799   பதவான வாக்கள்: 503(62.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 502    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜதா.ெச ெபண் ேரஷ் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 199 39.64 ெவற்ற

2 கவதா.ெல  ெபண் நாேகந்தரன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 14.14 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 தங்கம்.ரா ெபண் ராஜம்மா அ.ம..க. 44 8.76 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ேரவத.க அ ெபண் வக்ேனஷ் வ ப.ேஜ.ப 188 37.45 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:808   பதவான வாக்கள்: 561(69.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 561    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமர கலா.ஜா ெபண் கங் ெஜய
மார். பா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 270 48.13 ெவற்ற

2 பகலா.ச ெபண் வர்க்கீஸ் ச நா.த.க. 15 2.67 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 வசந்தா.இ ெபண் ராயப்பன் ஆ இ.ேத.கா 39 6.95 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ெஜயந்த.ெல ெபண் ரா. ராஜ் த..க 237 42.25 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:856   பதவான வாக்கள்: 559(65.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கரன்ட்.நா ஆண் நாராயணபள்ைள அ.ம..க. 14 2.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சார்லஸ்.ெச ஆண் ெசல்வமண தா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 14.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பால் ைர
தங்கநாடார்.த ஆண் தங்கநாடார் ேவ நா.த.க. 66 11.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபக்ஸ்
ேமாகன்தாஸ்.த ஆண் தனஸ்லாஸ் ம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 167 29.87 ேதால்வ

5 ஜஸ்டஸ் பா.க ஆண் கண்ைணயன் ெபா த..க 209 37.39 ெவற்ற

6 ெஜபமலர்.லா ெபண் வர்கீஸ் ஜீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஹல்பர்ட் தம்ப
ராஜ்.ஹ க ஆண் ஹல்க்ைகயா ந ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 9 1.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:657   பதவான வாக்கள்: 450(68.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராேஜஷ்
மார்.த ஆண் தங்கநாடார் அ அ.இ.அ.த..க 133 29.56 ேதால்வ

2 ெபன்
ேஜாஸ்.தா ஆண் தாசன் ப இ.ேத.கா 201 44.67 ெவற்ற

3 ராஜன்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஷ்
மார். ஆண் சாம த..க 101 22.44 ேதால்வ

5 ஜார்ஜ்.தா ஆண் தாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:486   பதவான வாக்கள்: 357(73.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 357    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வன் ராஜ்.ஸ் ஆண் ஸ்ேதவான் நா.த.க. 8 2.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கபால்.ேவ ஆண் ேவதக்கண் த..க 132 36.97 ேதால்வ

3 பேரம் ஆனந்த்.ஜா ஆண் ஜார்ஜ் ேந இ.ேத.கா 217 60.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1010   பதவான வாக்கள்: 718(71.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 718    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவலப்பதாஸ்.தா ஆண் தாேமாதரன் பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 16.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தர் ராஜ்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் த இ.ேத.கா 190 26.46 ேதால்வ

3 பட்டர் ேஜாசப்.அ ஆண் அள்மண ஏ நா.த.க. 10 1.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வ.ேகா ஆண் ேகாபாலபள்ைள அ.இ.அ.த..க 16 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜேறான்.ரா ஆண் ராயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 18.94 ேதால்வ

6 ஸ்டான் ஸ்பன். ஆண் ைச
ேவதமாணக்கம் த..க 249 34.68 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:991   பதவான வாக்கள்: 651(65.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா பாய்.ேகா ெபண் ெபன்யமீன் ற்ற இ.ேத.கா 251 38.56 ேதால்வ

2 ஆவர்
ேசம்ராஜ்.ேஜ ஆண் ேஜக்கப் த..க 315 48.39 ெவற்ற

3 எபேனசர்.ஏ ஆண் . ஏ ேநசன் அ.ம..க. 20 3.07 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ரதீஸ் ேஜாஸ்வா.ரா ஆண் ராபன்சன் ெச நா.த.க. 15 2.30 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 லாறன்ஸ்.ேவ ஆண் ேவதத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 7.68 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:797   பதவான வாக்கள்: 517(64.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.ச ெபண் ஜாஸ்பர் ஸ்ேடன் ஜீ இ.ேத.கா 223 43.13 ேதால்வ

2 னதா.த ெபண் ஜஸ்ன் மேனாகரன் த..க 270 52.22 ெவற்ற

3 ராண.ப ெபண் பட்டர் ேஜாசப் அ நா.த.க. 24 4.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:935   பதவான வாக்கள்: 664(71.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 663    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்டல்
பேறம மார. ெபண் ஆவர் ேசம் ராஜ்.

ெஜ த..க 359 54.15 ெவற்ற

2 ேமர அமர
ராஜகன.ச ெபண் ெஜயபால் ச நா.த.க. 16 2.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனதா.ேந ெபண் எட்வன் தயானந் அ இ.ேத.கா 265 39.97 ேதால்வ

4 ேஷாபா.சா ெபண் வஜல்மார் ஜா அ.இ.அ.த..க 23 3.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:711   பதவான வாக்கள்: 497(69.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட் மண.ந ஆண் நல்லதம்ப ேத..த.க 29 5.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஐசக்.ேவ ஆண் ேவதமண அ.இ.அ.த..க 1 0.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கறஸ்ேடாபர்
ெசல்வதாஸ்.அ ஆண் அள்தாஸ் ெச ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 10 2.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சாேவல்.ச ஆண் ெசல்லம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 3.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 றாபன்சன். ஆண் த்ைதயன் அ இ.ேத.கா 232 46.68 ெவற்ற

6 ெஜகன் ெசல்வ
சங்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் த..க 195 39.24 ேதால்வ

7 ஸ்டான்
மாரதாஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் ெபா நா.த.க. 11 2.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாதநல்ர்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:897   பதவான வாக்கள்: 635(70.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 635    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அெலக்ஸ்.அ ஆண் அந்ேதாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 9.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராஜமண. ஆண் ப்ைபயன். எ அ.இ.அ.த..க 33 5.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேடவட்.இரா ெச ஆண் இராஜமண அ ேத..த.க 226 35.59 ெவற்ற

4 தங்க பாய்.ெச ெபண் ேதவதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 10.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேனான்மண. ஆண் த்ைதயா இ.ேத.கா 46 7.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரதீஷ்.ம ஆண் மக்ேகல் ராஜ் நா.த.க. 23 3.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராண பாய்.ேத ெபண் இ. ஜார்ஜ் அ.ம..க. 38 5.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ராஜேசகர்.இ ஆண் ஞ. இஸ்ரேவல் த..க 145 22.83 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:786   பதவான வாக்கள்: 553(70.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்ெலட்ம.ேவ ெபண் ஜாண் ேஜாசப்
ராஜ் ெச நா.த.க. 65 11.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பால் ெஜகன் பரபா.பா ெபண் ெச. கல்பர்ட்
ராஜ் த..க 218 39.42 ேதால்வ

3 மஞ்.ம ெபண் வஜய மார்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 270 48.82 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:701   பதவான வாக்கள்: 499(71.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 499    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆண்டாள்.ப ெபண் என். எஸ்.
நடராஜன் ம.த..க. 178 35.67 ேதால்வ

2 சத்ரா.ஆர் ெபண் இ. கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 130 26.05 ேதால்வ

3 ெசண்பகவல்.ஆர் ெபண் ேக. ராமவாம ப.ேஜ.ப 191 38.28 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:790   பதவான வாக்கள்: 650(82.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 650    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ
த்ெலட்ம. ெபண் ஐ. ேரஷ் அ.இ.அ.த..க 14 2.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பா. ெபண் க. ப்ைபயா த..க 252 38.77 ேதால்வ

3 வசந்த.ஆர் ெபண் ச. ராஜப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 365 56.15 ெவற்ற

4 ேவலம்மாள்.எஸ் ெபண் ஆர். சவன்ராஜ் ப.ேஜ.ப 19 2.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:624   பதவான வாக்கள்: 451(72.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 451    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆன்ெலட்.எம் ெபண் ெசார்ணசங் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 167 37.03 ேதால்வ

2 எல்ச.எஸ் ெபண் எம். ர்த்த நா.த.க. 27 5.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரண்யா.ப ெபண் ேக. பரேதசயாபள்ைள அ.இ.அ.த..க 48 10.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நீலாவத.வ ெபண் க. வள்ளநாயகம் த..க 190 42.13 ெவற்ற

5 ராஜம்மாள்.இ ெபண் ேக. இசக்க ஆசார ப.ேஜ.ப 19 4.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:794   பதவான வாக்கள்: 493(62.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 493    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்றன சகாய
ஜதா.அ ெபண் ெஜகன் த..க 176 35.70 ெவற்ற

2 கைலச் ெசல்வ. ெபண் எம். ேதவதாஸ் ப.ேஜ.ப 149 30.22 ேதால்வ

3 ெசல்வ
அனஷா.அ ெபண் அ. மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 168 34.08 ேதால்வ

ேபராட்ச : சீந்தரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1143   பதவான வாக்கள்: 852(74.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 852    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆபரகாம்.அ ஆண் அணாசலம் நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 9.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சதானந்தம்.அ ஆண் எஸ். அைமநாயகம் அ.இ.அ.த..க 312 36.62 ேதால்வ

3 ேரஷ்.ச ஆண் சதாசவம் த..க 447 52.46 ெவற்ற

4 ெசல்லக்கண்.ற்ற ஆண் தங்ைகயா நாடார் அ.ம..க. 16 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சீந்தரம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:806   பதவான வாக்கள்: 540(67.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 540    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபரீஷ் அழகப்பன்.ஆ ஆண் அ. ஆகம்
பள்ைள ப.ேஜ.ப 110 20.37 ேதால்வ

2 ப்பம்மாள்.ற்ற ெபண் வ. தாணப்பன் அ.இ.அ.த..க 108 20.00 ேதால்வ

3 தாமாைலயெபமாள்.ஆர் ஆண் எ.
இராமநாதபள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 263 48.70 ெவற்ற

4 நந்தமார்.அ சா ஆண் என். அய்யம்
ெபமாள் அ.ம..க. 59 10.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:606   பதவான வாக்கள்: 417(68.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த.ேக ெபண் கஷ்ணர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 16.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆஷா.எம் ெபண் ேவ. கன் அ.இ.அ.த..க 18 4.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கவதா.எஸ் ெபண் இ. காளதாஸ் ம.த..க. 75 17.99 ேதால்வ

4 வள்ளஅம்மாள்.ச ெபண் எம். தாேமாதரன் ப.ேஜ.ப 257 61.63 ெவற்ற

ேபராட்ச : சீந்தரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:623   பதவான வாக்கள்: 483(77.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆனந்த்.ேக ஆண் வ கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 125 25.88 ேதால்வ

2 கேணஷ்.ேமா ஆண் ேவ. ேமாகன் ப.ேஜ.ப 51 10.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கதேரசன்.ஐ ஆண் ஆ.ஐயப்பன் த..க 299 61.90 ெவற்ற

4 சந்தரன்.என் ஆண் நீலகண்டபள்ைள அ.ம..க. 8 1.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:713   பதவான வாக்கள்: 511(71.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அயா. ெபண் ரவந்தர நாத் தார் த..க 210 41.10 ெவற்ற

2 ெகௗமார.வ ெபண் க. சல் பரகாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 86 16.83 ேதால்வ

3 சசகலா.ஆர் ெபண் அணஞ்செபமாள் நா.த.க. 10 1.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பந்.வ எ ெபண் ச. ேகாபமாரன் தம்ப ப.ேஜ.ப 111 21.72 ேதால்வ

5 ராதா.வ ெபண் மணகண்டன்.ேக அ.இ.அ.த..க 94 18.40 ேதால்வ

ேபராட்ச : சீந்தரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:741   பதவான வாக்கள்: 480(64.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 479    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவண
கண்ணன்.ஆர் ஆண் ராம நாராயண

பள்ைள
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 11.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சேராஜன.ப ெபண் ேக.சந்தரேசகர
நாயர் அ.இ.அ.த..க 124 25.89 ேதால்வ

3 ேசாமந்தர.ரா ெபண் எம். ேரஷ் இ.ேத.கா 9 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தார்த்த.ேவ ஆண் ேவலாதம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 8.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வரபத்தர பள்ைள.ேவ ஆண் வ. ேவலப்ப
பள்ைள ப.ேஜ.ப 191 39.87 ெவற்ற

6 ெஜயமார்.எஸ் ஆண் என். மாரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 11.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சீந்தரம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:631   பதவான வாக்கள்: 424(67.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 424    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காச.வ ஆண் எல். ேவலாதம்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 170 40.09 ெவற்ற

2 காமாட்ச
நாதன்.எம் ஐ ஆண் கன் அ.ம..க. 23 5.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பார்வத.எம் ெபண் ஆர்.ஆர்.ேகஷ் ப.ேஜ.ப 124 29.25 ேதால்வ

4 ராஜன்.எம் ஆண் ேவ. மணகண்டன் இ.ேத.கா 46 10.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வசாக்.ப ஆண் ப. கம் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 61 14.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சீந்தரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:732   பதவான வாக்கள்: 513(70.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 513    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கங்காதரன்.ற்ற ஆண் எஸ் தாபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 15.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கண்ணன்.ேக ஆண் ப.கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 96 18.71 ேதால்வ

3 கல்யாண.என் ெபண் என். சவமரன் ப.ேஜ.ப 34 6.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கார்த்தக்.ஐ ஆண் என். ஐயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 15.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ப்ைபயா.க ஆண் . கந்தசாம த..க 76 14.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேரஷ்.ெஹச் ஆண் எஸ்.
ஹரஹரத்தரபள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 149 29.04 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:627   பதவான வாக்கள்: 464(74.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 463    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன எசெபத்.வ ெபண் . ரஞ்சத் மேனா த..க 240 51.84 ெவற்ற

2 ெஜயந்த.ெஜ ெபண் ஆர். யம்ங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 223 48.16 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:847   பதவான வாக்கள்: 637(75.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்தத.ப ேகா ெபண் சா. கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 13.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கைலச்ெசல்வ.எஸ் ப ெபண் எஸ். ெஜயன் வ.ச.க. 274 43.08 ெவற்ற

3 பத்மாவத.ஆ ெபண் ஆனந்தன் All India Samathuva
Makhal Katchi 10 1.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மீனா.எம் ெபண் எஸ். பேரம்
மார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 6.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த் ேதவகா.ச ெபண் எஸ். ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 62 9.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைஷலா.ச ெபண் எஸ். ஐயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 167 26.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : சீந்தரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:690   பதவான வாக்கள்: 572(82.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணபத.ப ஆண் ஆ. பழனயாபள்ைள அ.இ.அ.த..க 210 36.78 ேதால்வ

2 ப்பரமணயபள்ைள. ஆண் கன் த..க 311 54.47 ெவற்ற

3 ெசந்தல்.ேக ஆண் கஷ்ணபள்ைள அ.ம..க. 2 0.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தேனஷ் நாதன்.ெந ஆண் . ெநல்ைலயப்பன் ப.ேஜ.ப 48 8.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:546   பதவான வாக்கள்: 433(79.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 433    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எழல்அரச.பா ெபண் என். பா த..க 246 56.81 ெவற்ற

2 சகாய
ஆன்ேறா.ெச ெபண் ப. எட்வன் ராஜ்

All India
Samathuva Makhal
Katchi

45 10.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவா.ச ேவ ெபண் ச.. சங்கர்
கேணஷ் அ.இ.அ.த..க 130 30.02 ேதால்வ

4 லதா ெசன்
ராண.ம ெபண் மக்ேகல்ராஜா

ேஜம்ஸ்வாட்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:523   பதவான வாக்கள்: 445(85.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 445    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ம ஆண் க. மயல் அ.இ.அ.த..க 231 51.91 ெவற்ற

2 ேடவட் சங்.ஏ ஆண் ஏதாசன் இ.ேத.கா 204 45.84 ேதால்வ

3 மகராஜன்.கா ஆண் ம. காச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:649   பதவான வாக்கள்: 591(91.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 யம்ேகசன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 360 60.91 ெவற்ற

2 மாரன்.ேவ ஆண் ப. ேவலாத ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 16 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரஷ்.ேவ ஆண் ேவலாதெபமாள் ப.ேஜ.ப 26 4.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழன. ஆண் ப்பரமணயம் நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 31.98 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:455   பதவான வாக்கள்: 388(85.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 388    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகம்மாள்.ேவ ெபண் ச. ெலட்மணன் அ.இ.அ.த..க 134 34.54 ெவற்ற

2 ேதவ.அ ெபண் ஈ. ராஜா த..க 99 25.52 ேதால்வ

3 பார்வத.ப ெபண் பழனயாபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 7.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாதவ.ச ெபண் ெத. ெசந்தல்மார் ப.ேஜ.ப 125 32.22 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:429   பதவான வாக்கள்: 340(79.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 340    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தலக ஈஸ்வர.ச ெபண் . பழன ப.ேஜ.ப 56 16.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜஸ்வர.நா ெபண் ேகா. நாகராஜன் த..க 59 17.35 ேதால்வ

3 ேராகண. ெபண் ேக. மாதவன்பள்ைள அ.இ.அ.த..க 225 66.18 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:392   பதவான வாக்கள்: 331(84.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தர என்ற
சண்கந்தர.ந ெபண் அ. நயனார்பள்ைள ப.ேஜ.ப 79 23.87 ேதால்வ

2 தாணம்மாள்.நா ெபண் தா.ச. ராஜமார் த..க 116 35.05 ேதால்வ

3 பாக்கயம்.ெத ெபண் எம். ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 136 41.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:438   பதவான வாக்கள்: 375(85.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 375    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சவமார்.த ஆண் என். தண்டாதபாண த..க 177 47.20 ெவற்ற

2 ெசண்பகம்
பள்ைள.ைவ ஆண் தா. ைவத்தயங்கம்

பள்ைள அ.இ.அ.த..க 161 42.93 ேதால்வ

3 பாப்பா. ெபண் எஸ். டைலயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 4.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார்.மா ஆண் மாதவன்பள்ைள ப.ேஜ.ப 22 5.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:417   பதவான வாக்கள்: 320(76.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 320    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இரவப்பள்ைள.மா ஆண் ெத.
மாேதவன்பள்ைள த..க 138 43.13 ெவற்ற

2 ெசாக்கங்கம்.ம ஆண் ச மகராஜபள்ைள ப.ேஜ.ப 85 26.56 ேதால்வ

3 பகவத.எஸ் ெபண் எம். ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 16 5.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்தம்ெபமாள்.கா ஆண் ப. காளயாம்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 25.31 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:478   பதவான வாக்கள்: 399(83.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 399    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:27:00 104/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரகா.ரா ெபண் ஆ. ராஜா ப.ேஜ.ப 108 27.07 ேதால்வ

2 ப்ெலட்ம. ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரயபார்வத.நா ெபண் ரா. அண் த..க 139 34.84 ெவற்ற

4 பார்வத.ச ெபண் ற்ற. ெதன்கைர
மகராஜன் அ.இ.அ.த..க 55 13.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வசந்தமார. ெபண் தயா. ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 23.06 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:435   பதவான வாக்கள்: 303(69.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 303    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜாதா.எஸ் ெபண் ேக. நாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 60 19.80 ேதால்வ

2 ேவண.ஏ ெபண் ேவ. ராைமயா த..க 243 80.20 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:540   பதவான வாக்கள்: 421(77.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 421    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆஷா.நீ ெபண் ெல. நீலகண்டன் த..க 195 46.32 ெவற்ற

2 தா.ெசா ெபண் எ. ெலட்மணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பத்மநாபபள்ைள.அ ஆண் அழகப்பபள்ைள அ.இ.அ.த..க 16 3.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலன்.மா ஆண் ச மாணக்கவாசகம்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 30.64 ேதால்வ

5 வஜயமார்.மா ஆண் மாணக்கவாசகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 16.86 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:401   பதவான வாக்கள்: 332(82.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 332    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.டா ஆண் சா. சாந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 36.45 ேதால்வ

2 கன்.மா ஆண் மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 55 16.57 ேதால்வ

3 ராஜா.ெசா ந ஆண் ெசார்ணதம்ப இ.ேத.கா 156 46.99 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:430   பதவான வாக்கள்: 334(77.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 334    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாமத. ெபண் வ. ெசந்தல்
மார் அ.இ.அ.த..க 72 21.56 ேதால்வ

2 த்
ெலட்ம.ம ெபண் க. ேவணஷ் த..க 262 78.44 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:456   பதவான வாக்கள்: 388(85.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 388    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பவத்ரா.ம ெபண் அ. ற்றாலம்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 2.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேபச்சத்தாய். ெபண் ெப. த் ராமங்கம் த..க 147 37.89 ேதால்வ

3 ெரபத.த ெபண் ச ரயபரகாஷ் ப.ேஜ.ப 58 14.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயந்த.ச ெபண் எஸ். ெலட்மணன் அ.இ.அ.த..க 175 45.10 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாழக்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:457   பதவான வாக்கள்: 410(89.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரயதர்ன.க ெபண் .பா. ெஜயசங் த..க 111 27.07 ேதால்வ

2 த்க்மார். ஆண் ச. தங்கம் ப.ேஜ.ப 65 15.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜமார்.ெச ெபா ஆண் ேத. ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 234 57.07 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:706   பதவான வாக்கள்: 392(55.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 392    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.த ெபண் ைவ. ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 29.59 ெவற்ற

2 பாப்பா.ைவ ெபண் ேத ேதவ ஆனந்த் இ.ேத.கா 115 29.34 ேதால்வ

3 பச்சமண.த ெபண் த. ெஜகதீஷ் சந்தரன் ப.ேஜ.ப 102 26.02 ேதால்வ

4 லதா.பா ெபண்  வக்டர்
இம்மாேவல் அ.இ.அ.த..க 59 15.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:884   பதவான வாக்கள்: 658(74.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 658    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இரவந்தரன்.அ ஆண் இ. அப்பா நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 10.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராமகஷ்ணன்.இ ஆண் இசக்க த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 9.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெதய்வ நாயகம் .ஆர்
ப ஆண் ஆர்.பத்மனாப பள்ைள ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 85 12.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரதீப்மார். ஆண் அ. மார தாஸ் அ.இ.அ.த..க 56 8.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேமஷ்.நா ஆண் ந. நாராயணெபமாள் இ.ேத.கா 83 12.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயமார்.மா ஆண் எம். மாசாணத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 3.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜயேசகரன்.ரா ஆண் ச. ராமன்நாடார் ப.ேஜ.ப 272 41.34 ெவற்ற



26-02-2022 13:27:00 106/215

ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:696   பதவான வாக்கள்: 503(72.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 503    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த்.ேகா ஆண் த. ேகாபாலன் த..க 64 12.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த்மரன். பா ஆண் . பா
இராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 279 55.47 ெவற்ற

3 ராேஜந்தரன். ஆண் . ப்ைபயா நாடார் அ.இ.அ.த..க 160 31.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:898   பதவான வாக்கள்: 568(63.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அம்பகா.அ ெபண் கஷ்ணன் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 7.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலா.தா ெபண் ஆ. ெகாச்கஷ்ணன் த..க 73 12.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதா. ெபண்  கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெலட்ம.சா ெபண் ப. சங்கர் அ.இ.அ.த..க 204 35.92 ேதால்வ

5 ேஹமா.ேகா ெபண் அ. ெஜயசங்கர் ப.ேஜ.ப 225 39.61 ெவற்ற

ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:809   பதவான வாக்கள்: 604(74.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 604    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.கா ஆண் எஸ். காச நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 429 71.03 ெவற்ற

2 ெசந்தல்மார்.ந ஆண் ச. நடராஜன் ப.ேஜ.ப 105 17.38 ேதால்வ

3 ராதாகஷ்ணன்.ரா ஆண் த. ராமசந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 9.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெரத்தனராஜ்.ெல ஆண் . லட்மண
நாடார் த..க 13 2.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:768   பதவான வாக்கள்: 533(69.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 533    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:27:00 107/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷாராண.ெச ெபண் ேசவயர்ஏதாஸ் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 12 2.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்த.ப ெபண் ம. கபரேயல் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 92 17.26 ேதால்வ

3 கன்யா.வ ெபண் வ. ெஜமனஷ் இ.ேத.கா 219 41.09 ெவற்ற

4 ராண.அ ெபண் அர்ச்னன் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 58 10.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மா கல்டா.மா ெபண் நீ. வல்சன் த..க 82 15.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜலா
மார.ெர ெபண் எஸ். ெரத்தனம் அ.இ.அ.த..க 64 12.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜனபா.எ ெபண் ப. அல்பேனா
பஸ்ன் பராங்ேகா

Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

6 1.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:781   பதவான வாக்கள்: 563(72.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 562    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ச ெபண் ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 6.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராஜ்மார்.ேத ஆண் எஸ். ேதவதாசன் அ.இ.அ.த..க 13 2.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மன்.ர ஆண் தா. ரவ இ.ேத.கா 318 56.58 ெவற்ற

4 ேசவயர் ஏதாஸ்.அ ஆண் அந்ேதாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேமஷ்.வ ஆண் ஆ. வன்ெசன்ட் த..க 89 15.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயசாகர்.இர ஆண் ப. ரங்கவாம ப.ேஜ.ப 97 17.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:603   பதவான வாக்கள்: 385(63.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 385    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பாமா.ேமா ெபண் ெச. பா. ராஜ் ப.ேஜ.ப 141 36.62 ேதால்வ

2 சாந்தா.ெபான் ெபண் ெபான்த் நாடார்.
ெபா இ.ேத.கா 158 41.04 ெவற்ற

3 ேமாகன மார.த ெபண் ெச. ெபான்ங்கம் அ.இ.அ.த..க 86 22.34 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 521(69.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 521    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ம ெபண் பா. மேகஷ்ராஜன் த..க 28 5.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகௗதம.எம் ெபண் ேக. நாகராஜன் ப.ேஜ.ப 344 66.03 ெவற்ற

3 தலகா.ரா ெபண் அ ெஜய கஷ்ணன் இ.ேத.கா 149 28.60 ேதால்வ
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ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:642   பதவான வாக்கள்: 465(72.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 465    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலாராண.ெஜ ெபண் வ. ெவனான்சஸ்
ேபார்ஜேயா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 7.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவகலா.ம ெபண் சவதாமாைலயன் அ.இ.அ.த..க 114 24.52 ேதால்வ

3 ஜாதா.ந ெபண் ேகா. ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 317 68.17 ெவற்ற

ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:743   பதவான வாக்கள்: 507(68.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ரா ெபண் ேகா. பழனேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 23.91 ேதால்வ

2 பரவன்
ேசவயர்.ம ஆண் எ. மரய பால்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 26 5.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மரய
ஜார்ஜ்.ஞா ஆண் ஞானபரகாசம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 27 5.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜன் ேமர.அ ெபண் . மரய
ெரத்தனவாம ச.ப.ஐ(எம்) 32 6.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜ.வ ஆண் ேத. வற்கீஸ் த..க 107 21.15 ேதால்வ

6 ஜார்ஜ்.ரா ஆண் ராயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 4.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜக்கப்.வ ஆண் ஏ. வேவல் இ.ேத.கா 171 33.79 ெவற்ற

ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:849   பதவான வாக்கள்: 493(58.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்றன
அெலக்சாண்டர்.ந ஆண்  நக்ேகாலஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 101 20.53 ேதால்வ

2 ேமர ெபல்ச.ம ெபண் . கறஸ்ேடாபர்
வர்க்கீஸ் அ.இ.அ.த..க 37 7.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜஸ்ன் ெசல்வன்
ஜார்ஜ்.அ ஆண் ஜா. அல்ேபான்ஸ் த..க 354 71.95 ெவற்ற

ேபராட்ச : தங்கள்நகர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:740   பதவான வாக்கள்: 494(66.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 494    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய மக்ேகல்.ஏ ஆண் ேத ஏதாசன் அ.இ.அ.த..க 21 4.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்தயன்.த ஆண்  தரவயம்
Communist Party of
India (Marxist-Leninist)
(Liberation)

4 0.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசவயர்
ராஜமண.ெச ஆண் ெசபஸ்தயான் .மீ ேயட்ைச ேவட்பாளர் 88 17.81 ேதால்வ

4 பட்டர்தாஸ்.அ ஆண் ச. அந்ேதாண இ.ேத.கா 163 33.00 ெவற்ற

5 வர்கீஸ்.ம ஆண் மரேயந்தரன் ப.ேஜ.ப 62 12.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வேனாத். ஆண் . கஷ்ணன் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 55 11.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜாண் பட்டர்.அ ஆண் ஞா. அம்ேறாஸ் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 101 20.45 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:781   பதவான வாக்கள்: 463(59.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 463    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லதா.ரா ச ெபண் ம. ஆன்ேறா
பரவன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 178 38.44 ேதால்வ

2 றீத்தம்மாள்.ம ெபண் ேவ மர மண இ.ேத.கா 285 61.56 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:957   பதவான வாக்கள்: 573(59.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 573    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ந ெபண் ேகா. பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 133 23.21 ேதால்வ

2 ெடல்பன்.ம ெபண் வ. மரய
சவரத் நா.த.க. 62 10.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தேரசம்மாள். ெபண் ப ஸ்பன்
சதம்பரம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 178 31.06 ெவற்ற

4 மரய ர்.ச ெபண் ச. சைவ
ராஜன் அ.இ.அ.த..க 23 4.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமர ெஜய லா.அ ெபண் ஆ. மரய ஸ்பன் இ.ேத.கா 177 30.89 ேதால்வ

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:805   பதவான வாக்கள்: 540(67.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 540    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்ைமய்யன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் ச.ப.ஐ(எம்) 16 2.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரான்சஸ்.ற்ற ஆண் தங்கப்பன் த..க 23 4.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயமார். ஆண் மாரவாம ெபா இ.ேத.கா 226 41.85 ேதால்வ

4 றாப.ற்ற ஆண் தாைசயன் ப.ேஜ.ப 275 50.93 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:818   பதவான வாக்கள்: 585(71.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 585    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட்.எ ஆண் அைமநாயகம்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 11.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 எட்வன் தங்கம்.ெபா ஆண் ெபான்தங்கம் த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 6.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாேகந்தரமார் .ற்ற ஆண் தங்கநாடார் இ.ேத.கா 93 15.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நஷாேகாபால்.ற்ற ஜ ெபண் அன்பழகன் ஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 16.75 ேதால்வ

5 ஸ்டான் ேஜாஸ்.ச ஆண் சன்னதம்ப ேக த..க 228 38.97 ெவற்ற

6 ஸ்பன்.ம ஆண் மண ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 10.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:782   பதவான வாக்கள்: 517(66.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராஜம்மாள்.ெபா ெபண் ெசல்வராஜ் த..க 273 52.80 ெவற்ற

2 வமலாேமர.ேக ஆர் ெபண் ராஜப்பன் இ.ேத.கா 78 15.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜபகன.க ெபண் ந்தர்ராஜ்  ச.ப.ஐ(எம்) 98 18.96 ேதால்வ

4 கலா.ஆர் ெபண் ஆல்வன் அ.இ.அ.த..க 68 13.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:945   பதவான வாக்கள்: 651(68.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வன்ராஜ்.ெபா ஆண் ெபானப்பாஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 37 5.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சசகலா .ெஜ ெபண் ேரஷ் ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 20.89 ேதால்வ

3 ந்தர்ராஜ்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் எஸ் த..க 380 58.37 ெவற்ற

4 ெஜயக்மார்.ேக ஆண் கடாட்சம் அ.இ.அ.த..க 77 11.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஜாசப் ரேமஷ் .ச ஆண் சறல் ப இ.ேத.கா 21 3.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:922   பதவான வாக்கள்: 536(58.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 536    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ. ெபண் த்மார் த..க 143 26.68 ேதால்வ

2 பரான்சஸ்காள்.க ெபண் ராஜப்பன் இ ச.ப.ஐ(எம்) 267 49.81 ெவற்ற

3 வத்யா.ஆர் ெபண் மார் ப.ேஜ.ப 126 23.51 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:826   பதவான வாக்கள்: 570(69.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 570    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா.த ெபண் கறஸ்ேடாபர் ராஜ்
என் ச.ப.ஐ(எம்) 169 29.65 ேதால்வ

2 கஷ்ணமார.ேக ெபண் கண்ணன் என் ப.ேஜ.ப 102 17.89 ேதால்வ

3 ஷ்பம். ற்ற ெபண் சாம்ஜாய் ஜா த..க 179 31.40 ெவற்ற

4 மணேமகைல.வ ெபண் ஜாண் பால் ெஜ நா.த.க. 41 7.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பா .எம் ெபண் ேரஷ் ஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 13.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:825   பதவான வாக்கள்: 651(78.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 களாேடா
ெஜன்பர்.எஸ் ஆண் சாம் ஜாய் ஜா த..க 174 26.73 ேதால்வ

2 தங்கராஜ்.எஸ் ஆண் சங்கரன் ப.ேஜ.ப 145 22.27 ேதால்வ

3 தங்கராஜ் .ந ஆண் ஞானமண ஞா ச.ப.ஐ(எம்) 27 4.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜஸ்ன்.ஆர் ஆண் ராைஜயன் எ அ.இ.அ.த..க 93 14.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜஸ்ன் ராஜ்.ரா ஆண் ராைஜயன் இ.ேத.கா 212 32.57 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 639(73.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 639    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராஜாசங்.ற்ற எஸ் ஆண் தனஸ்லாஸ் இ.ேத.கா 183 28.64 ேதால்வ

2 ராேஜந்தரன் .ஞா ஆண் ஞானசகாமண அ த..க 404 63.22 ெவற்ற

3 வஜல் சால்ேமான்
.ைட ஆண் ைடலஸ் ேஜா ம.த..க. 46 7.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜேராம்.இரா ஆண் இராயப்பன் அ நா.த.க. 6 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:925   பதவான வாக்கள்: 698(75.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 698    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரகலா.த ெபண் ெஜதாசன் ராஜா த..க 228 32.66 ேதால்வ

2 பா.எல் ெபண் ெஜயராஜ்  இ.ேத.கா 139 19.91 ேதால்வ

3 பகவத.ஜ ெபண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 11.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரேமஸ்வர.ஆர் ெபண் உதயமார் எஸ் அ.இ.அ.த..க 248 35.53 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 663(76.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 663    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷாமார.ஆர் ெபண் ஜாக்சன்  இ.ேத.கா 294 44.34 ெவற்ற

2 கறஸ்டல்ெஜயா.அ ெபண் கன்ராஜமார்
எஸ் த..க 126 19.00 ேதால்வ

3 வஜயபத்மமார.ஜ ெபண் அல்பரட் அ.இ.அ.த..க 243 36.65 ேதால்வ

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:620   பதவான வாக்கள்: 425(68.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வாமதாஸ்.ஆர் ஆண் ராைஜயன் ப.ேஜ.ப 199 46.82 ெவற்ற

2 ேசைஷயன் .ப ஆண் பாைலய்யன் நா.த.க. 42 9.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 டார்வன் ெநல்சன்.ரா ஆண் ராஜமண த..க 162 38.12 ேதால்வ

4 வஜன்.ேகா ஆண் ேகாபாலன் ெபா ச.ப.ஐ(எம்) 22 5.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:852   பதவான வாக்கள்: 664(77.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 664    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராஜலா.ரா ெபண் ஐயப்பன் பா ப.ேஜ.ப 367 55.27 ெவற்ற

2 மத .அ ெபண் ேரஷ்மார் த..க 297 44.73 ேதால்வ

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:852   பதவான வாக்கள்: 613(71.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்றப்பன் .தா ஆண் தாசன் ஞ நா.த.க. 23 3.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகராஜ்.எஸ் ஆண் சங்கரன் ஜ ப.ேஜ.ப 150 24.47 ேதால்வ

3 ேரஷ் .ஆ ேந ஆண் ேநைசய்யன் ஆ த..க 249 40.62 ெவற்ற

4 பரதீப்.யா ஆண் யாேனாஸ் ெச ச.ப.ஐ(எம்) 154 25.12 ேதால்வ

5 ேபரன்பதாஸ் . ஆண் ெசல்ைலயன் அ.இ.அ.த..க 37 6.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:965   பதவான வாக்கள்: 624(64.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ச.த ஆண் தங்கநாடார் ப.ேஜ.ப 59 9.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவசங்கர்.ஆர் ஆண் ெரங்கவாம எஸ் இ.ேத.கா 161 25.80 ேதால்வ

3 தங்கமார்.ற்ற ஆண் தங்கப்பன்  ச.ப.ஐ(எம்) 93 14.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஷாத்தமன். ஆண் ண்டன் நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 11.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெபனலா .வ ெபண் ரேமஷ் எ.என் த..க 242 38.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:850   பதவான வாக்கள்: 603(70.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 603    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபான்ைனயன். ஆண் ராடன் த..க 102 16.92 ேதால்வ

2 மணகண்டன்.ேக ஆண் கமலன் ேக ப.ேஜ.ப 320 53.07 ெவற்ற

3 ரவந்தரன்.எஸ் ஆண் ெசல்வமண அ.இ.அ.த..க 29 4.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வல்சன்.ரா ஆண் ராமசாம  ச.ப.ஐ(எம்) 152 25.21 ேதால்வ

ேபராட்ச : தவட்டார்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:837   பதவான வாக்கள்: 523(62.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்டல்
சஜபா.ந ெபண் சந்தன் ந ச.ப.ஐ(எம்) 44 8.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ற்ற ெபண் தாசன் என் ப.ேஜ.ப 240 45.89 ெவற்ற

3 தவ்யா.ர ெபண் ேமாகன்ராஜ்  அ.இ.அ.த..க 129 24.67 ேதால்வ

4 ேஷாபா .ெஜ ெபண் சாம் ேடவட் த..க 110 21.03 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:837   பதவான வாக்கள்: 433(51.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 433    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்.பஆர் ெபண் த் கஷ்ணன்
ேக ப.ேஜ.ப 191 44.11 ெவற்ற

2 ப்ெலட்ம .எஸ் ெபண் நேடசன் என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 36.03 ேதால்வ

3 பேரமமார. ெபண் அஜத்மார் த..க 86 19.86 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1018   பதவான வாக்கள்: 665(65.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 665    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாேதவ.எம் ெஜ ெபண் மேனாகரன் த..க 153 23.01 ேதால்வ

2 சரஸ்வத.எம் ெபண் ஜாண்பைரட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 15.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரஸ்வானா .ஐ ெபண் இம்மாேவல் அ.இ.அ.த..க 66 9.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ல்.ற்ற ெபண் ேசகரன்  ப.ேஜ.ப 291 43.76 ெவற்ற

5 வசந்தமார.ப ெபண் ெரங்க வாம எஸ் இ.ேத.கா 50 7.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:906   பதவான வாக்கள்: 601(66.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சதீஷ்மார்.ேவ ஆண் ேவலப்பன் நா.த.க. 40 6.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சம்தீன். ஆண் ஹம்ம ைமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 178 29.62 ேதால்வ

3 றல் அமீன்.ெச
 ஆண் ெசய்ய கம்ம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 11 1.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரவந்தரன்.ெச ஆண் எஸ்.ெசல்ைலயன் ப.ேஜ.ப 157 26.12 ேதால்வ

5 வக்ேனஷ்.வ ஆண் வஸ்வாம்பரம் த..க 215 35.77 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:947   பதவான வாக்கள்: 656(69.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பால்ராஜ்.ேந ஆண் ெபா ேநைசய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 242 36.89 ேதால்வ

2 ெஷர்ன்.ஜா ஆண் எ. ஜார்ஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 414 63.11 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:921   பதவான வாக்கள்: 599(65.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 599    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.வ ஆண் வஜயமாரன்
நாயர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 13.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்லத்ைர. ஆண் டைலமாடன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 320 53.42 ெவற்ற

3 வமார்.எம் ஆண் மண ப.ேஜ.ப 148 24.71 ேதால்வ

4 வமார்.வ ஆண் வக்ரமன் நாயர் ேத..த.க 36 6.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஷாஜேமான்.ஸ் ஆண் ஸ்டான்
பரான்சஸ் நா.த.க. 16 2.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:837   பதவான வாக்கள்: 536(64.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 536    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.எஸ் ெபண் ச. மார் ப.ேஜ.ப 163 30.41 ேதால்வ

2 வனஜமார.ச ெபண் என். மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 23.32 ேதால்வ

3 ெஜயா.எஸ் ெபண் தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 248 46.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:964   பதவான வாக்கள்: 571(59.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இர்ஷாத். ஆண் கம்ம அப்ல்
காதர் நா.த.க. 2 0.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசய்ய அ.எம் ஆண் மீரான் மக்
கம த..க 115 20.14 ேதால்வ

3 ெசல்வன்.த ஆண் தனஸ்லாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 6.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தர்மராஜ்.ேவ ஆண் ேவலாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 113 19.79 ேதால்வ

5 பர்ஹம்ம.ஷா ஆண் அ. ஷால் ஹமீ எஸ்..ப.ஐ. 127 22.24 ெவற்ற

6 கம்ம ெஜகபர்.மீ ஆண் மீரான் மக்
கம்ம இ.ேத.கா 96 16.81 ேதால்வ

7 ராஜம்.வ ெபண் ப.ஹரதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 14.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:889   பதவான வாக்கள்: 594(66.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 594    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய அ.எஸ் ஆண் ேக. ெசய்ய
ஹம்ம இ.... 7 1.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நவாஸ்கான்.நா ஆண் . கம நாசர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 152 25.59 ேதால்வ

3 ைமதீன் மக்
கம்ம.ம ஆண் மஹ இ.ேத.கா 32 5.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமாகன்.த ஆண் தனஸ்லாஸ் ப.ேஜ.ப 62 10.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 யாசர் அரஃபாத்.அ ஆண் ஒ. அப்ல் ஹமீ எஸ்..ப.ஐ. 67 11.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷாஜதன்.மா ஆண் மாஹன் நா.த.க. 2 0.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஹான் ற
என்ற நர்.ஷா ஆண் எம்.ஷால் அம த..க 272 45.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:917   பதவான வாக்கள்: 581(63.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 581    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனதா.ற்ற ெபண் ற்ற.மணகண்டன் ப.ேஜ.ப 175 30.12 ேதால்வ

2 அனீஷா.ப ெபண் எ. கம்ம அப்சல் எஸ்..ப.ஐ. 106 18.24 ேதால்வ

3 சீலா.ெஜ ெபண் ச.ந்தர்ராஜ் இ.ேத.கா 5 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தீப்த எஸ்
நாயர். ெபண் ெசய்ய ஹம்ம த..க 295 50.77 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:987   பதவான வாக்கள்: 644(65.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 644    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இஸ்மாயல்.ஷா ஆண் ஷால் ஹமீ இ.ேத.கா 1 0.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசய்ய அ என்ற
அகான். ஆண் ஹம்ம

கண் த..க 154 23.91 ேதால்வ

3 பக்கீர் ைமதீன்.மீ ஆண் மீரான் மக்
ஹம்ம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 12.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஹம்ம சமீம்.மா ஆண் மாகீன் நா.த.க. 17 2.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹம்ம ராப.ம ஆண் அ. மஹ் எஸ்..ப.ஐ. 390 60.56 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:909   பதவான வாக்கள்: 567(62.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 567    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சப்னா.எஸ் ெபண் றபக் கம்ம
ெஜ இ.... 61 10.76 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 பறக்கத்நஷா.எம் ெபண் அ.அனஸ் இ.ேத.கா 8 1.41 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ரனாேபகம்.அ ெபண் அ. ர்தீன் எஸ்..ப.ஐ. 172 30.34 ேதால்வ

4 ெஜயலட்ம.ப ெபண் கேணசன் ப.ேஜ.ப 24 4.23 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ஷஹானா.ேஜா ெபண் ல்பக்கர் த..க 302 53.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1061   பதவான வாக்கள்: 673(63.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 673    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்வர்
ஹீைசன்.ம ஆண் த.மக் கம்ம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 190 28.23 ேதால்வ

2 சரவணன்.ெம ஆண் ெமய்யல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசக்கம.கா ஆண் காஜாைமதீன் த..க 293 43.54 ெவற்ற

4 தஸ்தகீர்.அ ஆண் அப்ல்காதர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நஜீப்.அ ஆண் அபக்கர் அ.இ.அ.த..க 2 0.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 நாசர்.ைம ஆண் எம்.ைமதீன் பர்
கம்ம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மேகஷ் மார்.ச ஆண் சந்தரன் நா.த.க. 9 1.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ராஜமார்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 9.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 வல்சன்.ேவ ஆண் ச.ேவதமாணக்கம் இ.ேத.கா 21 3.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 வன்ெசன்ட்.ஆ ஆண் ஆகக் கண் ப.ேஜ.ப 51 7.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:816   பதவான வாக்கள்: 492(60.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாராண.ரா ெபண் ராமசந்தரம் நா.த.க. 10 2.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 லதா.த ெபண் சத்தயேநசன் ப.ேஜ.ப 190 38.62 ேதால்வ

3 ேஜாத. ெபண் அஜத்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 9.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லதா.ேகா ெபண் .க.அனல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 243 49.39 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1086   பதவான வாக்கள்: 757(69.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 757    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆல்பன்ஜாச.ம ெபண் த. ெஜயசங் ச.ப.ஐ(எம்) 224 29.59 ேதால்வ

2 கலாேகாபாலகஷ்ணன்.ெச ெபண் ேந.ேகாபாலகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 427 56.41 ெவற்ற

3 நபசாபவ.எஸ் ெபண் எம். ைலமான்
சக்கரவர்த்த அ.இ.அ.த..க 36 4.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வசந்தா.ம ெபண் கேணஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜலா.என் ெபண் ச.ேசவயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 6.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:940   பதவான வாக்கள்: 593(63.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 593    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ல்பத் அமீர்.ஏ ெபண் எச். அமீர் அம்சா த..க 338 57.00 ெவற்ற

2 தஸ்மா.அ ெபண் ைகச். அப்ல்
ரசாக் எஸ்..ப.ஐ. 255 43.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:928   பதவான வாக்கள்: 593(63.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 593    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அய்யப்பன்.ச ஆண் ச.சண்கம் த..க 183 30.86 ெவற்ற

2 ஆன்ேறா
டன்ஸ்.ஆ ஆண் ஆன்றன நா.த.க. 3 0.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜா.ஆர் ெபண் ஆர்.
இராதாகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 35 5.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகம்மாள்.எஸ் ெபண் சரவணன் இ.ேத.கா 11 1.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கார.எஸ் ஏ ஆண் ெசய்ல் ஆப்தீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராேஜஸ்வர. ெபண் ைவண்டராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 66 11.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வ.ச ஆண் சவங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 7.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெஜயசங்.அ ஆண் அய்யப்பன் எ ப.ேஜ.ப 158 26.64 ேதால்வ

9 ஹான் ரத்.அ
ஜ ஆண் .. அப்ல் ஜப்பார் எஸ்..ப.ஐ. 87 14.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:780   பதவான வாக்கள்: 520(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 520    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அதா.இ ெபண் . இராமசந்தரன் ப.ேஜ.ப 109 20.96 ேதால்வ

2 ஆயஷா பவ.எம் ெபண் ஒய். நாசர் எஸ்..ப.ஐ. 94 18.08 ேதால்வ

3 ேசய்
சாபயா.மா ெபண் சபக் அஹம ைலமான் த..க 150 28.85 ெவற்ற

4 பதர்நஸா.எம் ெபண் எம்.ெபேராஸ் கான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 133 25.58 ேதால்வ

5 ேவலம்மாள்.ச ெபண் ரா. மார்த்தாண்டபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 6.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:893   பதவான வாக்கள்: 596(66.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்.ர ெபண் சவபரசாத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவகாம.ர ெபண் நாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 161 27.01 ேதால்வ

3 பந் ேரஷ்பா.ஜ
எஸ் ெபண் எஸ். ேரஷ்பா ப.ேஜ.ப 158 26.51 ேதால்வ

4 ெபௗசயா.எம் எச் ெபண் எஸ். சஜீ த..க 211 35.40 ெவற்ற

5 மணயம்ைம. ெபண் ைகச்.ெலனன் இ.ேத.கா 39 6.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வசந்த.வ ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவதாங்ேகா   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:665   பதவான வாக்கள்: 451(67.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 451    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தர்ராஜன்.சா ஆண் சாஸ்தா அ.ம..க. 0 0.00 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 பாஷ்.ம ஆண் ச.மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 17.74 ேதால்வ

3 மாளகா.எம் ெபண் எஸ். ேமாகனன் ப.ேஜ.ப 172 38.14 ெவற்ற

4 ேமாகன் மார். ஆண் ேக. தாேமாதரன்
நாயர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 22.84 ேதால்வ

5 வக்டர்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் நா.த.க. 53 11.75 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 ேவலப்பன்.மா ஆண் மாயவன் த..க 26 5.76 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

7 மார்.என் ஆண் எஸ். நடராஜன் ேத..த.க 17 3.77 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:806   பதவான வாக்கள்: 481(59.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ந ெபண் ஆ. சகாயராஜ் இ.ேத.கா 99 20.58 ேதால்வ

2 ஆஷாேமாள்.ஆ ெபண் ராபன்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 19.54 ேதால்வ

3 ஜாதா.வ ெபண் வன்ெசன்ட் வ த..க 138 28.69 ெவற்ற

4 ெடய்ச.ந ெபண் ராஜ் நா.த.க. 27 5.61 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 பரயா.எம் ெபண் மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 15.38 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

6 லா.ஜா ெபண் சச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.83 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

7 ஜாஸ்மன் டா
ேறாஸ்.த ெபண் ெபனக்ட் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 45 9.36 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:878   பதவான வாக்கள்: 634(72.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 629    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ப க ெபண் க. ஹரீந்தரமார் ச.ப.ஐ(எம்) 322 51.19 ெவற்ற

2 சந்தயா.எஸ் ெபண் ெரவ .எஸ் ப.ேஜ.ப 307 48.81 ேதால்வ
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ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1158   பதவான வாக்கள்: 808(69.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 806    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ச ெபண் ெபா. ரயாமார் ப.ேஜ.ப 292 36.23 ெவற்ற

2 ஆன்ச.ெஜ ெபண் கங்ஸ் இ.ேத.கா 210 26.05 ேதால்வ

3 ெகௗசல்யா. ெபண் பங்கராஜ் நா.த.க. 64 7.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 னதா.வ ெபண் என் ெஜஸ்ன் அ.இ.அ.த..க 2 0.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேறாசெலட். ெபண் வக்டர் ச.ப.ஐ(எம்) 91 11.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஹலன் பரபா. ெபண் கனகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 18.24 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1027   பதவான வாக்கள்: 687(66.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 687    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1
ஆபரகாம்
சாேவல் என்ற
ேமான்ச.

ஆண் ெத. கைர
சாேவல் இ.ேத.கா 186 27.07 ேதால்வ

2 கனகராஜ்.த ஆண் தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 19.51 ேதால்வ

3 ராஜமார்.ஆர் ஆண் ராைஜயன் ப.ேஜ.ப 227 33.04 ெவற்ற

4 ரேகஷ்.ெஜ ஆண் ப. ெஜயசந்தரன் அ.இ.அ.த..க 22 3.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 டஸ் மார்.ேஜ ஆண் ேஜம்ஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 103 14.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜபன் ேஜாஸ்.பா ஆண் பால் நா.த.க. 15 2.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1100   பதவான வாக்கள்: 799(72.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 798    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏமைல.க ஆண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 93 11.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ் மார்.ெச ஆண் ெசல்லன் இ.ேத.கா 243 30.45 ேதால்வ

3 பால்மர்.ெபா ஆண் ெபானப்பஸ் நா.த.க. 24 3.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன்.ப ஆண் பரேமஸ்வரன்
பள்ைள ப.ேஜ.ப 290 36.34 ெவற்ற

5 ஜாண் எபேனசர்.ேக
ச ஆண் ேக. ெசல்லப்பன் த..க 148 18.55 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1081   பதவான வாக்கள்: 753(69.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசமார்.க ஆண் கபரேயல் அ.இ.அ.த..க 40 5.31 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ேரஷ் மார்.ம ஆண் மண ப.ேஜ.ப 163 21.65 ேதால்வ

3 ெபர்ன்
ககன்ஸ்.ரா ஆண் ராஜமண நா.த.க. 11 1.46 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ராஜப்பன்.ரா ஆண் ராைஜய்யன் இ.ேத.கா 490 65.07 ெவற்ற

5 ெரவ.ச ஆண் ப. ெசல்லன் த..க 49 6.51 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1163   பதவான வாக்கள்: 903(77.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 901    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்மார்.ப ஆண் ெபான்ைனயன் ப.ேஜ.ப 594 65.93 ெவற்ற

2 தங்ைகயன். ஆண் ப்ைபயன் ச.ப.ஐ(எம்) 269 29.86 ேதால்வ

3 பரமார்.ெச ஆண் ெசல்லன் அ.இ.அ.த..க 38 4.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1081   பதவான வாக்கள்: 807(74.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 804    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரவாம ராஜா.ரா ஆண் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 5.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜன்.ச ஆண் ெசல்லத்ைர ப.ேஜ.ப 328 40.80 ேதால்வ

3 தங்கமண.ேயா ஆண் ேயாவா ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜஸ்ன் ராஜ். ஆண் சாேவல் நா.த.க. 7 0.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஸ்டான்தாஸ்.எஸ் ச ஆண்
எ.எஸ்.
ெசல்லைலயா
தாஸ்

ச.ப.ஐ(எம்) 422 52.49 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1067   பதவான வாக்கள்: 757(70.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 754    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜாதா. ெபண் தா. ராமசந்தரன் ப.ேஜ.ப 219 29.05 ேதால்வ

2 பால் தங்கம்.ப ெபண் ேதாமஸ் எம் ச.ப.ஐ(எம்) 250 33.16 ேதால்வ

3 ேமரமார்க்றட்.எஸ் ெபண் தா. பேரம்மார் இ.ேத.கா 285 37.80 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1023   பதவான வாக்கள்: 748(73.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 745    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவப்பறயா.ப ெபண் எம். ராமச்சந்தரன் ப.ேஜ.ப 249 33.42 ேதால்வ

2 ஜா.ப ெபண் சந்தரன் வ ச.ப.ஐ(எம்) 496 66.58 ெவற்ற
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ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1022   பதவான வாக்கள்: 756(73.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ேக ெபண் ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 100 13.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்.எம் ெபண் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 8.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வராண.எல் ெபண் ேசம் எ த..க 138 18.33 ேதால்வ

4 ெசல்வ.எம் ெபண் ேஜ. ெபஞ்சமன் அ.இ.அ.த..க 58 7.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தமழ்ெசல்வ.தேகா ெபண் த. ெசந்தல்மார் இ.ேத.கா 171 22.71 ேதால்வ

6 மல்கா.சா ெபண் அஜத்மார் எம் ச.ப.ஐ(எம்) 214 28.42 ெவற்ற

7 த்ெசல்வ.ம ெபண் ெசல்லத்ைர நா.த.க. 11 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:992   பதவான வாக்கள்: 533(53.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 533    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 உஷா.ெர ெபண் வ. தசரதன் அ.இ.அ.த..க 60 11.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கவதா. ெபண் ேஜ. தாவானந்தரன் ப.ேஜ.ப 115 21.58 ேதால்வ

3 மார.ேக ெபண் தங்ைகயன் ச.ப.ஐ(எம்) 162 30.39 ேதால்வ

4 ெஜயமார.ஆ ெபண் ஆல்பர்ட் இ.ேத.கா 196 36.77 ெவற்ற

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1049   பதவான வாக்கள்: 714(68.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 713    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்மார்.எஸ் ஆண் வ. சகாமண த..க 86 12.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பராங்களன் பர.த ஆண் தங்கவாம நா.த.க. 21 2.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜ்மார்.ரா ஆண் ராைஜயன் ப.ேஜ.ப 194 27.21 ெவற்ற

4 ேலாேகாஸ் பா
றச்சாட். ஆண் பால்ராஜ் இ.ேத.கா 145 20.34 ேதால்வ

5 வமார்.எ ஆண் எயாஸ் அ.இ.அ.த..க 101 14.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயராஜன்.தா ஆண் தாைசய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 113 15.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாசப் அம்ப.தா ஆண் தாவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 7.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1081   பதவான வாக்கள்: 870(80.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 869    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லப்பன்.சஎஸ் ஆண் எஸ். வாமகண் த..க 169 19.45 ேதால்வ

2 பரதீப்மார்.ச ஆண் சசமார் அ.இ.அ.த..க 375 43.15 ெவற்ற

3 மணகண்டன்.ேந ஆண் . ேநசமண இ.ேத.கா 55 6.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயா. ெபண் ரா ப.ேஜ.ப 270 31.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1088   பதவான வாக்கள்: 796(73.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 791    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேடவட்.த ஆண் எம். தங்கப்பன் த..க 47 5.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணகண்டன்.ஜ ஆண் கங்காதரன் ப.ேஜ.ப 139 17.57 ேதால்வ

3 ெர.பசஎன் ஆண் ெசல்லப்பன் அ.இ.அ.த..க 296 37.42 ேதால்வ

4 ெரவ.ெபான் ஆண் ெபான்மண இ.ேத.கா 309 39.06 ெவற்ற

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1098   பதவான வாக்கள்: 711(64.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்.ேக ஆண் ட் நடார் ப.ேஜ.ப 279 39.35 ெவற்ற

2 ேயா.எஸ் ஆண் ப. சாேவல் த..க 244 34.41 ேதால்வ

3 ராேஜந்தரன்.ேத ஆண் ேதவதாஸ் இ.ேத.கா 71 10.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜய்வக்ேனஷ்.சஎஸ் ஆண் ெசல்லன் நா.த.க. 115 16.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்பரப்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1109   பதவான வாக்கள்: 754(67.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 751    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகதா.ெட ெபண் ற. ராஜன் ச.ப.ஐ(எம்) 311 41.41 ேதால்வ

2 ஷ்பெரத .த ெபண் மேனாகரன் ப.ேஜ.ப 322 42.88 ெவற்ற

3 ேமரபா. ெபண் வஜமார் இ.ேத.கா 118 15.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:796   பதவான வாக்கள்: 492(61.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 489    ெசல்லாத வாக்கள் : 3
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கரஜா மார.எ ெபண் சந்தர ேமாகனன் நாயர் ச.ப.ஐ(எம்) 147 30.06 ேதால்வ

2 ெலஷ்ம.பஏ ெபண் ெஜ. ராதாகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 276 56.44 ெவற்ற

3 ஜா மேகஷ்.ம ெபண் ற. மேனாகரன் நாயர் அ.இ.அ.த..க 36 7.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜா.ேந ெபண் ெஜகன் த..க 30 6.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1136   பதவான வாக்கள்: 769(67.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.ப ெபண் இன்பராஜ் எ ச.ப.ஐ(எம்) 471 61.33 ெவற்ற

2 ராஜமார.த ெபண் சவஞானம் அ.இ.அ.த..க 17 2.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயமார.ம ெபண் மணகண்டன் ேக ப.ேஜ.ப 161 20.96 ேதால்வ

4 ஷான. ெபண் என். பா இ.ேத.கா 119 15.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதன்தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 383(71.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 383    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள் ேசவயர்
ஸ்டான்.ரா ஆண் எஸ். ராஜமண இ.ேத.கா 170 44.39 ேதால்வ

2 கான்ஸ்டன்ைடன்.ேத ஆண் எஸ்.
ேதவசகாமண

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 183 47.78 ெவற்ற

3 வசந்தா.நா ெபண் ஞா. நாராயண
ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 30 7.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதன்தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:732   பதவான வாக்கள்: 591(80.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆனந்த பா.ந ஆண் ஆ. நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 18.61 ேதால்வ

2 இராேஜஸ்மார்.ச ஆண் சன்னப் நா.த.க. 6 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வமத.பா ெபண் ெச. பதவராஜன் அ.இ.அ.த..க 61 10.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஞானமண.இரா ஆண் ஞா. இராஜெரத்தனம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 33.16 ெவற்ற

5 ராமச்சந்தரன்.நா ஆண் . நாராயணெபமாள் ப.ேஜ.ப 45 7.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜ ெஜகன்.எஸ் ப ஆண் எஸ். வாம நாடார் இ.ேத.கா 173 29.27 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:743   பதவான வாக்கள்: 503(67.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 503    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாம்ஜ எமர்சன்.ஞா ஆண் எஸ். ஞானபரகாசம் த..க 176 34.99 ேதால்வ

2 சவா.ஜ ஆண் ப. சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வமார். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ.என் ெபண் நாகமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 8.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மரய சந்தர
ராஜன்.ஏ ஆண் ஏெரத்தனம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 212 42.15 ெவற்ற

6 கம சாதக் அ
ஜன்னா.மா ஆண் மா. மாஹீன் நா.த.க. 44 8.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:713   பதவான வாக்கள்: 515(72.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 515    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.ெச ெபண் . ராஜேசகர் ப.ேஜ.ப 135 26.21 ேதால்வ

2 மல்கா.எஸ் ெபண் ச. யம் இ.ேத.கா 250 48.54 ெவற்ற

3 ஜாக்ன்.எம் ெபண் ற்ற. ெஜயமார் அ.இ.அ.த..க 7 1.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜல் அர.த ெபண் அ. ஆல்வன் Makkal Needhi
Maiam 123 23.88 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:439   பதவான வாக்கள்: 342(77.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 341    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வன் ராஜ்.ப ஆண் ேப. பரமராஜ் த..க 237 69.50 ெவற்ற

2 ஐசக் ெஜயபாலன்.ெச ஆண் வ. ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 4.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேலேவல்
ஆனந்த்.ெஹ ஆண் ெஹன்ற ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 87 25.51 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:747   பதவான வாக்கள்: 651(87.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன் வாண.ம ெபண் ச.ெஜகன் த..க 291 44.70 ேதால்வ

2 இராேஜஸ்வர.ெஜ ெபண் த. ெஜயமண நா.த.க. 23 3.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கார்த்தகா.நா ெபண் ேஜா. பரதாப் ப.ேஜ.ப 323 49.62 ெவற்ற

4 பால்தங்கம்.ைக ெபண் ைகலாசம். ச. ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதன்தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:645   பதவான வாக்கள்: 523(81.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஐயா.ச ஆண் சவெரத்தனவாம அ.இ.அ.த..க 125 23.90 ேதால்வ

2 வர்
காமராஜ்.த ஆண் ெபா. தரவயம் த..க 261 49.90 ெவற்ற

3 கன்.ெப ஆண் ம. ெபரய வாம ப.ேஜ.ப 137 26.20 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:506   பதவான வாக்கள்: 402(79.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 401    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.பா ெபண் ஆ. அபேனஷ் ப.ேஜ.ப 86 21.45 ேதால்வ

2 ேமனகா. ெபண் த. த்மார் அ.இ.அ.த..க 171 42.64 ெவற்ற

3 ரம்யா.ரா ெபண் ராஜதாகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 3.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பா.ெஜ ெபண் க. ெஜகன் நா.த.க. 7 1.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லதா.எஸ் ெபண் ற்ற. ராஜைர த..க 121 30.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதன்தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:552   பதவான வாக்கள்: 411(74.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 411    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்வன்
ெஜபசங்.இரா ஆண் ஞ. இராஜெரத்தனம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 149 36.25 ெவற்ற

2 யம்ங்கம்.ெர ஆண் ெரங்கவாம அ.இ.அ.த..க 106 25.79 ேதால்வ

3 தங்கப்பன்.ேமா ஆண் ேமாசஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பபத.அ ஆண் ப. அப்பா.ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 13.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மணகண்டன்.த ஆண் தமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 6.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஜாதரன்.ெச ஆண் ஞா. ெசல்வமண ப.ேஜ.ப 71 17.27 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:818   பதவான வாக்கள்: 617(75.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 617    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதய்வபழம்.ச ெபண் சார்லஸ் அ.இ.அ.த..க 71 11.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரசகலா.ெச ெபண் ெச. ெசல்வமார்
All India
Samathuva Makhal
Katchi

156 25.28 ேதால்வ

3 வஜலா பாக்கய
பாய்.ெச ெபண் ேயா. ெசல்வ ேசம் த..க 390 63.21 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:525   பதவான வாக்கள்: 433(82.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 433    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாவத.எம் ெபண் ற்ற. கன் த..க 110 25.40 ேதால்வ

2 காசதங்கம்.ச ெபண் ப. ராஜமண அ.இ.அ.த..க 58 13.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமா. ெபண் பா. ெஜகநாதன் ப.ேஜ.ப 265 61.20 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:588   பதவான வாக்கள்: 494(84.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 494    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்த. ெபண் . வஜய் அ.இ.அ.த..க 123 24.90 ேதால்வ

2 ெசல்வ .ேயா ெபண் இ. ேயாேசப் இ.ேத.கா 126 25.51 ேதால்வ

3 தமத பாய்.ப ெபண் த. பரமசவம் ப.ேஜ.ப 175 35.43 ெவற்ற

4 மனம்.எம் ெபண் ற்ற.ச. ெசல்வன்
பா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 14.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:800   பதவான வாக்கள்: 613(76.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.ஆர் ெபண் ச. பால்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 333 54.32 ெவற்ற

2 இந்தரா.எம் ெபண் ப. ேகசன் ப.ேஜ.ப 280 45.68 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:617   பதவான வாக்கள்: 496(80.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னெலட்ம.எஸ் ெபண் ெசல்வமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 12.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஏ ராஜபாய்.எ ெபண் எட்வன்
ெசல்வமார் த..க 83 16.73 ேதால்வ

3 தாமத.ெச ெபண் . அர்ச்னன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 26.21 ேதால்வ

4 ெலட்ம.ப ெபண் ப. தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 7.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜதா.மா ெபண் ரா. ெசந்தல்
மார் அ.இ.அ.த..க 185 37.30 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:701   பதவான வாக்கள்: 571(81.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஞ்சத்.ப ப ஆண் பகதீஸ்வரன் த..க 62 10.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாஷ். ஆண் . ேயா. யம் ப.ேஜ.ப 203 35.55 ெவற்ற

3 பரகதீஸ்வரன்.ப ஆண் நா. பச்ைசத்
All India
Samathuva Makhal
Katchi

19 3.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமனகா.பா ெபண் ெச. ெமர்ன்
ேஜாசப்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 17.34 ேதால்வ

5 வய ெபமாள்
அர.ஈ வ என் ஆண் ஈ.வ. நாதன் அ.இ.அ.த..க 188 32.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:388   பதவான வாக்கள்: 285(73.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 285    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வர்ட்
ராஜ்.பா ஆண் பாைலயா ஒய் த..க 167 58.60 ெவற்ற

2 ேஜாசப் ராஜ்.க ஆண் கணபத. இரா அ.இ.அ.த..க 118 41.40 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:531   பதவான வாக்கள்: 410(77.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா
ராண.வ ெபண் வன்ெசன்ட் எ அ.இ.அ.த..க 244 59.51 ெவற்ற

2 ராதா.அ ெபண் அற்தசாம ேத த..க 166 40.49 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:469   பதவான வாக்கள்: 397(84.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 397    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ந ஆண் நயனார் ஆ த..க 177 44.58 ெவற்ற

2 நாகராஜன்.ெபா ஆண் ெபான்சாம  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 11.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பலேவசம்.இ ஆண் இசக்க த் ப அ.ம..க. 9 2.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன்.ப ஆண் பச்ைசமால் மா அ.இ.அ.த..க 167 42.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:363   பதவான வாக்கள்: 291(80.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 291    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்ேபத்கார்.ஐ ஆண் ஐயாபள்ைள  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 3.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேணஷ்.ேவ ஆண் ேவபள்ைள தா அ.இ.அ.த..க 134 46.05 ெவற்ற

3 ேகாப ஆனந்த்.ச ஆண் சவராமங்கம்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 23.02 ேதால்வ

4 ெலட்மணபள்ைள.நீ ஆண் நீலகண்டபள்ைள  த..க 79 27.15 ேதால்வ

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



26-02-2022 13:27:00 129/215

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:402   பதவான வாக்கள்: 333(82.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 333    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ஆர் ெபண் ெபன்னகரகாம் இ இ.ேத.கா 76 22.82 ேதால்வ

2 உமா ேதவ. ெபண் சன்னத்ைர ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 17.12 ேதால்வ

3 மீனாட்ச.ச ெபண் ேரஷ் ப.ேஜ.ப 128 38.44 ெவற்ற

4 வாக. ெபண் ப்பரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 21.62 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:444   பதவான வாக்கள்: 345(77.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 345    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எழல் வாண. ல ெபண் சங் ஜீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 21.74 ேதால்வ

2 மஞ்
மேகஸ்வர.ேக ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 35 10.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மான.எம் ெபண் ெசல்வன் ஐ த..க 171 49.57 ெவற்ற

4 ரமண.அ ெபண் ராேஜஷ் அ.இ.அ.த..க 64 18.55 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:489   பதவான வாக்கள்: 407(83.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 407    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பக
ெபமாள்.இ ஆண் இசக்க த் ஆ த..க 174 42.75 ேதால்வ

2 மாதவன்.மீ ஆண் மீனாச்சயா பள்ைள ப.ேஜ.ப 233 57.25 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:487   பதவான வாக்கள்: 417(85.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ேவ ஆண் ேவலப்பன் உ அ.இ.அ.த..க 157 37.65 ேதால்வ

2 ஐயப்பன்.ெவ ஆண் ெவங்கேடசன் ஆ த..க 203 48.68 ெவற்ற

3 சதீஷ் மார். ஆண் ேரந்தரன்  இ.ேத.கா 57 13.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:505   பதவான வாக்கள்: 406(80.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 406    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கரம்மாள்.எஸ் ெபண் கன் எஸ் அ.இ.அ.த..க 191 47.04 ெவற்ற

2 சவகாம.க ெபண் த்பள்ைள க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 12.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவபள்ைள.ந ெபண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 19.46 ேதால்வ

4 வள்ளயம்மாள்.ப ெபண் இசக்க த்
ேதவர் அ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 20.94 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:410   பதவான வாக்கள்: 316(77.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 316    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அன்பழகன்.எஸ் ஆண் ப்பரமணயதாஸ் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 25.32 ேதால்வ

2 சவமார். ஆண் மாரேவல் நா அ.இ.அ.த..க 70 22.15 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.ேச ஆண் ேசக்கழார்  த..க 166 52.53 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:484   பதவான வாக்கள்: 373(77.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 373    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காஞ்சனா. ெபண் மாணக்கவாசகம்  ப.ேஜ.ப 191 51.21 ெவற்ற

2 மலர்மத.என் ெபண் ரள என் வ த..க 182 48.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:380   பதவான வாக்கள்: 309(81.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 309    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.இரா ெபண் பரேமஸ்வரன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 17.15 ேதால்வ

2 கவதா.த ெபண் தங்கப்பன் நா அ.இ.அ.த..க 155 50.16 ெவற்ற

3 ப்ெலட்ம
சரஸ்வத.எஸ் ெபண் அழகப்பன் இ.ேத.கா 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராதகா.ரா ெபண் த் மார் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 15.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஸ்வர.ப ெபண் பலேவசம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 17.48 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:464   பதவான வாக்கள்: 344(74.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 344    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தயா பச்சம்மாள். ெபண் ெபமாள் க தா த..க 147 42.73 ேதால்வ

2 ராஜ.ஆ ரா ெபண் மணகண்டன் ப ப.ேஜ.ப 197 57.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:395   பதவான வாக்கள்: 320(81.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 320    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவதா.எம் ஆண் மாயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 5.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கன்.ேத  ஆண் ற்றாலம்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 1.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனஜா.எஸ் வ ெபண் மாரன் இ.ேத.கா 15 4.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வரத்தரபள்ைள.ஆர் ஆண் ரவந்தரநாதபள்ைள வ அ.இ.அ.த..க 200 62.50 ெவற்ற

5 ெஜகன்.ேத இரா ஆண் இராமவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 25.94 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேதர்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:322   பதவான வாக்கள்: 242(75.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 242    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.ெசா ெபண் த் மார்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 126 52.07 ெவற்ற

2 வனஜா.எஸ் ெபண் சம்பத் எஸ் அ.இ.அ.த..க 116 47.93 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 430(61.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 430    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ்
நஷா.ேகா ெஜ ெபண்  ப.ேஜ.ப 239 55.58 ெவற்ற

2 சரஸ்வத.ப ெபண் ரத்தனமண த..க 143 33.26 ேதால்வ

3 பரமளா.ரா ெபண் மேரசன் அ.இ.அ.த..க 48 11.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:947   பதவான வாக்கள்: 612(64.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 612    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்ேதாஷ்.ம ஆண் மண ப.ேஜ.ப 112 18.30 ேதால்வ

2 பாலேசகரன்.ரா ஆண் ராைஜய்யன் அ.இ.அ.த..க 229 37.42 ெவற்ற

3 பாஸ்கரன். ஆண் த்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜேசகரன்.ச ஆண் சண்கந்தரம் வ Janata Dal
(Secular) 96 15.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜன்.த ஆண் தங்ைகயன் ெக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 15.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயன்.க ேந ஆண் கமலதாஸ்  த..க 66 10.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:931   பதவான வாக்கள்: 460(49.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எழல்ராஜன்.ஜா ெபண் ெஜயராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 122 26.52 ேதால்வ

2 ஏஞ்சல் ெஜனத்
ெஜயசங்.அ ெபண் அலங்காமண நா.த.க. 49 10.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கமலபாய்.ெபா ெபண் ராமவாம அ.இ.அ.த..க 37 8.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சேராஜா.அ ெபண் தாஸ் ப.ேஜ.ப 48 10.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பயா. ெபண் கறஸ்ேடாபர் த..க 140 30.43 ெவற்ற

6 பரயாஅஜ.த ெபண் அஜ Janata Dal
(Secular) 64 13.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:815   பதவான வாக்கள்: 475(58.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 475    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.வ ெபண் வஜயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 9.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜஷ் ேமசய
தாஸ்.ேத ஆண் ேதவதாசன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 96 20.21 ேதால்வ

3 ஜாசங்.ஜா ஆண் ஜார்ஜ் அ.இ.அ.த..க 20 4.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயபாலன்.ேக ஆண் ேகசவன் த..க 313 65.89 ெவற்ற

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:879   பதவான வாக்கள்: 564(64.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 எட்வன் அள்.ஜ ஆண் ஜஸ்ன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 7.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேணசன்.ெபா ஆண் ெபான்த்நாடார் ச.ப.ஐ(எம்) 41 7.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நர்மல்
ராவண்ஷ்.ந ஆண் நடராஜன் இ.ேத.கா 286 50.71 ெவற்ற

4 த்தழகன். ஆண் மாரவாம அ.இ.அ.த..க 15 2.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஷ் மார்.ச ஆண் சற்ணம் ப.ேஜ.ப 177 31.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:803   பதவான வாக்கள்: 559(69.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சஜன்.ெர ஆண் ெர அ.இ.அ.த..க 28 5.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசண்பகவல்.ெஜ
ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் ப.ேஜ.ப 60 10.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜன்.ெச ஆண் ெசல்வமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 312 55.81 ெவற்ற

4 ெர.த ஆண் தங்கநாடார் த..க 159 28.44 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:973   பதவான வாக்கள்: 630(64.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 630    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனபா.சா ெபண் ெஜயமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 176 27.94 ேதால்வ

2 பலா.ெஜ ெபண் கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 7 1.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஷ்பலதா.ெர ெபண் ேரஷ்மார் ப.ேஜ.ப 447 70.95 ெவற்ற

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:704   பதவான வாக்கள்: 459(65.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 459    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அர்ஜனன்.அ ஆண் அப்பா நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 288 62.75 ெவற்ற

2 தர்மராஜ்.ச ஆண் சன்ைனயன் ப.ேஜ.ப 80 17.43 ேதால்வ

3 ேஜாண்ஸ்
அர்னால்.ஆ ஆண் ஆன்றண இ.ேத.கா 91 19.83 ேதால்வ

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:953   பதவான வாக்கள்: 626(65.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அெலக்சாண்டர்.ப ஆண் பள்ைளக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 14.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 எட்வன் ராஜ
மார்.ேகா ஆண் ேகாலப்பன் அ.இ.அ.த..க 391 62.46 ெவற்ற

3 கறஸ்டல் ராஜ்.க ஆண் கனகராஜ் இ.ேத.கா 123 19.65 ேதால்வ

4 ஜஸ்ன்.தா ஆண் தாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 3.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:745   பதவான வாக்கள்: 529(71.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 529    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யா.ேச பா ெபண் பரதாப் சங் ப.ேஜ.ப 311 58.79 ெவற்ற

2 ேமர வஜயா.லா ெபண் ேகசவதாஸ் த..க 218 41.21 ேதால்வ

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:823   பதவான வாக்கள்: 591(71.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ெச ஆண் ெசல்லவாம இ.ேத.கா 302 51.10 ெவற்ற

2 ேடவட்சன்.ப ஆண் பத்ேராஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 12.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெர.இரா ஆண் இராைஜயன் ப.ேஜ.ப 187 31.64 ேதால்வ

4 லதாமார.அ ெபண் அப்பா நாடார் ேத..த.க 16 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெலஷ்ம.க ெபண் கமலாட்ச அ.இ.அ.த..க 14 2.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:859   பதவான வாக்கள்: 571(66.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்யா.ப ெபண் ராஜன் ப.ேஜ.ப 190 33.27 ேதால்வ

2 ேரகா. ெபண் ஸ்டான் த..க 275 48.16 ெவற்ற

3 ஞானெசல்வம்.த ெபண் ேவலப்பன் அ.இ.அ.த..க 38 6.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ச.ரா ெபண் கன் அ.ம..க. 68 11.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 663(67.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 663    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா.ேந ெபண் சதாசவன் ப.ேஜ.ப 156 23.53 ேதால்வ

2 பரயா.நீ ெபண் பன்ராஜ் த..க 183 27.60 ேதால்வ

3 ைலலா.ெபா ெபண் ெஜகன்நாதன் அ.இ.அ.த..க 324 48.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:997   பதவான வாக்கள்: 587(58.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லதா.ெபா ெபண் சத்தயசீலன் ப.ேஜ.ப 244 41.57 ேதால்வ

2 வளர்மத.ெச ெபண் கறஸ்ேடாபர் த..க 343 58.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:692   பதவான வாக்கள்: 405(58.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 405    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேலாசனா.நா ெபண் நடராஜன் ப.ேஜ.ப 55 13.58 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ெசல்வபாய். ெபண் அப்க்ட்டன் அ.ம..க. 42 10.37 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 பளாற. ெபண் ந்தரராஜ் இ.ேத.கா 308 76.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:879   பதவான வாக்கள்: 616(70.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 616    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாராண.இரா ெபண் இராஜ் த ப.ேஜ.ப 256 41.56 ெவற்ற

2 நஷா.த ெபண் வஜயமார் ப அ.இ.அ.த..க 22 3.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேறாசம்மாள்.ெபா ெபண் கஷ்ணன் த..க 194 31.49 ேதால்வ

4 கலா.த ெபண் மார் அ.ம..க. 144 23.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:783   பதவான வாக்கள்: 526(67.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ப.ேஜ.ப 151 28.76 ேதால்வ

2 ராமதாஸ்.ேந ஆண் ேநசமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 20.00 ேதால்வ

3 ராேஜஷ் மார்.த ஆண் தங்கவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 20.95 ேதால்வ

4 வஜயமார்.பா ஆண் பாைலய்யன்  அ.இ.அ.த..க 1 0.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 றசல்ராஜ்.பா ஆண் பாைலயன் த..க 158 30.10 ெவற்ற

ேபராட்ச : நல்ர்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:863   பதவான வாக்கள்: 592(68.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 592    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரதாப் சங்.நா ஆண் நாகமண அ.இ.அ.த..க 15 2.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமாகன்தாஸ்.ெகா ஆண் ெகாச்ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 18.24 ேதால்வ

3 வஜல்மார்.நா ஆண் நாடான்கண் ப.ேஜ.ப 302 51.01 ெவற்ற

4 ெஜயராண.அ ெபண் ஜாண்ேறாஸ் எஸ் அ.ம..க. 15 2.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஸ்டான்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் இ.ேத.கா 152 25.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெநய்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:830   பதவான வாக்கள்: 532(64.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 532    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமார்.எஸ் ஆண் ப்பரமணயன் ப ப.ேஜ.ப 154 28.95 ேதால்வ

2 ந்தரம்
பள்ைள.ேவ ஆண் ேவலாதம் பள்ைள ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 20 3.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜமண .ெச ஆண் ெசல்ைலயன் அ.இ.அ.த..க 10 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாண் தனஷ்
களட்டஸ்.த ஆண் தனஸ்லாஸ் நா.த.க. 35 6.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹரதாஸ் . ஆண் கதாஸ் த இ.ேத.கா 313 58.83 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:633   பதவான வாக்கள்: 418(66.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாராள்
ேமர.எம் ெபண் நக்ேகாலாஸ் இ.ேத.கா 248 59.47 ெவற்ற

2 ராஜம்.ரா ெபண் களஸ்டன் ெஜயா அ.இ.அ.த..க 169 40.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:743   பதவான வாக்கள்: 411(55.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 411    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆக்னஸ் ேமர.எம் ெபண் ஏதாசன் அ.இ.அ.த..க 150 36.50 ேதால்வ

2 ேமர ல்
ஷ்பம்.எஸ் ெபண் சைவ

அளப்பன் த..க 261 63.50 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:818   பதவான வாக்கள்: 557(68.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 556    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜகலா.ற்ற எஸ் ெபண் ெஹபன்
ெஜயமார் ப.ேஜ.ப 295 53.06 ெவற்ற

2 ேமர ஸ்ெடல்லா
ராண.த ெபண் ந்தர் இ.ேத.கா 261 46.94 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெநய்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:695   பதவான வாக்கள்: 484(69.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 484    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக் ராஜ்.வ ஆண் வர்க்கீஸ் நா.த.க. 5 1.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சால்பன் வேனா.ச ஆண் ெசல்லவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 14.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவங்கம்.ப ஆண் ெபான்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 7.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பன்.ஜா ஆண் ச. ஜார்ஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 6.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசல்றன் ேஜக்கப்
பா.எ ஆண் அெலக்ஸ் அ.இ.அ.த..க 11 2.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மரய மக்ேகல்.
ெபா ஆண் ெபான்ைனயன் இ.ேத.கா 87 17.98 ேதால்வ

7 ராேஜஸ்.ஈ ஆண் ஈஸ்வரபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 21.49 ேதால்வ

8 ேஜாசப் ராஜ்.ரா ஆண் ராயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 140 28.93 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:614   பதவான வாக்கள்: 332(54.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஷ்ப தேரஸ்.லா ெபண் ேசவயர் சகாய
ராஜ் த..க 224 67.67 ெவற்ற

2 லதா ேமர .ஞா ெபண் வஜயன் அ அ.இ.அ.த..க 107 32.33 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:916   பதவான வாக்கள்: 555(60.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எழல் ைடசன். ெபண் ேராப்சன் ச
நவன்தாஸ் இ.ேத.கா 204 36.89 ெவற்ற

2 சந்தரகா.பா ெபண் ராஜேகாபால் அ.இ.அ.த..க 9 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாம.ெச ெபண் தாமஸ் ற்ற.வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 32.55 ேதால்வ

4 மீனாம்பகா.ஆர் ெபண் கார்த்தக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 8.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜகதீஸ்வர. ற்ற ெபண் ெஜபராஜ்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 113 20.43 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:775   பதவான வாக்கள்: 537(69.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 535    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்
வஜயா. ெபண் ப்ப. மரய

யாகப்பன்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 8.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நளன ஞான
கந்த.த ெபண் ஐசக் ேதவ தாஸ் இ.ேத.கா 197 36.82 ேதால்வ

3 பரதீபா.ப வ ெபண் ஜன் த..க 201 37.57 ெவற்ற

4 ெபல்ச ேஜாஸ்.த ெபண் பரான்சஸ் ேசவயர் நா.த.க. 92 17.20 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:602   பதவான வாக்கள்: 417(69.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 416    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகாச்ராண. ெபண் ரா. ஜஸ்ன் ேதவ
அள்தாஸ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 8.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பேலாமன் ேமர.ம ெபண் ச.மரய ைசமன் நா.த.க. 7 1.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லா .ேந ெபண் ஸ்பன் த..க 200 48.08 ெவற்ற

4 ஜா.ரா ெபண் ராஜமண இ.ேத.கா 174 41.83 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெநய்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:523   பதவான வாக்கள்: 333(63.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 332    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வதாஸ்.ப ஆண் . எஸ். பல் த..க 97 29.22 ேதால்வ

2 தேத ராஜன்.த ஆண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 40.36 ெவற்ற

3 வ.க ஆண் கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 26.51 ேதால்வ

4 ஸ்டான் வேனா. ஆண் . ந்தர் ராஜ் நா.த.க. 13 3.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெநய்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 418(68.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 418    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜ
ேகாபலன்.இரா ஆண் இராமசந்தரன் அ.இ.அ.த..க 110 26.32 ேதால்வ

2 ெசல்வமார்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் நா.த.க. 94 22.49 ேதால்வ

3 தர்மராஜ்.ெச ஆண் த. ெசல்வமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 8.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபன் ேடவட்.எ ஆண் எட்வன் ேடவட் இ.ேத.கா 121 28.95 ெவற்ற

5 லதா.எ ெபண் தங்கமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 4.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜபராஜ் .த ஆண் தங்கமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 3.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜேமாள் எம்
தாஸ். ெபண் ப.மேனாகரதாஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 27 6.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெநய்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:858   பதவான வாக்கள்: 594(69.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 594    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ்.ம ஆண் மரயதாசன் ம நா.த.க. 70 11.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கவதா.வ ரா ெபண் ெஜயசங் ஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 306 51.52 ெவற்ற

3 மேகஷ்.எம் ஆண் ற்ற. மேனாகரதாஸ் அ.இ.அ.த..க 65 10.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயசந்தரன் .ப ஆண் பாைலயன் நாடார் த..க 153 25.76 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெநய்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 530(70.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீதா ராம தாஸ்.தா ஆண் நா. தாசன் அ.ம..க. 23 4.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தர் .க ஆண் கேணசன் நா.த.க. 4 0.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தாமஸ். ஆண் ேதவசகாயம் த..க 123 23.21 ேதால்வ

4 நாகராஜன்.த ஆண் தங்கமண ேவ அ.இ.அ.த..க 118 22.26 ேதால்வ

5 வவாசம் .ச ஆண் சங்காராயன் இ.ேத.கா 157 29.62 ெவற்ற

6 வன்ெசன்ட்.ேட ஆண் ேடவட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 12.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஷங்கர். ஆண் கன் ப.ேஜ.ப 37 6.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெநய்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:748   பதவான வாக்கள்: 489(65.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜன்.த ஆண் தங்கப்பன் ஆர் ப.ேஜ.ப 170 34.84 ெவற்ற

2 ேமர
ெமற்றல்டா.வ ெபண் மேனாகரன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 114 23.36 ேதால்வ

3 ராஜசங்.ப ஆண் ெபான்ைனயன் த..க 81 16.60 ேதால்வ

4 ரா.ரா ஆண் ராைமயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 9.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வ . ஆண் வாமதாஸ் நா.த.க. 4 0.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜகதா. ெபண் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 15.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:609   பதவான வாக்கள்: 320(52.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 320    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா ராண .ெச ெபண் அெலக்ஸ் ெநப்கன்
பா த..க 196 61.25 ெவற்ற

2 ேஹமா.ெஜ ெபண் எஸ். ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 38.75 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:832   பதவான வாக்கள்: 530(63.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏஞ்ச ேமபல்.ப சா ெபண் ஜ லாறன்ஸ் இ.ேத.கா 141 26.60 ேதால்வ

2 சசகலா.தா ெபண் ேவேகாபால் ப.ேஜ.ப 172 32.45 ேதால்வ

3 கலஜஅம்மா.ேத ெபண் சவசங்கரன் பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 217 40.94 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:667   பதவான வாக்கள்: 445(66.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 445    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜாதா.ப ெபண் மா சவன்ட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 14.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பந் .ெச ெபண் ற்ற அஜமார் இ.ேத.கா 97 21.80 ேதால்வ

3 லா.ப ெபண் மார் ப.ேஜ.ப 283 63.60 ெவற்ற

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:777   பதவான வாக்கள்: 498(64.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனஷ். ஆண் ந்தரன் த..க 104 20.93 ேதால்வ

2 பரவண் .அ நா ஆண் ப நாராயணன் நாயர் ச.ப.ஐ(எம்) 253 50.91 ெவற்ற

3 ராதா
கஷ்ணன்.க ஆண் கஷ்ணன்ட் ப.ேஜ.ப 115 23.14 ேதால்வ

4 ேஜாண.ெஜ ஆண் ெஜபமண இ.ேத.கா 25 5.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:904   பதவான வாக்கள்: 570(63.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 570    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ெகா ஆண் ெகாச்மண
பணக்கர் த..க 218 38.25 ெவற்ற

2 ேரஷ் ெபன்ஸ் ெபல்
.ச ஆண் சம்சன் இ.ேத.கா 191 33.51 ேதால்வ

3 ஜத்.த  ஆண் மாரன் நாயர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 10.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜமண.ெபா ஆண் ெபான்ைனயன் ச.ப.ஐ(எம்) 101 17.72 ேதால்வ

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:687   பதவான வாக்கள்: 486(70.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜன்ராஜ். ஆண் த்ைதய்யா ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 7.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசாபனதாஸ்.த ஜா ஆண் தங்கேசாபனம் த..க 154 31.69 ேதால்வ

3 றாபன்சன்.ரா ஆண் ஒய். ராைஜயன் இ.ேத.கா 297 61.11 ெவற்ற

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:660   பதவான வாக்கள்: 508(76.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 508    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜய மார்.மா ஆண் மாதவன் ப.ேஜ.ப 142 27.95 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ் .ெபா ஆண் ெபான்பள்ைள இ.ேத.கா 150 29.53 ெவற்ற

3 வமல்ராஜ்.ஏ ஆண் ஏேனாஸ் த..க 86 16.93 ேதால்வ

4 வனீஷ் .ரா உ ஆண் வ ரா ச.ப.ஐ(எம்) 127 25.00 ேதால்வ

5 ைஷன் ராஜ்.ஹா ஆண் ஹாரீஸ் அ.இ.அ.த..க 3 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 581(64.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 579    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.க ெபண் ராஜமார் அ.இ.அ.த..க 12 2.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாமார.ப ெபண் மதனன் ப.ேஜ.ப 166 28.67 ேதால்வ

3 ேசாபனா.ரா ெபண் .பால்ராஜ் இ.ேத.கா 175 30.22 ேதால்வ

4 தீபா மார.ப வ ெபண் வ மார் அ.ம..க. 226 39.03 ெவற்ற

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:717   பதவான வாக்கள்: 486(67.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனல்மார்.ரா ஆண் ற்ற ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 5.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமர பளாரன்ஸ்.ஜா
டா ெபண் ம. ப இ.ேத.கா 96 19.75 ேதால்வ

3 வமல்மார்.ெஜ ச ஆண் ெஜயசங்ராஜ் ப.ேஜ.ப 63 12.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் வ த..க 302 62.14 ெவற்ற

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:842   பதவான வாக்கள்: 565(67.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 565    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கரண்.ப ச ஆண் ப பரபாகரன் ச.ப.ஐ(எம்) 34 6.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கரதரன். ரா ஆண் எ ந்தேரஷன்
நாயர் ப.ேஜ.ப 91 16.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப.ம ஆண் மேவல் இ.ேத.கா 137 24.25 ேதால்வ

4 ஜாண்ேறாஸ்.த ஆண் வ தங்ைகய்யன் த..க 129 22.83 ேதால்வ

5 ஹரமார்.ரா ரா ஆண் ராமசந்தரன் நாயர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 30.80 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:844   பதவான வாக்கள்: 583(69.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 583    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாம்ெலட்
சாந்த.எஸ் ெபண் ேடவட்சன் .பா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 93 15.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பந்.க  ெபண் ற்ற. ஜாண்ேறாஸ் த..க 374 64.15 ெவற்ற

3 வமலா.ெச ெபண் வல்சன் இ.ேத.கா 116 19.90 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:826   பதவான வாக்கள்: 579(70.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 579    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சம.ம ச ெபண் அஜ ற்ற த..க 271 46.80 ெவற்ற

2 ஜதா.ெபா ெபண் எஸ் பால்ரஜ் இ.ேத.கா 123 21.24 ேதால்வ

3 பேரமா.ச ெபண் த ெஜயச்சந்தரன் ச.ப.ஐ(எம்) 185 31.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:989   பதவான வாக்கள்: 637(64.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.அ ச ெபண் அஜ ப.ேஜ.ப 257 40.35 ெவற்ற

2 ஜத்ரா .பா  ெபண் பா த..க 227 35.64 ேதால்வ

3 பந்.இ ச ெபண் கஷ்ணமார் ச.ப.ஐ(எம்) 123 19.31 ேதால்வ

4 ராண
ரவமார்.ெபா ெபண் ரவமார் இ.ேத.கா 30 4.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:848   பதவான வாக்கள்: 599(70.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 599    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பந்.எஸ் ெபண் வமார்.எஸ் அ.இ.அ.த..க 80 13.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மஞ்ஷா
.ேமா ெபண் சதீஷமார் ப ப.ேஜ.ப 117 19.53 ேதால்வ

3 மன. ெபண் சந்ேதாஷ்மார் ேக ச.ப.ஐ(எம்) 279 46.58 ெவற்ற

4 கலா.ச ெபண் ப ம இ.ேத.கா 123 20.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:735   பதவான வாக்கள்: 475(64.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 474    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தரேலகா.ர வ ெபண் பரதீஷ் ச.ப.ஐ(எம்) 237 50.00 ெவற்ற

2 பந் .க ெபண் ைப  இ.ேத.கா 147 31.01 ேதால்வ

3 ெஜபமார.ெச ெபண் ேசாபனதாஸ்  த..க 90 18.99 ேதால்வ

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:872   பதவான வாக்கள்: 569(65.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள் ேஜார்ஜ்.ஜா ஆண் ஜார்ஜ் த..க 136 23.90 ேதால்வ

2 சந்தரபா .தா ஆண் தாவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 299 52.55 ெவற்ற

3 சஜத் மார். ஆண் ேரந்தரன் நாயர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 8.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேடவட்சன்.பா ஆண் பாலஸ்.ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 4.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெரதீஷ்மார்.பா ஆண்  பாைலய்யன் இ.ேத.கா 59 10.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:806   பதவான வாக்கள்: 487(60.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 487    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்தாஸ் .ேஜா ஆண் ேஜாசப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேடவட் ராஜன் .ெச ஆண் ெசல்லன் இ.ேத.கா 111 22.79 ேதால்வ

3 ெபன்.அ ஆண் ெக. அசர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 12.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜஷ்வர.ச ெபண் ெசல்வமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 10.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜாண்வக்டர்.அ ஆண் அகேரான் அ.இ.அ.த..க 70 14.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஹய்சர் பாத்.ப
 ஆண் எம் ேக

பஹர்தீன் ச.ப.ஐ(எம்) 185 37.99 ெவற்ற

ேபராட்ச : பகல்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:938   பதவான வாக்கள்: 669(71.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 669    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனீஷ் சதானந்தன். ஆண் சதானந்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 9.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணமார். ஆண் ேஷாத்தமன்
நாயர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 5.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவன். ரா ஆண் எஸ். ராைஜய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரந்தரன்.ஹா ஆண் ஹாரஷ் இ.ேத.கா 99 14.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேபாஸ்.ஏ ஆண் ஏைசயா த..க 173 25.86 ேதால்வ

6 ெஜேயந்தரன்.ச ஆண் என்.சச ப.ேஜ.ப 211 31.54 ெவற்ற

7 ெஜஸ்றன்ராஜ்.ேஜ ஆண் ேஜம்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 9.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:751   பதவான வாக்கள்: 488(64.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பந் .ச ெபண் ேகாபால கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 120 24.59 ேதால்வ

2 ரமண.ம ெபண் ேதவேநசன் மாரன் ச.ப.ஐ(எம்) 32 6.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜ.அ ெபண் வஜன் ெஜ ேபாஸ் த..க 175 35.86 ெவற்ற

4 வசந்தா.த ெபண் ெஜ. றாபன்சன் இ.ேத.கா 161 32.99 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1155   பதவான வாக்கள்: 676(58.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 674    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ளச பாய்.ப ெபண் ச. நாகப்பன் ப.ேஜ.ப 359 53.26 ெவற்ற

2 ேபப ஸ்ெடல்லா.ப ெபண் என். ெசல்வதாஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 206 30.56 ேதால்வ

3 ேஜாஸ்பன்
ெஜனபா.என் ெபண் ப. ேமாகன்ராஜ் த..க 109 16.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1319   பதவான வாக்கள்: 790(59.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 790    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னதா.ற ெபண் ற. ெஜஸ்ன் ச.ப.ஐ(எம்) 316 40.00 ேதால்வ

2 ெரங்க பாய்.எஸ் ெபண் ச. வல்சன் ப.ேஜ.ப 345 43.67 ெவற்ற

3 வசந்தா.ெச ெபண் அ வல்சன் இ.ேத.கா 94 11.90 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ஷா.ச ெபண் ஆண்ேறா
ேசவயர் த..க 35 4.43 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1226   பதவான வாக்கள்: 827(67.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 826    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனல்மார்.ச ஆண் ரா.சதாசவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 407 49.27 ெவற்ற

2 சண்க லால்.எஸ்
ப ஆண் ந்தரன் அ.ம..க. 17 2.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசம்பைறட்.ஞா ஆண் ெக. ஞானத்தன் ச.ப.ஐ(எம்) 162 19.61 ேதால்வ

4 பாராஜ்.ேக ஆண் ேகாலப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 5.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராபன்சன் பா. ஆண் த்ைதயன் த..க 53 6.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜ்.த ஆண் யா.தங்கப்பன்
நாடார் இ.ேத.கா 68 8.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வஜயமார்.என் ஆண் நீலகண்டன் ப ப.ேஜ.ப 64 7.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ேஜாசப்.தா ஆண் தாவ அ.இ.அ.த..க 11 1.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1250   பதவான வாக்கள்: 747(59.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 747    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகதரன் எஸ்தர்
டான.எம் ெபண் நா. ஜாண் ச.ப.ஐ(எம்) 404 54.08 ெவற்ற

2 சலா.எம் ெபண் தாஸ்மார் அ.இ.அ.த..க 104 13.92 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ஷ்ப மார.வ ெபண் ஆர்.சசமார் ப.ேஜ.ப 103 13.79 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 லதா.டா ெபண் ரா.ராஜ மேகந்தர
மார் இ.ேத.கா 54 7.23 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 வமலா சங்.எஸ் ெபண் ஞானதாஸ் த..க 82 10.98 ைவப்த்
ெதாைக இழப்
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ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1312   பதவான வாக்கள்: 932(71.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 932    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜதா.ரா ெபண் . ெபன்னட்ராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 606 65.02 ெவற்ற

2 ெசல்வ.ெல ெபண் ேநசமண இ.ேத.கா 29 3.11 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 பரயா.ப ெபண் எல் ெஜயசங் த..க 18 1.93 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 வமலா.ச ெபண் பா. வஜயமார் ப.ேஜ.ப 279 29.94 ேதால்வ

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1140   பதவான வாக்கள்: 779(68.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 778    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.ஆர் ஆண் ராகவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 256 32.90 ேதால்வ

2 மேனான்மண.ெச ஆண் நா. ெசல்ைலயன் இ.ேத.கா 316 40.62 ெவற்ற

3 ரேமஷ்.ெஜ ஆண் ச. ஜாண் ேறாஸ் ப.ேஜ.ப 145 18.64 ேதால்வ

4 ேலவ.ப ஆண் பாைலயன் த..க 61 7.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1239   பதவான வாக்கள்: 799(64.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 799    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ண பரதாப். ஆண் அ. த்நாயகம் நா.த.க. 84 10.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மார தாஸ்.ப ச ஆண் பப் ட் அ.இ.அ.த..க 11 1.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்த.தா ெபண் . கீதாமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 8.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெடன்னஸ்.ெச ஆண் ச. ெசல்லவாம ேத..த.க 395 49.44 ெவற்ற

5 தங்க ைர.ெர ஆண் ெரங்கவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 10.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெதய்வபள்ைள. ஆண் ற்ற. தாவ த..க 72 9.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மேனாகரன்.ப ஆண் ெக. பாைலய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 7.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஜாண்
கறஸ்ேடாபர். ஆண் அ. ப்பரமணயன் இ.ேத.கா 19 2.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஸ்பன்.ற்ற ஆண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1252   பதவான வாக்கள்: 863(68.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 863    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராேஜந்தர பரசாத்.ப
ேக எல் ஆண் ப.ெக.ேலாகதன் ப.ேஜ.ப 262 30.36 ெவற்ற

2 கனகம்மாள்.ச ெபண் ற்ற. ஜஸ்ன்
ேடனயல்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலஸ்.த ஆண் ஞா. தங்கப்பன் த..க 108 12.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பால்ராஜ். ஆண் ரா. த்ைதயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 15.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகனதாஸ்.ெச ஆண் ந. ெசல்லப்பன் இ.ேத.கா 240 27.81 ேதால்வ

6 ராஜமண. ஆண் ஞ் ெபமாள் ச.ப.ஐ(எம்) 60 6.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 லபேறன்யாள்.ெக ெபண் எம். மண அ.இ.அ.த..க 52 6.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1401   பதவான வாக்கள்: 987(70.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 986    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா ெசல்வ.ரா ெபண் என். ந்தர்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 48 4.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ச ெபண் ப. தர்மராஜ் ப.ேஜ.ப 427 43.31 ெவற்ற

3 லாபாய்.வ ெபண் த்நாயகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 4.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வன்சலா.ஆர் ெக ெபண் ெஜ.ஜ. பஜீத் ச.ப.ஐ(எம்) 206 20.89 ேதால்வ

5 ஜாண்ச ராண.ஆ ெபண் ெச. சச இ.ேத.கா 193 19.57 ேதால்வ

6 ெஜய மார. ெபண் ேரஷ்மார் த..க 67 6.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1114   பதவான வாக்கள்: 792(71.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 792    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ணசீலன். ஆண் ஞ்கஷ்ணன் இ.ேத.கா 32 4.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ் மார். ஆண் ெபா. த்ைதயன் ேத..த.க 93 11.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாக்கய ராஜ்.ப ஆண் ப. ெபான் த் ப.ேஜ.ப 298 37.63 ேதால்வ

4 ெஜயராஜ்.இ ஆண் ஆ. இராைஜய்யன் ச.ப.ஐ(எம்) 369 46.59 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:962   பதவான வாக்கள்: 563(58.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 562    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராேஜஸ்வர.ெக ெபண் ேஜாவா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 6.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 களமன்சயாள்
ேமர.ேகா ெபண் . கணாகரன் ச.ப.ஐ(எம்) 133 23.67 ேதால்வ

3 ராதகா. ெபண் ேரஷ் நா.த.க. 110 19.57 ேதால்வ

4 வக்ேனஸ்வர.வ ெபண் ற்ற. ேஜாஸப் த..க 117 20.82 ேதால்வ

5 ஜான ேமாள்.ப ம ெபண் ேந. எட்வன் ராஜ் இ.ேத.கா 164 29.18 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:977   பதவான வாக்கள்: 656(67.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சஜதா மார.ரா ெபண் ந ஸ்பன் இ.ேத.கா 29 4.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ வஜல
மார.ப ெபண் ப. எட்வன் ஐசக் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 152 23.17 ேதால்வ

3 ேஷாபா ெலட். ெபண் வல்சன் ஞா த..க 475 72.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1297   பதவான வாக்கள்: 863(66.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 862    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வன் ஐசக்.பா ஆண் சா. பாலஸ் த..க 148 17.17 ேதால்வ

2 ஜத்
டானயல்.பா ஆண் டா பா டானயல் இ.ேத.கா 107 12.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ம. அ ஆண் ப்ரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 474 54.99 ெவற்ற

4 ரேமஷ்.இ ஆண் ப எயாஸ் அ.இ.அ.த..க 63 7.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வல்சன்.ஞா ஆண் ஞானத்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயசங்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 7.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1172   பதவான வாக்கள்: 768(65.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.ைச ெபண் ஞா ேதவசகாயம் இ.ேத.கா 325 42.32 ெவற்ற

2 கஷ்ண
மார.ெக ெபண் ச. மண ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 17 2.21 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 சாந்த மார.ற்ற ெபண் ெக. ேகாவந்தன் த..க 65 8.46 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 சத்ரா.ப ெபண் டார்வன் அ.ம..க. 29 3.78 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ேமர ெசன்.ேந ெபண் . பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 165 21.48 ேதால்வ

6 வனஜா
ேஜேறாம்.நா ெபண் என். ெஜேறாம்

வக்டர் ச.ப.ஐ(எம்) 132 17.19 ேதால்வ

7 வக்ேடாரயா
டால். ெபண் ஆன்டன த் நா.த.க. 35 4.56 ைவப்த்

ெதாைக இழப்
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ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1068   பதவான வாக்கள்: 767(71.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 766    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 டயானா கறஸ்.ற ெபண் ப.ேரஷ் மார் ச.ப.ஐ(எம்) 267 34.86 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.ற்ற ெபண் எ. வஜயமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 16.71 ேதால்வ

3 ஷர்மளா.ேபா ம ெபண்  ஷாஜ இ.ேத.கா 303 39.56 ெவற்ற

4 ஜாராண.ற்ற ெபண் கறஸ்தாஸ் த..க 68 8.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1260   பதவான வாக்கள்: 934(74.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 934    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனல் மார்.ப ஆண் பரேமஸ்வரன் ச ேத..த.க 218 23.34 ேதால்வ

2 மாரன்.என் ஆண் என்.நாராயணன் ப.ேஜ.ப 426 45.61 ெவற்ற

3 தர்மங்கம்.ெபா ஆண் ெபான் பள்ைள இ.ேத.கா 154 16.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மரய ஜஸ்ன்.ம ஆண் இ. மரய தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 4.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வேனாஜ்.ற்ற ஆண் எஸ்.ேதாமஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 62 6.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைவண்டராஜ்.ற்ற ஆண் தங்கராஜ். என் அ.இ.அ.த..க 24 2.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஷான.ச எஸ் ெபண் வ. கறஸ்தாஸ் த..க 7 0.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 723(73.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 723    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபஷ்.ஜா ஆண் மா. ஜாண்சசல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 5.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தா.ச ெபண் ேஜாஸ்ெபன்சகர். ஒய் த..க 3 0.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்க வாம.த ஆண் ச. தங்கப்பன் நா.த.க. 5 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தேதஸ்.க ஆண் கபரேயல் இ.ேத.கா 10 1.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பால்ராஜ்.ைவ ஆண் ஜ. ைவத்தயநாதன ச.ப.ஐ(எம்) 325 44.95 ெவற்ற

6 மேகஷ்
மார்.ஆர் ஆண் ராேஜந்தரன் ற்ற அ.இ.அ.த..க 24 3.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெர.இ ஆண் எஸ். இஸ்தாக்க ப.ேஜ.ப 301 41.63 ேதால்வ

8 ெஜயசங்.எஸ் ஆண் . மாரன் ேத..த.க 15 2.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : பாேகா   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1051   பதவான வாக்கள்: 763(72.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 763    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜன்.எஸ் ஆண் ெக. ந்தர் ராஜ் ப.ேஜ.ப 175 22.94 ேதால்வ

2 மரய தாஸ்.எம் ஆண் ஆர். மரய
அளப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 297 38.93 ெவற்ற

3 வர்க்கீஸ்.ப ஆண் எம். பர்ணபாஸ் த..க 95 12.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார்.எ ஆண் அம்ேறாஸ் ச ேத..த.க 13 1.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜாண்ச.ஏ ெபண் ெபஞ்சமன் அ.இ.அ.த..க 9 1.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷாஜ. ஆண் ரயன் இ.ேத.கா 174 22.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:790   பதவான வாக்கள்: 509(64.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தர்மராஜ். ஆண் த்ைதயன் அ.இ.அ.த..க 111 21.81 ேதால்வ

2 ெஜபர்சன் .ெபா ஆண் ஒய்.ெபான்ைனயன் இ.ேத.கா 258 50.69 ெவற்ற

3 ெஹலன்.எஸ் ெபண் ெசல்லத்ைர த..க 140 27.50 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:695   பதவான வாக்கள்: 427(61.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 427    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாயராண. ெபண் சந்தரேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 10.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜஜீவா.ரா ெபண் எம்.ராஜமார் ச.ப.ஐ(எம்) 114 26.70 ேதால்வ

3 ஜாஸ்மன் லதா.ச ெபண் ேஜம்ஸ் நா.த.க. 97 22.72 ேதால்வ

4 ேஷாபா.இ ெபண் தமழ் ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 171 40.05 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:955   பதவான வாக்கள்: 565(59.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 565    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1
அள்
ஸ்ெடல்லா
பாய்.எஸ்

ெபண் ரசல் ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 141 24.96 ேதால்வ

2 பதா.நா ெபண் ேச.அஜய்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 275 48.67 ெவற்ற

3 ேமர பரபா.ஜா ெபண் ஜா.ெரவ மார் ச.ப.ஐ(எம்) 149 26.37 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:784   பதவான வாக்கள்: 554(70.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 554    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா.ஐ ெபண் ேக.மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 9.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரயங்கா.த ெபண் வ.வேனாத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 229 41.34 ேதால்வ

3 ெஜயபாரத.ரா ெபண் அ.ேமாகன் சந்தர மார் ப.ேஜ.ப 275 49.64 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:894   பதவான வாக்கள்: 563(62.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.ெச ெபண் வல்சன் அ.இ.அ.த..க 9 1.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பேரமா.எ ெபண் .ேதவராஜ் த..க 241 42.81 ெவற்ற

3 ேமர
ஷ்பராண.எஸ் ெபண் .ஸ்பன் ந்தர்

ராஜ் இ.ேத.கா 207 36.77 ேதால்வ

4 லா.ப ெபண் என்.ராேஜந்தரன் நா.த.க. 22 3.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜர்ன் ஜா.பா ெபண் .றாப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 14.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:796   பதவான வாக்கள்: 516(64.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அடாரயா.ச ெபண் த.ஆன்சன்
ேரஷ் த..க 163 31.59 ேதால்வ

2 அல்பன்
ஜனகா.ற்ற ெபண் ற்ற.ெஜயசங் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 47 9.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 உஷா
ெஜயமார.ப ெபண் வமார் நா.த.க. 79 15.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பலா.ேக ெபண் ேஜ.மரய ெரத்தன
ராஜ் அ.இ.அ.த..க 22 4.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமர ெஜபனா.எ ெபண் எம்.ெஜயன் ப.ேஜ.ப 25 4.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஹலன் ேமர.எம் ெபண் எம்.ராஜா இ.ேத.கா 180 34.88 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 542(62.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 542    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா சந்தலா.ேஜ ெபண் என்.ெநல்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 10.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரய
பரான்சஸ்காள்.வ ெபண் மரய தாசன் நா.த.க. 63 11.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமர பறதா.ரா ெபண் அண்ராஜா இ.ேத.கா 272 50.18 ெவற்ற

4 ெலட்ம கலா.வ ெபண் ஜா.ேமாகன் தாஸ் த..க 59 10.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயெலட்ம.ஆர் ெபண் ஆர்.ெசந்தல்
மார் ப.ேஜ.ப 68 12.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜபகலா.லா ெபண் எட்வன்  அ.இ.அ.த..க 21 3.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:874   பதவான வாக்கள்: 578(66.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 578    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சார்லஸ் ேசவயர்
ராஜ்.லா ஆண் வ.லாசர் நா.த.க. 9 1.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வமார்.த ஆண் தங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 51 8.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மண.மா ஆண் ப.மார்க்கண்டன் த..க 66 11.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெரவச்சந்தரன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 452 78.20 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1210   பதவான வாக்கள்: 734(60.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 734    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சேராஜன
நடராஜன்.என் ெபண் ந்தர் ராஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 46 6.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்த.ஆர் ெபண் ச.மார் இ.ேத.கா 156 21.25 ேதால்வ

3 ெசல்வராண.ெச ெபண் ற்ற.ெசல்வமார் அ.இ.அ.த..க 112 15.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெடன்சன்
பா.எம் ெபண் ச.மக்ேகல் ராஜ் த..க 117 15.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தனெலட்ம.ரா ெபண் பா.இராதாகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 256 34.88 ெவற்ற

6 ேமர தேரஸ்.ைவ ெபண் வ.லாசர் நா.த.க. 47 6.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:767   பதவான வாக்கள்: 493(64.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 493    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா ஷான.வ ெபண் ேத.மாரதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 7.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நகாரகா.ெநகீ ெபண் ேந.ெநல்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 27.18 ேதால்வ

3 ேமர கமா
சான.எஸ் ெபண் ஆர்.மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 8 1.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாஸ்மன்
சஜபா.ற்ற ெபண் ஆர். ெஜய ெசல்வன் த..க 316 64.10 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:998   பதவான வாக்கள்: 587(58.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நாகராஜன்.க ஆண் எஸ்.கணாகரன் நா.த.க. 124 21.12 ேதால்வ

2 வேனஷ்.ெர ஆண் .ெரவ த..க 137 23.34 ேதால்வ

3 ேவலாண்.ச ஆண் சன்னநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 326 55.54 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:917   பதவான வாக்கள்: 614(66.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 614    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்ேறா பன்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 20 3.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கங்ஸ் ஆல்பர்ட்
ராஜ்.ெபான் ஆண் எஸ்.ெபான்னாடான் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 181 29.48 ேதால்வ

3 கல்டா ரமண
பாய். ெபண் ேஜ.ெஜயக்மார் ச.ப.ஐ(எம்) 175 28.50 ேதால்வ

4 ெநல்சன்.ேந ஆண் ப.ேநைசயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 4.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மரயதாஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் இ.ேத.கா 200 32.57 ெவற்ற

6 ரேமஷ்.த ஆண் ப.தங்ைகயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:963   பதவான வாக்கள்: 644(66.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 644    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 175 27.17 ேதால்வ

2 சந்ேதாஷ்
மார்.த ஆண் ற்ற.தங்கநாடார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 177 27.48 ேதால்வ

3 ஸ்பன்.தா ஆண் .தாசன் ப.ேஜ.ப 292 45.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:847   பதவான வாக்கள்: 473(55.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 473    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக் டார்வன்.ேதா ஆண் ேத.ேதாமாஸ் த..க 100 21.14 ேதால்வ

2 னல் ராஜ்.த ஆண் ச.தங்கராஜ் நா.த.க. 85 17.97 ேதால்வ

3 ெடன்னஸ்.ெஹ ஆண் ெஹன்ற இ.ேத.கா 271 57.29 ெவற்ற

4 ஜஸ்ன் ேஜாஸ்.ஜா ஆண் ஜார்ஜ் அ.இ.அ.த..க 17 3.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1266   பதவான வாக்கள்: 632(49.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாயபா.ப ஆண் பங்கராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 111 17.56 ேதால்வ

2 டாக்சன் ம.தா ஆண் தாசன் நா.த.க. 108 17.09 ேதால்வ

3 ெமத்ேதாயஸ்.ெச ஆண் ெசல்லம் இ.ேத.கா 226 35.76 ெவற்ற

4 வஜயமார். ஆண் மேரசன் அ.இ.அ.த..க 17 2.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜகன் ேஜாஸ்.ம ஆண் ச.மரய தாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 170 26.90 ேதால்வ

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:831   பதவான வாக்கள்: 449(54.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 449    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கய
ராஜன்.ம ஆண் எ.மரய தாசன் நா.த.க. 10 2.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ணசீலன்.ஸ் ஆண் ஸ்தனஸ்லாஸ் அ.இ.அ.த..க 28 6.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபனட்ேடா. ஆண் ர்ைதயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 24.94 ேதால்வ

4 வல்பரட்.ைச ஆண் ைசமன் த..க 299 66.59 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாலபள்ளம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:990   பதவான வாக்கள்: 531(53.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்.எஸ் ஆண் எம்.ெசல்வமண
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

2 0.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் நா.த.க. 6 1.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 டார்வன்
ராேஜஸ்.ஜா ஆண் ஜார்ஜ் அ.இ.அ.த..க 12 2.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபக்ஸ்
ஆன்றன.அ ஆண் ம.அல்ேபான்ஸ் இ.ேத.கா 310 58.38 ெவற்ற

5 யஸ்
மேனாஜ்.ச ஆண் சைவ ராஜன் த..க 149 28.06 ேதால்வ

6 ெஜகன்
பரகாஷ்.ப ஆண் பரான்சீஸ் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 20 3.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஸ்பன் ராஜ்.த ஆண் தர்மராஜ் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 32 6.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1400   பதவான வாக்கள்: 854(61.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 854    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ப ெபண் சகாய களட்டஸ் இ.ேத.கா 332 38.88 ேதால்வ

2 மார்ட்ன்
ேமர.ப ெபண் எஸ்.ேஜம்ஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 516 60.42 ெவற்ற

3 ெரஜன்
ேமர.ேத ெபண் ேராசார அ.இ.அ.த..க 6 0.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 395(67.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 393    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்ேபான்ஸ். ஆண் மாரேவல் ேக இ.ேத.கா 98 24.94 ேதால்வ

2 அஜமார்.ெபா ஆண் ெபான்பள்ைள நா.த.க. 13 3.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரன் ஜாண்
வல்யம்.வ ஆண் வர்க்கீஸ் அ.ம..க. 10 2.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமாகனன்.நா ஆண் நாராயணன் த..க 55 13.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன்தாஸ். ஆண் மாரேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 208 52.93 ெவற்ற

6 ஜஸ்டஸ்.ம ஆண் மரய தாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 2.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:632   பதவான வாக்கள்: 396(62.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 396    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரபா.ேக ெபண் அள் தாஸ் ஆர் த..க 214 54.04 ெவற்ற

2 ஷ்பலதா. ெபண் ேதாமஸ் இ.ேத.கா 167 42.17 ேதால்வ

3 ேமர ஜாயஸ். ெபண் இராஜமண ேத..த.க 15 3.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்



26-02-2022 13:27:00 155/215

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:631   பதவான வாக்கள்: 389(61.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 389    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞானெசல்வ. ெபண் பா ேத..த.க 36 9.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தவ்ய ேரகா.ஆர் ெபண் பரபன் ராஜ் எஸ் நா.த.க. 47 12.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமர ெஜயந்த.ம ெபண் கறஸ்ேடாபர்
ஸ்பர்ஜன் ஜ த..க 55 14.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜமார.ெச ெபண் சீலன் ஒய் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 32.90 ெவற்ற

5 ட்ல் பளவர்.எ ெபண் ேதவராஜ் இ.ேத.கா 123 31.62 ேதால்வ

ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:609   பதவான வாக்கள்: 406(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 406    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ப அ.இ.அ.த..க 5 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவதாஸ்.ப ஆண் பரேமவரன் ப.ேஜ.ப 67 16.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரஷ்.ம ஆண் மண அ த..க 21 5.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்லத்ைர. ஆண் த்ைதயன் ேத..த.க 42 10.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேசகர்.த ஆண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 3.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 நடராஜன்.ரா ஆண் ராமவாம
நாடர்.ேக

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 10.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜஸ்ன் ேஜாசப்.ஏ ஆண் ஏதாஸ். ெச இ.ேத.கா 122 30.05 ெவற்ற

8 ேஜாய்.ச ஆண் சவதாஸ் நா.த.க. 3 0.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஷான்.ெச ஆண் ெசல்வமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 22.17 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:552   பதவான வாக்கள்: 352(63.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 352    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆஞ்ச. ெபண் இரத்தனவாம ேத..த.க 32 9.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பேலாமனாள்.ம ெபண் ேதவதாசன். ற்ற நா.த.க. 21 5.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்மலர்.ேயா ெபண் ெஜய்சங் இ.ேத.கா 74 21.02 ேதால்வ

4 ேகஷ்வர. ெபண் நாராயணபள்ைள ப.ேஜ.ப 141 40.06 ெவற்ற

5 வஜயெலஷ்ம. ெபண் ந்தரம் த..க 84 23.86 ேதால்வ
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ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:596   பதவான வாக்கள்: 372(62.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 372    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆட்ன் ஆன்ச.ெச ெபண் ெசல்வ மார் அ.ம..க. 34 9.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரயஷ்பம்.எ ெபண் சேவரயார் அைம இ.ேத.கா 155 41.67 ெவற்ற

3 ேமர ெஜசந்தா.ேதா ெபண் சவசங்கரன் ேத..த.க 70 18.82 ேதால்வ

4 ேஹமலதா.ெல ெபண் வர்க்கீஸ் த..க 113 30.38 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:583   பதவான வாக்கள்: 402(68.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 402    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா.வ ெபண் வஜயமார் ச.ப.ஐ(எம்) 1 0.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமர ெரஜ.க ெபண் ர்தாஸ்.ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 9.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராண.ெச ெபண் சாந்தப்பன் இ.ேத.கா 68 16.92 ேதால்வ

4 ெரஜ ேமாள்.வ
ேக ெபண் சார்லஸ் த..க 244 60.70 ெவற்ற

5 ேஹமலதா.ச ெபண் சச ஆர் அ.இ.அ.த..க 51 12.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:527   பதவான வாக்கள்: 379(71.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 379    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.ெச ஆண் ெசல்வமண இ.ேத.கா 126 33.25 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர.த ெபண் அய்யாத்ைர. த த..க 28 7.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜாக்ன் ேராஸ்
கலா.ச ெபண் தயாகராஜன் எம்.எச் ப.ேஜ.ப 199 52.51 ெவற்ற

4 ெஜயராஜ். ஆண் வாமதாஸ் எம் அ.இ.அ.த..க 26 6.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:597   பதவான வாக்கள்: 409(68.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 409    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.க ஆண் கேணசன் ஆசார ப.ேஜ.ப 301 73.59 ெவற்ற

2 பாலகஷ்ணன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் அ.இ.அ.த..க 32 7.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரவன் ராஜ
பாண்யன்.அ ஆண் அய்யாத்ைர த இ.ேத.கா 54 13.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜஷ்.ெச ஆண் ெசல்லன் ப ப.எஸ்.ப 22 5.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 10 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:500   பதவான வாக்கள்: 380(76.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 380    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.க ஆண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 14.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவமார்.ேவ ஆண் ேவலாதன் ப.எஸ்.ப 11 2.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ந்தர் ராஜ். ஆண் ஞ்பள்ைள நாடர் த..க 77 20.26 ேதால்வ

4 ேசகர்.ரா ஆண் ராகவன் அ.இ.அ.த..க 16 4.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தேனஷ்.ம ஆண் மண ம நா.த.க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாநாடார்.ெகா ஆண் ெகாச்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 கன்.ெச ஆண் ெசல்லன்.ேக இ.ேத.கா 83 21.84 ேதால்வ

8 ராைஜய்யன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் ப.ேஜ.ப 131 34.47 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:456   பதவான வாக்கள்: 313(68.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 312    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அ.அ ெபண் கார்த்தக் க ரா நா.த.க. 30 9.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேலாசனா.எம் ெபண் கன்.ச இ.ேத.கா 184 58.97 ெவற்ற

3 கம்மாள்.நா ெபண் ேமாகன் தாஸ் ப.ேஜ.ப 80 25.64 ேதால்வ

4 ேறாம.அ ெபண் ஏதாஸ்  அ.இ.அ.த..க 18 5.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:629   பதவான வாக்கள்: 353(56.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 353    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜந்தா.எஸ் ெபண் வமார்.  அ.இ.அ.த..க 71 20.11 ேதால்வ

2 கவதா.ம ெபண் மண ப.ேஜ.ப 80 22.66 ேதால்வ

3 ராஜம்.ச ெபண் ஆகம் ச இ.ேத.கா 202 57.22 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:487   பதவான வாக்கள்: 365(74.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 365    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனதா.மீ ச ெபண் ேரஷ் அ த..க 90 24.66 ேதால்வ

2 கவதா.ந ெபண் மேகஷ் ந ப.ேஜ.ப 86 23.56 ேதால்வ

3 நாகெலட்ம.எஸ் ெபண் தமைலயாண்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 19.73 ேதால்வ

4 ெரம்யா.ச ெபண் ேகாப.எ.எல் இ.ேத.கா 117 32.05 ெவற்ற
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ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:644   பதவான வாக்கள்: 420(65.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 419    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மார்.ச ஆண் ெசல்லன்
சன்ைனயன்பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 16.95 ேதால்வ

2 ெசந்தல் மார்.பா ஆண் பா ப.ேஜ.ப 162 38.66 ெவற்ற

3 நாகராஜன்.மா ஆண் மாடசாம ஆசார த..க 40 9.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெலட்மணன்.ச ஆண் சங்கரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 113 26.97 ேதால்வ

5 வசாக்.ஐ ெஜ ஆண் ஐயப்பன் நா.த.க. 33 7.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : க்கைட   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:551   பதவான வாக்கள்: 383(69.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 382    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதன்.ரா ஆண் ராமவாம ப.ேஜ.ப 171 44.76 ெவற்ற

2 ஏதாஸ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் இ.ேத.கா 114 29.84 ேதால்வ

3 பா.இரா ஆண் இராமவாம ேத..த.க 85 22.25 ேதால்வ

4 ஜார்ஜ் களம்ஸ்.எ ஆண் எயாஸ் த..க 12 3.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:794   பதவான வாக்கள்: 624(78.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மத.நா ெபண் நாகங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 23.56 ேதால்வ

2 மதா.ைவ ெபண் வஜயன் ப.ேஜ.ப 224 35.90 ேதால்வ

3 பால்தங்கம்.இரா ெபண் இராமகஷ்ணன் த..க 253 40.54 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்தளம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:791   பதவான வாக்கள்: 603(76.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 603    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:27:00 159/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.த ஆண் தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 11.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ். ஆண் யம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மகாங்கம்.அ ஆண் அைமநாயகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்ராஜ்.ெப ஆண் ெபமாள்நாடார் ப.ேஜ.ப 96 15.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜசங்.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜங்கம்.த ஆண் தங்கைர த..க 98 16.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராேஜஷ்.த ஆண் தங்கவாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 20.56 ேதால்வ

8 வஜயன். ஆண் வாமதாஸ் அ.இ.அ.த..க 162 26.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:725   பதவான வாக்கள்: 615(84.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 615    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேளார
ஞானெலட்.ரா ெபண்  ராஜேசகரன் அ.இ.அ.த..க 205 33.33 ேதால்வ

2 சத்தயவத.பா ெபண் மா.பாலந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 148 24.07 ேதால்வ

3 ெசல்வ கீதா. ெபண் நந்தன் ப.ேஜ.ப 214 34.80 ெவற்ற

4 பரேமஸ்வர.ச ெபண் வஜயன் த..க 42 6.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராதகா.க ெபண் ங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:729   பதவான வாக்கள்: 535(73.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 535    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராபாய்.ம ெபண் மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 37 6.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கபலா.அ ெபண் அன் ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 13.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனங்கவல். ெபண் ராஜங்கம் த..க 264 49.35 ெவற்ற

4 பாக்கயேஜாத.ேவ ெபண் ெஜயக்மார் ப.ேஜ.ப 160 29.91 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்தளம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:792   பதவான வாக்கள்: 655(82.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 654    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்வன்.ஞா ஆண் ஞான ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 3.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேடவட்
ெசல்ைலயா.ஞா ஆண் ஞானசகாமண ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 140 21.41 ேதால்வ

3 பால் மனாேச.ரா ஆண் ராஜமண
All India
Samathuva Makhal
Katchi

18 2.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மகாங்கம்.இ ஆண் இைளயெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 295 45.11 ெவற்ற

5 ராஜமண.ஏ ஆண் ஏதாசன் த..க 146 22.32 ேதால்வ

6 ேவ.ச ஆண் சவங்கம் அ.இ.அ.த..க 33 5.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜக்கப் ேடனயல்
சத்தயதாஸ்.மா ஆண் மாசலாமண ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:850   பதவான வாக்கள்: 679(79.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 677    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.பா ெபண் பாலாஜ அ.இ.அ.த..க 118 17.43 ேதால்வ

2 சகாய சீ.சா ெபண் சாம்த்ராஜன் இ.ேத.கா 223 32.94 ேதால்வ

3 சத்தயவத.பா ெபண் பாலந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 250 36.93 ெவற்ற

4 வசந்த. ெபண் ெச ேசகர் ப.ேஜ.ப 86 12.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:768   பதவான வாக்கள்: 606(78.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரா.அ ெபண் ெசல்வராஜ் ம.த..க. 284 46.86 ேதால்வ

2 ேதவ.ெல பா ெபண் பால்ராஜ் ப.ேஜ.ப 322 53.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:645   பதவான வாக்கள்: 530(82.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள் பரன்ச.ம ெபண் பா த..க 142 26.79 ெவற்ற

2 உதயமார.க ெபண் ரேமஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 16.60 ேதால்வ

3 கலா.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லதா.க ெபண் கண்ணன் ப.ேஜ.ப 63 11.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வமலா.ரா ெபண் மேரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 10.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாஸ்பன் ஜ.அ ெபண் ெகௗதம்
ஜனார்த்தனன் அ.இ.அ.த..க 83 15.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜனதா.ேகா ெபண் ெடன்னஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 13.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 மார.அ ெபண் தம்பராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 4.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:731   பதவான வாக்கள்: 610(83.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 610    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண.அ ெபண் ெசல்வமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 264 43.28 ேதால்வ

2 கவதா.ரா ெபண் யம்ங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 346 56.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்தளம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:716   பதவான வாக்கள்: 633(88.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 633    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நா ஆனந்த மார்.நா ஆண் நாராயணெபமாள் த..க 154 24.33 ேதால்வ

2 ேரஷ்.க ஆண் காலப்ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 210 33.18 ேதால்வ

3 ேசத்தரபாலன்.ெபா ஆண் ெபான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜகநாதன்.ெர ஆண் ப. ெரத்தனம் ப.ேஜ.ப 252 39.81 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:781   பதவான வாக்கள்: 602(77.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னம்மாள்.ெப ெபண் அப்பாத்ைர ப.ேஜ.ப 130 21.59 ேதால்வ

2 சந்தலா.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 283 47.01 ெவற்ற

3 தா.ெச ெபண் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 15.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரபா. ெபண் ராஜங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 5.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஸ்வர.அ ெபண் ரஜனகாந்த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 10.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : த்தளம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:665   பதவான வாக்கள்: 572(86.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரேசகர்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 234 40.91 ேதால்வ

2 சவங்கம்.ெபா ஆண் ெபான்சாம நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 338 59.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்தளம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:692   பதவான வாக்கள்: 556(80.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 556    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன.நீ ெபண் நீலத்தங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 35.25 ேதால்வ

2 சவகந்தன்.க ஆண் ச. கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 316 56.83 ெவற்ற

3 ராஜேகாபால்.ெப ஆண் ெபமாள் த..க 44 7.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : த்தளம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 575(82.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராதாகஷ்ணன்.இரா ஆண் த. இராஜமண அ.இ.அ.த..க 33 5.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 டைலமண.ெபா ஆண் ெபான்சாம ப.ேஜ.ப 231 40.24 ேதால்வ

3 கன்.த ஆண் தங்கப்பன் த..க 310 54.01 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்தளம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:450   பதவான வாக்கள்: 381(84.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 யம்.ச ஆண் சைடயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 9.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ்.ந ஆண் நடராஜன் ப.ேஜ.ப 78 20.47 ேதால்வ

3 பாலகஷ்ணன்.ஆ ஆண் ஆகக்கண் ச.ப.ஐ(எம்) 4 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலகஷ்ணன்.மா ஆண் மார்க்கண்டன் அ.இ.அ.த..க 29 7.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலந்தரம்.மா ஆண் மாடசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 11.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மதன்.ைவ ஆண் அ. ைவண்டதாஸ் த..க 60 15.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராஜேசகர்.ச ஆண் சவணான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 வஜயகல்யாண.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 126 33.07 ெவற்ற

ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1231   பதவான வாக்கள்: 925(75.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 925    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்கர் அ. ஆண் கம்ம அனபா
எ. எம் அ.ம..க. 4 0.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சால் ஹமீ.ெச ஆண் ெசய்ய
கம்ம பப

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 166 17.95 ேதால்வ

3 சால் ஹமீ. ஆண் யாகத் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மரய அற்தம். ஆண் த்ைதயா நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 322 34.81 ெவற்ற

5 ைமக்ேகல் ராஜ்.ச ஆண் சவரத் இ.ேத.கா 124 13.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷால்
ஹமீ.ைஹ ஆண் ைஹதர் அ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 4 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஷக் அப்ல்
காதர்.ெதௗ ஆண் ெதௗலத்

கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 303 32.76 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1165   பதவான வாக்கள்: 848(72.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 848    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.அ ெபண் ைவ. வஜயமணயன் ப.ேஜ.ப 301 35.50 ெவற்ற

2 கேரான்
ஆவர்தாஸ்.ச ெபண் ஆவர்தாஸ் த..க 208 24.53 ேதால்வ

3 ெசய்யத
பாத்தமா. ெபண் அ. சக்கந்தர் ஹாஜா

ைமதீன் இ.... 28 3.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜா ராண.ெச ெபண் ெதய்வபாஷ் த எஸ்..ப.ஐ. 214 25.24 ேதால்வ

5 ைஷலா. ெபண் சால் ஹமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 11.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:656   பதவான வாக்கள்: 470(71.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 470    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலா.ம ெபண் மதன் த..க 165 35.11 ெவற்ற

2 கைலமத. ெபண் மேனா சங் அ.இ.அ.த..க 99 21.06 ேதால்வ

3 ப் ெலட்ம. ெபண் த்பட்டன்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 27.02 ேதால்வ

4 ெமஹர்பான்.ேச ெபண் ஹம்ம ல்தான் எஸ்..ப.ஐ. 79 16.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1046   பதவான வாக்கள்: 694(66.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 693    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஸ்
பாத்தமா.ஜ ெபண் கம்ம

உைவஸ் த..க 207 29.87 ேதால்வ

2 நபலா.ைம ெபண் அன்சார் எஸ் எஸ்..ப.ஐ. 295 42.57 ெவற்ற

3 பமா பர்ஸானா. ெபண் ஹம்ம தீர் அ.இ.அ.த..க 73 10.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைமதீன் பவ.சா ெபண் அப்ல் பார எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 17.03 ேதால்வ
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ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1122   பதவான வாக்கள்: 717(63.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 716    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அசாதீன்.உ ஆண் உமான் அ எஸ் எஸ்..ப.ஐ. 262 36.59 ெவற்ற

2 கம்ம அசன்.மீ ஆண் மீராஸா த..க 241 33.66 ேதால்வ

3 கம்ம ராப. ஆண் கம்ம ஹாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 15.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜீவ் காந்த. ஆண் ப்பரமணயம் ப அ.ம..க. 71 9.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஜாஸ்ன்.ேத ஆண் ேதவசகாயம் அ.இ.அ.த..க 30 4.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1157   பதவான வாக்கள்: 768(66.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்றன அள்
பரன்.ஸ் ஆண் ஸ்பன்

லாரன்ஸ் அ.ம..க. 72 9.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேடனயல்.ஞா ஆண் ஞானதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 7.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெதௗப்
அஹம.ச ஆண் சக்கந்தர் ஹாஜா

ைமதீன் எ இ.... 7 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நர்.ெச ஆண் ெசய்ய ஹார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 11.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கம்ம ராப.ெச ஆண் ெசய்ய எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 யாசர்.ெச ஆண் ெசய்ய
கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 118 15.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஸ் பா.சா  ஆண் ைமதீன் ஷால்
ஹமீ த..க 338 44.01 ெவற்ற

8 லதா ஜமால்.வ ெபண் ஜமால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ேஜாசப்பன் ஆல்பர்ட்
சன்னத்ைர.ர ஆண் இரஞ்சத ராஜா

மண அ.இ.அ.த..க 53 6.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 622(68.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆவர்தாஸ்.ப ஆண் பனயைம த..க 286 45.98 ெவற்ற

2 சதீஷ்மார்.அ ஆண் அய்யப்பன் ச ப.ேஜ.ப 72 11.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மரய சகாயம்.அ ஆண் அளப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 135 21.70 ேதால்வ

4 கம்ம ரபக். ஆண் கம மாஹீன் எஸ்..ப.ஐ. 20 3.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமர ஜாக்ன்.ஜா ெபண் ஜீட் அ.இ.அ.த..க 109 17.52 ேதால்வ
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ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1017   பதவான வாக்கள்: 787(77.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 787    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனல்மார்.ச ஆண் சங்கரன் ச.ப.ஐ 306 38.88 ெவற்ற

2 இசக்க ராஜன்.ேசா ஆண் ேசா எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கம்.ெச ரா ெபண் தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 5.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன். ஆண் ந்தன் அ.இ.அ.த..க 199 25.29 ேதால்வ

5 ெரக்ஸ் ேடனயல். ஆண் ணதாஸ் பா.ம.க. 2 0.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜய் மணயன்.ைவ
ப ஆண் ைவரவன்

பள்ைள ப.ேஜ.ப 231 29.35 ேதால்வ

ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:605   பதவான வாக்கள்: 474(78.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 474    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமார்.ஆ ஆண் ப. ஆகம்
பள்ைள ப.ேஜ.ப 219 46.20 ேதால்வ

2 கன்
பள்ைள.ெபா ஆண் ெபான்னப்ப பள்ைள த..க 240 50.63 ெவற்ற

3 வாசன்.க சீ ஆண் கஷ்ணன் அ.ம..க. 15 3.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 10 [ெ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 டத ெசல்வபாய்.ெச ெபண் ரசல் அ.இ.அ.த..க 162 37.59 ெவற்ற

2 பாத்தமா .ேத ெபண் ேதவதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 9.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லதா.ெச ெபண் ெசந்தமழ்
ெசல்வன் த..க 138 32.02 ேதால்வ

4 வசந்தா. ெபண் ேமாகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 7.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜாண்ச.ஜ ெபண் த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 13.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 649(78.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜா.ம ெபண் வர்க்கீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 7.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமரகலா.ெஜ ெபண் ஏராஜா இ.ேத.கா 244 37.77 ேதால்வ

3 ெஹலன்
ேலாச்சனா பாய்.எ ெபண் எப ஜாண்சன் அ.இ.அ.த..க 352 54.49 ெவற்ற

ேபராட்ச : தபாண்   வார் எண்: 12 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:601   பதவான வாக்கள்: 422(70.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 421    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எப ஜாண்சன்.ேமா ஆண் ேமாசஸ் ேஸம்
ேடனயல் அ.இ.அ.த..க 149 35.39 ேதால்வ

2 த்.த ஆண் தங்கசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 6.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜ தம்ப. ஆண் வாமதாஸ் த..க 246 58.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:890   பதவான வாக்கள்: 625(70.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 625    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஷா.எம் ெபண் வ. ஜத் பரவன்
மார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 12.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அன்ன
ெலட்ம. ெபண் சங்கர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 89 14.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்
ெலட்ம.ேவ ெபண் அணகர த..க 239 38.24 ெவற்ற

4 ேமகலா.ெல ெபண் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 216 34.56 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:833   பதவான வாக்கள்: 628(75.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 628    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா
மேகஷ்வர.ேவ  ெபண் ெசல்வமார் த..க 132 21.02 ேதால்வ

2 உஷா பகவத.ப ெபண் ஜீவா கேணசன்  அ.இ.அ.த..க 247 39.33 ெவற்ற

3 தா கஷ்ணன்.க ெபண் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 74 11.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வசந்தா. ெபண் கறஸ்ேடாபர் எ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 27.39 ேதால்வ

5 வத்யா.பா ெபண் ம. வபன் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 624(78.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பார்வத.ேமா ெபண் ேமாசஸ்மண அ.இ.அ.த..க 254 40.71 ேதால்வ

2 ெமர்பாய்.ேந ெபண் மேனா வசந்த
மார் த..க 258 41.35 ெவற்ற

3 ரயா ல்தானா.
ெஜ ெபண் ெசார்பன் பரகாஷ்

அ
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 6.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜமத்.ஏ ெபண் ேட. தேனஷ் நா.த.க. 74 11.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 598(74.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 598    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.தா ெபண் நா.ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 81 13.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசாபா.த ெபண் பா.ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 5.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெடய்ச.ேக ெபண் தங்கமண ப.ேஜ.ப 105 17.56 ேதால்வ

4 வத்யா.வ ெபண் என்.ராஜமார் ச.ப.ஐ(எம்) 150 25.08 ேதால்வ

5 ஜாஸ்மன.ெச ெபண் பஜன் இ.ேத.கா 229 38.29 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபான்மைன   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:593   பதவான வாக்கள்: 437(73.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 437    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்.ஐ ஆண் ேக. ஐயப்பன் த..க 129 29.52 ெவற்ற

2 பாலன்.ஞா ஆண் ஞாைனயன் ஞா இ.ேத.கா 102 23.34 ேதால்வ

3 ரதீஷ்.ரா ஆண் ராமசந்தரன் ப.ேஜ.ப 112 25.63 ேதால்வ

4 ரவசந்தரன்.வ ஆண் ேவலப்பன் அ.ம..க. 34 7.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயமார்.ற்ற ஆண் தங்கப்பன் அ.இ.அ.த..க 60 13.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபான்மைன   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:946   பதவான வாக்கள்: 669(70.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 669    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனல்மார்.எம் ஆண் கன் த..க 151 22.57 ேதால்வ

2 ேகாவந்தராஜ்.ப ஆண் அ.பத்மநாபன் அ.இ.அ.த..க 114 17.04 ேதால்வ

3 சர்ேவஸ்வர.க ெபண் கஷ்ணபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 17.49 ேதால்வ

4 பன்னீர்ெசல்வம்.ற்ற ஆண் எம்.தங்கபழம் இ.ேத.கா 47 7.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேகசன்.ற்ற ஆண் தாவ நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 5.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராதாகஷ்ணன்
தம்ப. ஆண் தரன்பள்ைள ப.ேஜ.ப 200 29.90 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:703   பதவான வாக்கள்: 485(68.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 484    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ெமாழ.ேக ெபண் சவபரசாத் ப.ேஜ.ப 283 58.47 ெவற்ற

2 சந்.வ ெபண் வாேதவன் அ.இ.அ.த..க 104 21.49 ேதால்வ

3 ஸ்ெடல்லா.ப ெபண் ஸ்பன் ேத..த.க 97 20.04 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபான்மைன   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:875   பதவான வாக்கள்: 637(72.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சசமார்.நா ஆண் ெகா.நாகமண நாடார் இ.ேத.கா 253 39.72 ெவற்ற

2 ேகஷ்மார்.ச ஆண் ெசல்லநாடார் அ.இ.அ.த..க 58 9.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயமார்.ரா ஆண் ராஜமண ெபா நா.த.க. 18 2.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயராஜ்.ற்ற ஆண் தங்கமண ச.ப.ஐ(எம்) 114 17.90 ேதால்வ

5 கண்டன்.ப ஆண் பரேமஸ்வரன்நாயர் ப.ேஜ.ப 194 30.46 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபான்மைன   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:808   பதவான வாக்கள்: 521(64.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 520    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்.என் ஆண் என்.ேநைசயன் நா.த.க. 12 2.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்லன்.ெகா ஆண் ெகாச்சப்ப ப.ேஜ.ப 251 48.27 ெவற்ற

3 பால்பள்ைள.த ஆண் ஞ.தங்கப்பன் த..க 103 19.81 ேதால்வ

4 ரேமஷ்.என் ஆண் நாராயணன் நாயர் அ.இ.அ.த..க 53 10.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஸ்டான்சங்.ெபா ஆண் ஆர்.ெபான்மண இ.ேத.கா 101 19.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபான்மைன   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 627(75.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ்ராஜ்.ேக ஆண் கனகராஜ் ப இ.ேத.கா 34 5.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணமார்.வ ஆண் வஸ்வம்பரன்நாயர் ப.ேஜ.ப 196 31.26 ெவற்ற

3 மேரசன் ஆசார.ேக ஆண் ேகாலப்பன் ஆசார அ.இ.அ.த..க 12 1.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரயமார்.எஸ் ஆண் சங்கரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 106 16.91 ேதால்வ

5 ேசம்ெபனட்சதீஷ்.ெச ஆண் எம்.ெசல்லன் த..க 111 17.70 ேதால்வ

6 தங்கமண.ப ஆண் ெபான்ைனயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 168 26.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபான்மைன   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 661(72.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 661    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:27:00 169/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்ேறாஸ்.ஜ ஆண் ஞானமண நா.த.க. 22 3.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 எசன்.பா ஆண் பாக்கயநாதன்.எம் இ.ேத.கா 232 35.10 ெவற்ற

3 மாரகஷ்ணா. ெபண் .தாகரன்நாயர் த..க 145 21.94 ேதால்வ

4 மார். ஆண் ேவ.ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 31 4.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரசீத்மார்.க ஆண் கஷ்ணன்நாயர் ப ப.ேஜ.ப 231 34.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:866   பதவான வாக்கள்: 617(71.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 615    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐடாராண.ற்ற ெபண் ெஜயமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 7.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணமார.எஸ் ெபண் சந்தரன் ப.ேஜ.ப 140 22.76 ேதால்வ

3 ஜா.ேக ெபண் ச.ெநல்சன் இ.ேத.கா 261 42.44 ெவற்ற

4 பரமளா வஜீ.ேக ெபண் ஆர்.வஜீ த..க 157 25.53 ேதால்வ

5 ேரகா.எஸ் ெபண் ராஜ் வ ேஜ நா.த.க. 13 2.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபான்மைன   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:838   பதவான வாக்கள்: 599(71.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகஸ்ன்.ெச ஆண் அ. ெசல்ைலயன் இ.ேத.கா 270 45.23 ெவற்ற

2 கறஸ்தாஸ்.ப ஆண் ெபான்ைனயன் த..க 85 14.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவமார்.ேமா ஆண் எஸ்.ேமாகனன் அ.இ.அ.த..க 14 2.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தாஸ்.ச ஆண் மா. சங்காரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 160 26.80 ேதால்வ

5 ராஜெலட்ம.என் ெபண் ப.பரதீப் ப.ேஜ.ப 24 4.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜஸ்ன்ராஜ்.எப் ஆண் பரான்சீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 7.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:768   பதவான வாக்கள்: 476(61.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 476    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.வ ெபண் ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 178 37.39 ேதால்வ

2 சந்தரா.எஸ் ெபண் ற்ற.சாந்தப்பன் த..க 298 62.61 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:722   பதவான வாக்கள்: 470(65.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 470    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷாமார. ெபண் ரா.ேகாபமாரன் நாயர் இ.ேத.கா 73 15.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலா.ப ெபண் வ.ேவேகாபால் ச.ப.ஐ(எம்) 115 24.47 ேதால்வ

3 தா.ஜ ெபண் ஒய்.கனகராஜ் த..க 121 25.74 ெவற்ற

4 பனா.எஸ் ெபண் சதீஷ்மார் ப.ேஜ.ப 74 15.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மஞ்ஷா.எம் ெபண் ச. ஜத் அ.இ.அ.த..க 87 18.51 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1024   பதவான வாக்கள்: 693(67.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 692    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.பா ெபண் ெச.ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 238 34.39 ெவற்ற

2 ேசாமத.ஆர் ெபண் ேசாமந்தரம் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 5.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மஞ்ஷா.ேகஆர் ெபண் ரேமஷ் ப.ேஜ.ப 236 34.10 ேதால்வ

4 ரமண.ேக ெபண் ந்தேரசன் ச.ப.ஐ(எம்) 120 17.34 ேதால்வ

5 ல்.த ெபண் ஜாண்ேபாஸ்ேகா
ெதா இ.ேத.கா 58 8.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:896   பதவான வாக்கள்: 542(60.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 541    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கீ.ப ெபண் எஸ்.தேனஷ்மார் ச.ப.ஐ(எம்) 248 45.84 ெவற்ற

2 சந்.ஐ ெபண் தர் ப.ேஜ.ப 133 24.58 ேதால்வ

3 ேசாபனா.ச ெபண் கா.ேசா.ராஜன் அ.இ.அ.த..க 120 22.18 ேதால்வ

4 னதா.ேத ெபண் ரா.ெஜஸ்ன் இ.ேத.கா 40 7.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1110   பதவான வாக்கள்: 687(61.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 686    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமலஷ்பம்.ச ெபண் ப.தர்மங்கம் இ.ேத.கா 274 39.94 ெவற்ற

2 ேலாதா.ேம ெபண் ெகா.ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 203 29.59 ேதால்வ

3 வஜயமார.க ெபண் அ.மார் த..க 209 30.47 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:564   பதவான வாக்கள்: 389(68.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 389    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா. ெபண் ஆ.ெஜயமார் ப.ேஜ.ப 55 14.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த் பாய்.எ ெபண் . ந்தர் ராஜ் அ.இ.அ.த..க 1 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜனதா.ற்ற ெபண் ற்ற. ெஜயசங் இ.ேத.கா 82 21.08 ேதால்வ

4  ெஜயக்
மார.எஸ் ெபண் எஸ். மார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 251 64.52 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:633   பதவான வாக்கள்: 451(71.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 451    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அஜதா.த ெபண் ெச.சவங்கம் ப.ேஜ.ப 210 46.56 ெவற்ற

2 கலா.ஜ ெபண் ேவ.ராஜன் பா.ம.க. 48 10.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமர ஜா.என் ெபண் ச. பாலகஷ்ணன் த..க 193 42.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : மணவாளக்றச்ச   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:546   பதவான வாக்கள்: 353(64.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 353    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமல் ப எ
பன் பா. ஆண் பா இ.ேத.கா 145 41.08 ெவற்ற

2 பர.மா ஆண் . மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 35.41 ேதால்வ

3 ரவ மார்.ஆ ஆண் என்.ஆசர்வாதம் ச.ப.ஐ(எம்) 3 0.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெரதீஷ்.ச ஆண் ச.ெசல்லவாம ப.ேஜ.ப 61 17.28 ேதால்வ

5 ெஜய மார்.ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 5.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மணவாளக்றச்ச   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:543   பதவான வாக்கள்: 396(72.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 396    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஐயப்பன். ஆண் ச. மாரேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 40.91 ெவற்ற

2 கண்ணன்.எம் ஆண் த.மாயப்ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.ேகா ஆண் ேகாபாலன் ப த..க 68 17.17 ேதால்வ

4 ங்ேகஸ்வரன்.அ ஆண் ப. அய்யாப்பழம் ப.ேஜ.ப 156 39.39 ேதால்வ

ேபராட்ச : மணவாளக்றச்ச   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:659   பதவான வாக்கள்: 440(66.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாண
ர்த்த.க ஆண் கேணசன் த..க 125 28.41 ேதால்வ

2 ேரஷ். ஆண் மேரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 14.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பா ராஜ்.ஆர் ஆண் ராைமயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 252 57.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : மணவாளக்றச்ச   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:670   பதவான வாக்கள்: 410(61.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐயப்பன்.ம ஆண் ச.மண ப.ேஜ.ப 175 42.68 ெவற்ற

2 நஜாம்.ெச ஆண் ெசய்ய கம த..க 112 27.32 ேதால்வ

3 பரன்ஸ்.ச ஆண் ரா. சத்தயேநசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 30.00 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:577   பதவான வாக்கள்: 327(56.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்ரயா.எஸ் ெபண் ெஜ.ெஜய மார் ப.ேஜ.ப 178 54.43 ெவற்ற

2 ராண.பா ெபண் ேவ. பாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 12.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயராண.அ ெபண் ஜ..பரதாப் ச.ப.ஐ(எம்) 27 8.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஷாபனா ேதவ.ஜ ெபண் ேக. ராேஜந்தரன் த..க 80 24.46 ேதால்வ

ேபராட்ச : மணவாளக்றச்ச   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:681   பதவான வாக்கள்: 441(64.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 441    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன். ஆண் ப்ரமணயன் பா.ம.க. 45 10.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன்.மா ஆண் ெகா.மாதவன் பள்ைள ப.ேஜ.ப 205 46.49 ெவற்ற

3 நந்த மார்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் இ.ேத.கா 99 22.45 ேதால்வ

4 ேநவஸ் ெஜயராஜ்.ெச ஆண் ச. ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 7.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மக்ேகல் ராஜ்
ெஜயக்மார்.அ ஆண் அெலக்ஸாண்டர்

பள்ைள ச.ப.ஐ(எம்) 33 7.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம்ம கார. ஆண் .கம்ம அ ேத..த.க 24 5.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:749   பதவான வாக்கள்: 560(74.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 560    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சமலர்.என் ெபண் எ. ைச மக்ேகல் த..க 290 51.79 ெவற்ற

2 பரகாசயாள்.எ ெபண் ெவனான்சஸ் அ.இ.அ.த..க 220 39.29 ேதால்வ

3 ெஜய ராண. ெபண் அமல் ராஜ் Makkal Needhi
Maiam 50 8.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:720   பதவான வாக்கள்: 531(73.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நர்மலா பா. ெபண் பா Makkal Needhi
Maiam 25 4.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பன்ன
ேபாஸ்ேகா.ெடா றீ ெபண் மரய

ெஜயந்தன் ச.ப.ஐ(எம்) 307 57.82 ெவற்ற

3 ெஜயா ெமர்ன்.ேக ெபண் ேராபன் நா.த.க. 24 4.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜேமர.ற்ற ெபண் சகாய ராஜன் அ.இ.அ.த..க 175 32.96 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:807   பதவான வாக்கள்: 497(61.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமல ேஜாத. ெபண் ராபர்ட் Makkal Needhi
Maiam 45 9.05 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 உஷா.வ ெபண் ஹரகரன் நா.த.க. 47 9.46 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 சேலாம.எம் ெபண் எட்மண்ட் அ.இ.அ.த..க 15 3.02 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 லதா.அ ெபண் அ. ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 138 27.77 ேதால்வ

5 வமலா.ப ெபண் எஸ்.ஏதாஸ் இ.ேத.கா 210 42.25 ெவற்ற

6 வஜயா. ெபண் ற்ற.ராதா
கஷ்ணன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 8.45 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:603   பதவான வாக்கள்: 394(65.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணமார.எஸ் ெபண் ச.பழன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 5.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரம்யா. ெபண் அ. ஆண்ட்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 29.44 ேதால்வ

3 ஷகலா பா.என் ெபண் ேஷக் கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 257 65.23 ெவற்ற

ேபராட்ச : மணவாளக்றச்ச   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:638   பதவான வாக்கள்: 442(69.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 442    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இப்ராஹீம்.மீ ஆண் ப.மீரான் பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 113 25.57 ேதால்வ

2 கலஸ்ன்.தா ஆண் ப.தாசன் அ.இ.அ.த..க 25 5.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ட்ராஜன்.வ ஆண் ேவலாதன் த..க 285 64.48 ெவற்ற

4 சகாய ேஜாஸ்
ஆன்றன.அ ஆண் அந்தைரயாஸ் Makkal Needhi

Maiam 19 4.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:583   பதவான வாக்கள்: 409(70.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 409    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சமலா ேபகம். ெபண் .ைஹதர் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 16.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பேரமலதா.ச ெபண் ராம கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 116 28.36 ேதால்வ

3 பமா.எம் ெபண் எஸ் கம்ம ராப எஸ்..ப.ஐ. 226 55.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : மணவாளக்றச்ச   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:844   பதவான வாக்கள்: 592(70.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 592    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமேலாற்பவம்.எம் ெபண் ப.னஸ் த..க 307 51.86 ெவற்ற

2 ஆண்ட்ஸ்.அ ஆண் ெச.அைலசாண்டர்
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நக்ேகாலஸ்.ச ஆண் சன்னப்பன் நா.த.க. 18 3.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெரஜ ெஜஸ்ன்
தாஸ்.ேஜ ஆண் ேஜதாசன் Makkal Needhi

Maiam 215 36.32 ேதால்வ

5 ஜாய்ஸ் ஆன்றன.தா ஆண் தார்த்தீஸ் அ.இ.அ.த..க 44 7.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:832   பதவான வாக்கள்: 595(71.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 595    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜலா ராண.ேயா ெபண் மார் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 148 24.87 ேதால்வ

2 ஆன்றன் ேசாபா.ந ெபண் சதீஷ் ப.ேஜ.ப 190 31.93 ெவற்ற

3 ெசன் ைசலா.ந ெபண் கறஸ்ராஜ் ெச த..க 46 7.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதன்ெமாழ. ெபண் தங்கேவல்
கன் ற்ற அ.இ.அ.த..க 44 7.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேகவர
ேகசன்.பா ெபண் ேகசன் த ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 167 28.07 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:758   பதவான வாக்கள்: 494(65.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 494    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ம ெபண் லாரன்ஸ் ப.ேஜ.ப 96 19.43 ேதால்வ

2 யஸ் ேமர.ம ெபண் ஏமரயான் அ.இ.அ.த..க 76 15.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயந்த.ரா ெபண் ராஜமார் எஸ் த..க 282 57.09 ெவற்ற

4 ெஜல்ச
ெஜனபர்.ெச ெபண் அள்ராஜ் ெச ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 40 8.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 439(64.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 439    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய தாஸ்.அ ஆண் அம்ேறாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 24.37 ேதால்வ

2 சசமார்.அ ஆண் அள்மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 11.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராபர்ட்
களாரன்ஸ்.வ ஆண் வேவல் எம் த..க 281 64.01 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:754   பதவான வாக்கள்: 501(66.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அள்ெசல்வன்.ரா ஆண் ராயப்பன் அ.இ.அ.த..க 24 4.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகராஜன். ஆண் ப்ைபயா பள்ைள ப.ேஜ.ப 57 11.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கதாஸ்.ெச  ஆண் ெசல்லப்பன்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 31.54 ேதால்வ

4 ெஜயசந்தரன்.வ ஆண் வல்சன் த..க 194 38.72 ெவற்ற

5 ெஜனல்சங். ஆண் ேடவட் ெடன்னசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 13.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:626   பதவான வாக்கள்: 396(63.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 396    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பதா.ேகா ெபண் ெஜயசந்தரன் ரா ப.ேஜ.ப 133 33.59 ேதால்வ

2 ேலாவஸ்.ச ெபண் ேநசமண இ.ேத.கா 145 36.62 ெவற்ற

3 ைஷன.க ெபண் ஸ்டான் ெஜயசங்
த அ.இ.அ.த..க 118 29.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:847   பதவான வாக்கள்: 632(74.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.த ஆண் தங்கப்பன் ந ேத..த.க 118 18.67 ேதால்வ

2 சவமார்.ச ஆண் ெசல்லப்ெபமாள் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 11.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சமண.ெச ஆண் ெசல்லக்கண் Janata Dal
(Secular) 28 4.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேசாண.ரா ஆண் ராஜன் த..க 181 28.64 ெவற்ற

5 தங்கமண.ெச ஆண் ெசல்ைலயாநாடார் ப.ேஜ.ப 167 26.42 ேதால்வ

6 மணகண்டன்.ஜா ஆண் ஜாண்ேறாஸ் அ.இ.அ.த..க 37 5.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராேஜஷ். ஆண் வாமயயான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 4.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:613   பதவான வாக்கள்: 415(67.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 415    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமார்.ெச ஆண் ெசல்வம் நா இ.ேத.கா 120 28.92 ேதால்வ

2 ரேமஷ்.ேந ஆண் ேநசய்யன் ப.ேஜ.ப 295 71.08 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 625(75.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.ப  ஆண் ைரசாம  ப.ேஜ.ப 333 53.37 ெவற்ற

2 கைறஸ்ட் ெஜனத்.அ ஆண் அயல்ராஜ் ஞா இ.ேத.கா 291 46.63 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:797   பதவான வாக்கள்: 586(73.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 586    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரதா.பா ெபண் பால்மார் த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 165 28.16 ேதால்வ

2 சஜலா
ஜாஸ்மன்.ெச ெபண் ெஜயேசகர் ரா இ.ேத.கா 92 15.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தன்யா.ம ெபண் ராதாகஷ்ணன் த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 141 24.06 ேதால்வ

4 ெஜயெலட்ம.ந ெபண் நடராஜன் ப.ேஜ.ப 188 32.08 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:746   பதவான வாக்கள்: 522(69.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 522    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராண
ெஜயந்த.த ேச ெபண் இராஜேகாபால் ச ற்ற ப.ேஜ.ப 245 46.93 ெவற்ற

2 பரட்டா.வ ெபண் சகாய ஜஸ்ன்
தரவயம் ச.ப.ஐ(எம்) 85 16.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேகஷ்வர.த ெபண் அய்யப்பன் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 36.78 ேதால்வ
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ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:849   பதவான வாக்கள்: 564(66.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத .தா ெபண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 30.85 ேதால்வ

2 ஜ.ேவ ெபண் சந்தரபா  ப.ேஜ.ப 390 69.15 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1001   பதவான வாக்கள்: 775(77.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 775    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ர்ஸ்.ம ஆண் மரய அந்ேதாண த..க 243 31.35 ேதால்வ

2 மரய பறகாச.எஸ் ெபண் அந்ேதாணபள்ைள அ.இ.அ.த..க 38 4.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜ் எயாஸ்
தஸ்ேநவஸ்.அ ஆண் அந்ேதாண  ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 34 4.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜாஸ்.அ ஆண் அகஸ்ன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 251 32.39 ெவற்ற

5 ேஜாஸ் இதய
ெஜமலன்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 209 26.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:728   பதவான வாக்கள்: 477(65.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 477    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய
எழலரச.அ ெபண் இம்மாேவல் த..க 210 44.03 ேதால்வ

2 ேமர எமல்டா.ல ெபண் லாறன்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 267 55.97 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்ைடகா   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 510(67.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாணமார்.ச ஆண் சன்னநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 18.07 ேதால்வ

2 ைர.த ஆண் தங்கப்பன் எல் அ.இ.அ.த..க 39 7.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.ஆர் ஆண் ராைஜய்யன்
நாடார் எஸ் ப.ேஜ.ப 232 45.58 ெவற்ற

4 ெஜகன்.ந ஆண் நடராஜன் ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 28.68 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:978   பதவான வாக்கள்: 634(64.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 634    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ண
ெஜயந்த.க ெபண் ரேமஷ் க ப.ேஜ.ப 308 48.58 ெவற்ற

2 பரபா.த ெபண் ெசல்வராஜ் இரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 11.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பேரயாமார.ரா ெபண் இராைஜயன்  அ.இ.அ.த..க 125 19.72 ேதால்வ

4 ஷ்பலதா. ெபண் தங்கத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 20.03 ேதால்வ

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:544   பதவான வாக்கள்: 453(83.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 453    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்மார.ஏ ெபண் ப. ஏதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 188 41.50 ேதால்வ

2 னதா.ப ெபண் .பாஸ்கரன் ப.ேஜ.ப 199 43.93 ெவற்ற

3 லதா ெரத்தன
பாய்.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் த..க 66 14.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:407   பதவான வாக்கள்: 297(72.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 297    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மார.எம் ெபண் ப ெபமாள்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 40.74 ேதால்வ

2 லதா.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 176 59.26 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:441   பதவான வாக்கள்: 365(82.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 365    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் எஸ். தங்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 9.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்ெலட்ம.இ ெபண் எஸ்.மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 174 47.67 ெவற்ற

3 பகவதயம்மாள்.வ ெபண் எஸ். வள்ளகண் த..க 68 18.63 ேதால்வ

4 வப்ரயா.என் ச ெபண் ஆர்.மகாராஜன் ப.ேஜ.ப 89 24.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:540   பதவான வாக்கள்: 404(74.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 404    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதம்பரம்பள்ைள.ேசா ஆண் ெகா.ேசாமந்தரம்
பள்ைள த..க 160 39.60 ேதால்வ

2 ேரவத.வ ெபண் எம்.வேவல் அ.இ.அ.த..க 244 60.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:506   பதவான வாக்கள்: 439(86.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 439    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கெலட்ம.இரா ெபண் ெச.நேடசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 16.86 ேதால்வ

2 ராஜபர.ப ஆண் ெபமாள் ப.ேஜ.ப 135 30.75 ேதால்வ

3 ெஜயெலட்ம.சா ெபண் ச.சாய்ராம் த..க 230 52.39 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:591   பதவான வாக்கள்: 489(82.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 489    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.க ெபண் ரா. சவகேணசன் ப.ேஜ.ப 334 68.30 ெவற்ற

2 ெபான்னம்மாள்.ெச ெபண் த.ெசல்லப்பன் த..க 107 21.88 ேதால்வ

3 ராஜ ராேஜஸ்வர.பா ெபண் க.பாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 48 9.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:459   பதவான வாக்கள்: 388(84.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 387    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கதர்ேவல்.த ஆண் . தங்கேவல் ஆச்சார அ.இ.அ.த..க 98 25.32 ேதால்வ

2 நாதன்.ப ஆண் ச.பகவதயப்பன் ப.ேஜ.ப 134 34.63 ேதால்வ

3 சாய்ராம்.ச ஆண் சவங்கம் த..க 155 40.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:228   பதவான வாக்கள்: 175(76.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 175    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவசங்கர்.ேக ப ஆண் எஸ். ேகாலப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 49.71 ெவற்ற

2 ெசல்லப்பன்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 17 9.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகஷ்.பா ஆண் .பாலகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 67 38.29 ேதால்வ

4 த்மாரயப்பன்.இரா ஆண் இராமசாமபள்ைள அ.ம..க. 2 1.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரநாதன்.அ ஆண் . அய்யா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 1.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:422   பதவான வாக்கள்: 321(76.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 321    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசன் ஞான
ெஜயந்த.ேவ ெபண் ரா. ேவதமாணக்கம் த..க 135 42.06 ேதால்வ

2 ெசல்வமார.ேவ ெபண் அ. ேவதமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 56.07 ெவற்ற

3 நல் சந்தர ப. ெபண் வான்தலக் அ.ம..க. 6 1.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 532(70.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 532    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பளாரன்ஸ் பாக்கய
ெசல்வ.யா ெபண் யாக்ேகா ஏ இ.ேத.கா 240 45.11 ெவற்ற

2 ஷ்பலதா.அ ெபண் ச. ஆனந்த் த..க 229 43.05 ேதால்வ

3 ேமர ெஜகன்
ஜாதா.ெஜ ெபண் வ. ஜாண்

ஸ்பன் அ.ம..க. 63 11.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:527   பதவான வாக்கள்: 412(78.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத. ெபண் ச. ேகசன் த..க 71 17.23 ேதால்வ

2 தங்கரத.ச ெபண் . ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 5.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமா.நா ெபண் த. கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 154 37.38 ெவற்ற

4 மணேமகைல.ெச ெபண் ேவ. அண்
ராஜமார் ப.ேஜ.ப 122 29.61 ேதால்வ

5 ேஜாஸ்.ஏ ெபண் ேத.ெஜயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 10.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:535   பதவான வாக்கள்: 411(76.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 409    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கான்ஸ்ெடன்சயா
னதா.ெஜ ப ெபண் அ. அள் கமல் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 147 35.94 ேதால்வ

2 சகாய ேமர.அ ெபண் ச. அண்ணாத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 165 40.34 ெவற்ற

3 பவத்ரா.ம ெபண் மா. மணகண்டன் ப.ேஜ.ப 97 23.72 ேதால்வ

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:527   பதவான வாக்கள்: 432(81.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 432    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னமத.ெச ெபண் எ. தாகர் அ.இ.அ.த..க 191 44.21 ெவற்ற

2 கஷ்ணன்.பா ஆண் ெபா. பாண்யன்
நாடார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 19.21 ேதால்வ

3 ெஜயராம். ஆண் ெச. த்வாம ப.ேஜ.ப 158 36.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:711   பதவான வாக்கள்: 613(86.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாசங்கர்.ச ஆண் ப. சவங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 9.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காசங்கம். ஆண் . ட்கண்
நாடார் த..க 146 23.82 ேதால்வ

3 வஜய ெலட்ம.பா ெபண் ரா. நீ. பா ப.ேஜ.ப 408 66.56 ெவற்ற
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ேபராட்ச : மயலா   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:716   பதவான வாக்கள்: 618(86.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 616    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலமண.ெப ஆண் ெபரயசாம நா.த.க. 12 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபாலகஷ்ணன்.க ஆண் ஈ. கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 15.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வன்.எஸ் ஆண் எஸ். யம்
நாடார் த..க 191 31.01 ேதால்வ

4 பா.ரா நீ ஆண் ரா. நீலத்தங்கம் ப.ேஜ.ப 291 47.24 ெவற்ற

5 ேகசன்.ெர ஆண் ம. இரத்தனசாம
All India
Samathuva
Makhal Katchi

15 2.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஜாதபாய்.இரா ெபண் ஞா. இராைஜய்யா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:473   பதவான வாக்கள்: 367(77.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 364    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்மண.எஸ் ஆண் சந்தணமரயான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சகாய ராஜன்.ஜ ஆண் ஞானபரகாசம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சகாய வஜயன்.எஸ் ஆண் சவரயானந்தம் நா.த.க. 8 2.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சகாய ெஹலன். ெபண்  சறல் இ.ேத.கா 55 15.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைமக்ேகல்
இதயராஜ்.ப ஆண் எம். பதஸ்

பள்ைள
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 28.30 ேதால்வ

6 வேவல்
அந்ேதாண. ஆண்  மரயான் அ.இ.அ.த..க 11 3.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஸ்டார்மன்.எஸ் ஆண் சந்தணமக்ேகல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 179 49.18 ெவற்ற

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:693   பதவான வாக்கள்: 523(75.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 520    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாேமர.எம் ெபண் எம். மரய
சமேயன் அ.இ.அ.த..க 15 2.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைச த்
ஏராஜ சங்.எம் ஆண் எஸ். மரய ைச ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 253 48.65 ெவற்ற

3 நார்பர்ட் சைவ
ராஜன்.அ ஆண் எம். அந்ேதாண

த் இ.ேத.கா 83 15.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெமர்ன் த
லா.எஸ் ெபண் ெஜ.. களாட்சன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 169 32.50 ேதால்வ

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:873   பதவான வாக்கள்: 713(81.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 713    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கய
ராஜன். ஆண் பரான்சஸ் ேசவயர் நா.த.க. 47 6.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 களாட்சன்.ெஜ  ஆண் எம். ஜாண்ேபாஸ்ேகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 22.86 ேதால்வ

3 ஷ்பராஜ்.எம் ஆண் மரய ஞானபரகாசம் அ.இ.அ.த..க 82 11.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜேனாவ
பபலா.எ ெபண் ஜ. அெலக்சாண்டர் த..க 421 59.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:688   பதவான வாக்கள்: 568(82.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதநாராயணன்.எஸ் ஆண் ப. யம்ங்கம் ப.ேஜ.ப 40 7.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணராஜா.வ ஆண் எஸ். ேவதத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 14.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாஷ். ஆண் . யம் த..க 143 25.18 ேதால்வ

4 நாராயணெபமாள். ஆண் வாம நாடார் அ.இ.அ.த..க 156 27.46 ெவற்ற

5 ெஜயபால்.ேக ஆண் மார ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 7.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜனகராஜன்.நா ஆண் நாராயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 18.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:586   பதவான வாக்கள்: 456(77.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 456    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்.இ ஆண் இசக்கத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 234 51.32 ெவற்ற

2 நாகராஜன்.எஸ் ஆண் ேக. யம்ங்கம் அ.இ.அ.த..க 42 9.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபான்ராஜா.எம் ஆண் ப. மாசானத் ப.ேஜ.ப 18 3.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மக்ேகல்ராஜன்.எம் ஆண் த்தைணந்த
ெபமாள் த..க 162 35.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:557   பதவான வாக்கள்: 425(76.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்சாரதா. ெபண் பலேவச த் இ.ேத.கா 216 50.82 ெவற்ற

2 ர்யா.ஆர் ெபண் . பர அ.இ.அ.த..க 209 49.18 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:787   பதவான வாக்கள்: 626(79.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகாம.ஜ ெபண் கணபத அ.இ.அ.த..க 269 42.97 ெவற்ற

2 தங்க தீபா.எஸ் ெபண் என். எட்வன்
ந்தர் ராஜ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 10.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்க ஷ்ப
ரத.ஆர் ெபண் எஸ். சத்தைர

த்தரன் த..க 242 38.66 ேதால்வ

4 ஸ்ெடன.எஸ் ெபண் சந்ேதாஷ் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 7.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:820   பதவான வாக்கள்: 642(78.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 642    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்டல் ஆன்ேறா.வ ஆண் ம. வர்க்கீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்த.ற்ற ெபண் எ. மணகம் ச.ப.ஐ(எம்) 12 1.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாஸ்தான்ட். ஆண் எஸ். தாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தா.எஸ் ெபண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 4.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசல்வகங்ஸ்டன்.எம் ஆண் ச. கன் த..க 102 15.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 நல்லெபமாள்.ச ஆண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 126 19.63 ேதால்வ

7 பாலேராகன.எம் ெபண் ஆர். ராஜைர ப.ேஜ.ப 180 28.04 ெவற்ற

8 ரேமஷ்.எம் ஆண் த்வாம அ.இ.அ.த..க 177 27.57 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:480   பதவான வாக்கள்: 384(80.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 384    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னம்.ஆ ெபண் ஆேராக்கயசாம அ.இ.அ.த..க 17 4.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசார்ணெரஜஷ்.எ ெபண் ஆர். ஆல்பன் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 27.86 ேதால்வ

3 ெபான்
ெரத்தனபாய்.ப ெபண் ைமக்ேகல்

ெசல்வராஜ்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 8.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மரய ஷ்பம்.எம் ெபண் ஆர். ெஜன்சன் ேராச் த..க 229 59.64 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:422   பதவான வாக்கள்: 306(72.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 306    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய ெஜமலா.எஸ் ெபண் ெஜ. ஆன்றன
ேராச் நா.த.க. 163 53.27 ெவற்ற

2 ெபான்
ெரத்தனபாய்.ப ெபண் ைமக்ேகல்

ெசல்வராஜ்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 5.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெமரட்டா
மதேலன்.ஆ ெபண் ச. ேஜாஸ்

ஆயல்யம் இ.ேத.கா 100 32.68 ேதால்வ

4 ஜான்ச.ற்ற ெபண் ேக. ேதவதாசன் அ.இ.அ.த..க 27 8.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:464   பதவான வாக்கள்: 369(79.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 369    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகாவத.ஐ ெபண் ராம்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 29.81 ேதால்வ

2 பரா காந்த.ெப ெபண் வ. அம்ேபத்கார் அ.இ.அ.த..க 192 52.03 ெவற்ற

3 பத்ம பரயா.ப ெபண் .எம். ப த..க 67 18.16 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:503   பதவான வாக்கள்: 376(74.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 376    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கயம்மாள்.ேக ெபண் ேக. ந்தரம் த..க 92 24.47 ேதால்வ

2 நாகெலட்ம.க ெபண் எம். தாணப்பன் அ.இ.அ.த..க 284 75.53 ெவற்ற

ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:913   பதவான வாக்கள்: 779(85.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 779    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண தாமஸ். ஆண் சைவ தாசன் நா.த.க. 148 19.00 ேதால்வ

2 இசக்கத்.எஸ் ஆண் ேக. ெசண்பகங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 6.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சகாய சமலர்
தேரஸ்.ேத ெபண் ம. ேதவசகாயம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 46 5.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சகாய ைமக்ேகல். ஆண் ெசல்வராஜ் த..க 203 26.06 ெவற்ற

5 ெசன் சாந்தா.எஸ் ெபண் என். ெசல்வநாயகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 13.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெசல்வமண.எஸ் ஆண் சந்ேதாஷம் நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 176 22.59 ேதால்வ

7 ேதவபரபன் சங். ஆண் பால்ைர அ.இ.அ.த..க 52 6.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 416(78.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 416    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதய்வநாயக.உ ெபண் எம். உலகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 19.71 ேதால்வ

2 ெலட்ம.என் ெபண் ந. சீனவாசன் அ.இ.அ.த..க 334 80.29 ெவற்ற
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ேபராட்ச : மங்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:416   பதவான வாக்கள்: 306(73.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 305    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண
அம்மாள்.எஸ் ெபண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 144 47.21 ேதால்வ

2 மார.எஸ் ெபண் என். ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 161 52.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:926   பதவான வாக்கள்: 581(62.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 581    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகபாய்.ச ெபண் மத்தயாஸ் த..க 213 36.66 ெவற்ற

2 பந்ேமாள்.எம் ெபண் கஜன் ெரத்தன
ஆனறண

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 169 29.09 ேதால்வ

3 ெஜன்சயா.ெஜ ெபண் ேஜாபன் ஆனந்த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 199 34.25 ேதால்வ

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:802   பதவான வாக்கள்: 571(71.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்வன் ரேமஷ்.ம ஆண் மரய அற்தம் நா.த.க. 26 4.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரகாஷ். ஆண் த்ைதய்யன் அ.இ.அ.த..க 5 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெமல்ட்
ஆன்ேறா.ேயா ஆண் ேயானாஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 70 12.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜஷா ஆர்
ேஜாண். ெபண் அஜத் த..க 392 68.65 ெவற்ற

5 ேஜாசப்.எம் ஆண் மேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 13.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:790   பதவான வாக்கள்: 525(66.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அச்தன்.ச ஆண் சங்கரன் அ.இ.அ.த..க 51 9.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறஸ்ராஜ்.ரா ஆண் ராைஜயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கராஜ்.ெபா ஆண் ெபான்மண இ.ேத.கா 133 25.33 ேதால்வ

4 த்ைதயன்.ெகா ஆண் ெகாச்சப்ப நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 15.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜய மார்.ஒய் ஆண் ஏதாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 40.19 ெவற்ற

6 ெஜேரான்.ப ஆண் பங்கராஜ் நா.த.க. 37 7.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:894   பதவான வாக்கள்: 624(69.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கப்பன்.தா ஆண் தாவ நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 9.00 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 பேறமலா
சாந்த.ெட ெபண் அெலக்ஸ் நா.த.க. 88 14.15 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 மேகஷ். ஆண் த்ைதயன் ப.ேஜ.ப 253 40.68 ெவற்ற

4 கன். ஆண் த்வாம த..க 86 13.83 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ரவ.ரா ஆண் ராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 10.45 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

6 ஜாஸ்மன்.ப ெபண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 7.40 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

7 ெஜனஷ்.பா ஆண் பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 4.50 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 511(60.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாய ஆல்வன்.ந ஆண் நர்சீசன் நா.த.க. 169 33.07 ேதால்வ

2 ரவக்மார். ஆண் ெசபஸ்தயான் இ.ேத.கா 270 52.84 ெவற்ற

3 ராஜமார்.ரா ஆண் ராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 10.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமலா.வ ெபண் வேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 3.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1166   பதவான வாக்கள்: 689(59.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 687    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட்
ெநல்சன்.ஆர் ஆண் ராஜமண அ.இ.அ.த..க 89 12.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆன்ேறா
ஸ்டான்.ப ஆண் பட்டர் தாமஸ் நா.த.க. 241 35.08 ேதால்வ

3 கறஸ்ேடாபர்
ெஜங்கன்ஸ்.அ ஆண் அம்ேறாஸ் இ.ேத.கா 347 50.51 ெவற்ற

4 ேஜாஸ்.ம ஆண் மேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:843   பதவான வாக்கள்: 470(55.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 470    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனபளாரன்ஸ்.ேஜ ெபண் ைமக்ேகல்
கறஸ்ேடாபர் நா.த.க. 72 15.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகன்சபாய்.ஆர் ெபண் ைசதேதஸ் இ.ேத.கா 282 60.00 ெவற்ற

3 ல் ேஜாஸ்.ெக ெபண் ேஜாஸ்கங்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 10.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜலா.க ெபண் தங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 66 14.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 8 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:798   பதவான வாக்கள்: 527(66.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கராஜ்.ெஜ ஆண் ெஜபமண அ.இ.அ.த..க 52 9.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபஞ்சமன் ெரானால்
ராபன்சன்.ம ஆண்

மனாஸ்
பால்வன்
மண

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 9.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேனாராஜன்.ற ஆண் றசல் ராஜ் த..க 249 47.43 ெவற்ற

4 ஜாண்ேபாஸ்ேகா.எ ஆண் அகஸ்ன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 135 25.71 ேதால்வ

5 ஜாண் ெஜகத்சங்.த ஆண் தர்மராஜ் நா.த.க. 38 7.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:802   பதவான வாக்கள்: 538(67.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 538    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆஸ்.ஏ ெஜ ெபண் அள்தாஸ் நா.த.க. 14 2.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கறஸ்ன்
பேறமலதா.எ ெபண் ந்தர் சங் த..க 234 43.49 ெவற்ற

3 சாந்த.ஆர் ெபண் ரவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 8.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மீரா ெபயஸ்
ராபன். ெபண்

ெபஞ்சமன்
ெரானால்
ராபன்சன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 14.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வசந்தா பாய்.வ ெபண் ஜாண்
கறஸ்ேடாபர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 141 26.21 ேதால்வ

6 வத்ய பா.வ ெபண் ஜனல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 4.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:767   பதவான வாக்கள்: 541(70.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 539    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரயா.ெச ெபண் ஆன்ேறா வ இ.ேத.கா 147 27.27 ேதால்வ

2 ெமர்ன் பா.க ெபண் ெமல்பன் கலாஸ் நா.த.க. 88 16.33 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 வன்ச.எஸ் ெபண் பேலான் த..க 304 56.40 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1184   பதவான வாக்கள்: 723(61.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 723    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகஸ்னாள்.எ ெபண் பரான்சீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 11.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ம்சா.ஆர் ெபண் ராஜன் அ.இ.அ.த..க 12 1.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமர றீத்தா.எம் ெபண் ராஜன் ப.ேஜ.ப 187 25.86 ேதால்வ

4 ெஜயராண.எஸ்
ஆர் ெபண் ேஜாஸ்கேரசன் த..க 441 61.00 ெவற்ற

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1007   பதவான வாக்கள்: 613(60.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபஷா.வ ெபண் சஜன் பஸ் நா.த.க. 21 3.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெடய்ச.என் ெபண் ேரஷ்மார் இ.ேத.கா 153 24.96 ேதால்வ

3 தீப்தகா.ஆர்  ெபண் மேகஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 182 29.69 ேதால்வ

4 ஜா.ெச ெபண் ஸ்டான்
ேடனயல்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 257 41.92 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:912   பதவான வாக்கள்: 567(62.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 567    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாபத.ஆர் ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 15.70 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 பலா.ப ெபண் கார்த்தக் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 8.11 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 பலா ஜன.ேதா ெபண் ஜாண் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 13.05 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 மல்கா .ற்ற ெபண் ெபன்னட் ப.ேஜ.ப 87 15.34 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ெஷர்.என்ஆர் ெபண் மல்கயா
ஏேநசன் த..க 271 47.80 ெவற்ற

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:840   பதவான வாக்கள்: 573(68.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 573    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்தாஸ்.ச ஆண் சதம்பரம் த..க 81 14.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜ்மார்.ெச ஆண் ெசல்லம் நா.த.க. 50 8.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயேசகர்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 442 77.14 ெவற்ற

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1082   பதவான வாக்கள்: 768(70.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேநகா.ஸ் ெபண் ஸ்பன் நா.த.க. 33 4.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெநல்சன்.பா ஆண் பாபள்ைள இ.ேத.கா 258 33.59 ேதால்வ

3 த்சாம.ெபா ஆண் ெபான்ையய்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4  ஜாண்.ஜா ஆண் ஜாண் சாேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 8.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜய மார்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 394 51.30 ெவற்ற

ேபராட்ச : ள   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:932   பதவான வாக்கள்: 634(68.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 634    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அெலக்சாண்டர்.ேத ஆண் ேதவதாஸ் நா.த.க. 124 19.56 ேதால்வ

2 சசகலா.ஆர் ெபண் வஜமாறன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 7.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணராஜ்.சற்றஆர் ஆண் தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 127 20.03 ேதால்வ

4 சம்சன்.ரா ஆண் ராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 7.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேசர்ன் ேரஷ்.எஸ் ஆண் வாக்கயான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜமார்.த ஆண் தவச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 142 22.40 ெவற்ற

7 ெஜஸ்ன். ஆண் ந்தர்ராஜ் த..க 132 20.82 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:857   பதவான வாக்கள்: 559(65.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜதா.அ ெபண் வமார் ப.ேஜ.ப 378 67.62 ெவற்ற

2 லதா ஏராஜா.எம் ெபண் ஏராஜா த..க 181 32.38 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1237   பதவான வாக்கள்: 743(60.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 743    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்வமலா.எ ெபண் ராைஜய்யன் இ.ேத.கா 327 44.01 ேதால்வ

2 சச கலா.ேக ெபண் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 5.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசாபகலா. ற்ற எஸ் ெபண் ைவண்டராஜன் ப.ேஜ.ப 374 50.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : ரீத்தாரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1342   பதவான வாக்கள்: 769(57.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 769    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜத் மார்.ரா ஆண் வ.ராஜமரயான் நா.த.க. 16 2.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசவயர் தாஸ். ஆண் த்ைதயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 8.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசாபதராஜ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் அ.இ.அ.த..க 22 2.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பராங்களன்.அ ஆண் அளப்பன் ேத..த.க 263 34.20 ெவற்ற

5 மரய
அந்ேதாண.அ ஆண் வ அளப்பன் இ.ேத.கா 48 6.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேமர ஸ்ெடல்லா.ரா ெபண் ேதா. இதயதாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 160 20.81 ேதால்வ

7 லதா.த ெபண் த.ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 22.37 ேதால்வ

8 ெஜகன்.த ஆண் தங்கப்பன் ப.ேஜ.ப 20 2.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ரீத்தாரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1184   பதவான வாக்கள்: 802(67.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 802    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபாலதாஸ்.எ ஆண் எயாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 15.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வன்.ெபா ஆண் ெபான்மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 91 11.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசம்ராஜ்.தா ஆண் தாைசயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 6.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வ ேமான்.வ ஆண் வஜயன் இ.ேத.கா 261 32.54 ெவற்ற

5 ெஜயராஜன்.ெச ஆண் என்.ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 204 25.44 ேதால்வ

6 ெஜயன்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் லாறன்ஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 7.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாண்ஸ்.த ஆண் ச.தர்மராஜ் அ.இ.அ.த..க 9 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1123   பதவான வாக்கள்: 763(67.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 763    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமலா ஜன.ஆ ெபண் லாறன்ஸ் ப.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 11.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அனஷா டா.ரா ெபண் த.அள்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 5.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஷ்பம்.ெல ெபண் ந்தர் ராஜ் இ.ேத.கா 182 23.85 ேதால்வ

4 ரமணபாய்.க ெபண் எம்.
ராதாகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 102 13.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெரத்தனபாய்.ெச ெபண் ஜாண்ேறாஸ்
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

28 3.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாய்ெலட் ேமர.ரா ெபண் எம்.ெசல்லநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 101 13.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஷாபா.ரா ெபண் க.ேரஷ்மார் ப.ேஜ.ப 220 28.83 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1163   பதவான வாக்கள்: 725(62.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 725    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அ தா.ஆர் ெபண் ஆர்.ஹரஹர
தன் அ.இ.அ.த..க 17 2.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீலா.ரா ெபண் ெடன்னஸ்
மத்தரன்

Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

259 35.72 ெவற்ற

3 மேகஷ்வர.ஆர் ெபண் எஸ்.சவமார் ப.ேஜ.ப 141 19.45 ேதால்வ

4 ெமர்ன் பரமளா.ரா ெபண் எம்.ேசவயர்
ஸ்டான்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 7.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமரஸ்ெடல்லா.எ ெபண் ஜாண் ேசவயர். ச இ.ேத.கா 167 23.03 ேதால்வ

6 ெஜயந்த.ச ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 11.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1050   பதவான வாக்கள்: 622(59.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.அ ெபண் ந்தர். அ ேயட்ைச ேவட்பாளர் 69 11.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந். ெபண் ரா.மணகண்டன் த..க 193 31.03 ெவற்ற

3 னதா. ெபண் வாமக்கண்
Communist Party of
India (Marxist-Leninist)
(Liberation)

12 1.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மஞ்.மப ெபண் வேனாத் மார் ேத..த.க 9 1.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராண.எஸ் ெபண் எஸ்.கன் அ.இ.அ.த..க 31 4.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வசந்த.த ெபண் எஸ்.சாந்தமார் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 82 13.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜயா.ேவ ெபண் ேரஷ் ச இ.ேத.கா 148 23.79 ேதால்வ

8  வனதா
மார.வ எஸ் ெபண் ஆர்.ரதீஷ் ப.ேஜ.ப 78 12.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1200   பதவான வாக்கள்: 767(63.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 767    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகதரன் னதா.ஏ ெபண் ச.ஜாக்சன் ேசாப
Communist Party of
India (Marxist-Leninist)
(Liberation)

102 13.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பா.ேந ெபண் ரவந்தரன் அ.இ.அ.த..க 32 4.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னதா.ேந ெபண் மரய ேசவயர். வ இ.ேத.கா 53 6.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமர அஜதா
ேறாஸ்.அ ெபண் ேஜராஜன் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 98 12.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெரமத.ச ெபண் எஸ். ெசல்வராஜ் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 61 7.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜகதீஸ்வர.ச ெபண் எஸ். ேரஷ் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 246 32.07 ெவற்ற

7 ெஜனலா
ேறாஸ்.ரா ெபண் ேஜெரத்தனம் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 175 22.82 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ரீத்தாரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1043   பதவான வாக்கள்: 695(66.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 695    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண
த்.ம ஆண் வாமயயான்

Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

57 8.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காட்வன்.ஞா ஆண் ஞானசகாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 22.16 ேதால்வ

3 ேசகர். ஆண் ேவ.மேரசன் ப.ேஜ.ப 93 13.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தேதஸ்.ைச ஆண் ைசமன் இ.ேத.கா 35 5.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவ.ெகா ஆண் ெகாச்மண ேத..த.க 44 6.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரவந்தரன்.ஈ ஆண் ஈ ஸ்வரபாக்கயம் அ.இ.அ.த..க 54 7.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜகன். ஆண் மாரேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 6.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெஜயேசகர்.லாரா ஆண் .லாசர் த..க 209 30.07 ெவற்ற

9 ஸ்பன் ேடவட்.ேட ஆண் ேடவட் ஜாண்சன் நா.த.க. 2 0.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ரீத்தாரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:934   பதவான வாக்கள்: 627(67.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐேனச.ேஜ ெபண் தாமஸ் இ.ேத.கா 26 4.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வாமதாஸ்.ேஜா ஆண் ேஜாசப்
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

62 9.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நடராஜன்.இரா ஆண் இராமவாம நா.த.க. 32 5.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன். ஆண் த்வாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 6.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவராஜ்.ேகா ஆண் ேகாலப்பன் அ.இ.அ.த..க 7 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராேஜஷ்.ேச ஆண் எஸ்.ேசமரயான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 19.62 ேதால்வ

7 ெஜயக்மார்.ஆ ஆண் ெபா.ஆரஸ் ம.த..க. 335 53.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1168   பதவான வாக்கள்: 720(61.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 720    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.ச ெபண் மண நா.த.க. 93 12.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கங்காேதவ.என் ெபண் ச.வஜயமார் அ.இ.அ.த..க 85 11.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கம்.பா ெபண் . ஞானத் ப.ேஜ.ப 99 13.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமர எஸ்தர்
ராண.ம ெபண் மரேயந்தரன் ச.ப.ஐ(எம்) 105 14.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லதா ேமபல்.ெச ெபண் ெஜேறாம். ேஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 15.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஸ்ெடல்லா.இ ெபண் வக்டர் தாசன் இ.ேத.கா 227 31.53 ெவற்ற

ேபராட்ச : ரீத்தாரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:942   பதவான வாக்கள்: 552(58.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 552    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அளானந்தம்.ைவ ஆண் ைவத்தயநாதன் ச.ப.ஐ(எம்) 17 3.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 எட்வன் ேஜாஸ்.இ ஆண் இதயதாஸ் இ.ேத.கா 265 48.01 ெவற்ற

3 ேமபா.ப ெபண் ஸ்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 14.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாண் ஆல்பர்ட்
ஜன்.ஜா ஆண் ஜாண் ேபாஸ்ேகா நா.த.க. 106 19.20 ேதால்வ

5 ெஜசந்தா ேமர.எம் ெபண் சத்தயேநசன் அ.இ.அ.த..க 85 15.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1002   பதவான வாக்கள்: 519(51.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 519    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கம்.அ ெபண் எ. உபால்ட் ராஜ்
Communist Party of
India (Marxist-Leninist)
(Liberation)

3 0.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரய
ெசல்வ.எம் ெபண் நக்ேகாலஸ் இ.ேத.கா 280 53.95 ெவற்ற

3 ராஜன.ேயா ெபண் ஸ்டான் பட்டர் அ.இ.அ.த..க 193 37.19 ேதால்வ

4 வஜலா.ேஜா ெபண் ெநல்சன் ராஜ் நா.த.க. 43 8.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1087   பதவான வாக்கள்: 680(62.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 680    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனதா.ேத ெபண் ேதவதாசன் இ.ேத.கா 261 38.38 ெவற்ற

2 கீதா. ேவ ெபண் மேரசன்
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

18 2.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சஜதா சீலன்.ச ெபண் எ.ஸ்டார்ன் ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 205 30.15 ேதால்வ

4 நட்சத்தரம்.ச ெபண் எஸ்.ராமகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 30 4.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேரவத. ெபண் ற்ற.ரவச்சந்தரன் ப.ேஜ.ப 166 24.41 ேதால்வ

ேபராட்ச : ரீத்தாரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1117   பதவான வாக்கள்: 504(45.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 504    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ண மார். ஆண் ேக.ப்ைபயா
பள்ைள அ.இ.அ.த..க 145 28.77 ேதால்வ

2 ேசாமன்.சா ஆண் சாமக்கண் த..க 256 50.79 ெவற்ற

3 மரயதாசன்.ேஜ ஆண் ேஜதாசன் நா.த.க. 19 3.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமர.எஸ் ெபண் வன்ெசன்ட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 16.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:996   பதவான வாக்கள்: 479(48.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 479    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கண்பள்ைள. ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன்

Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation) 10 2.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ண ெஜயா. ெபண் ராஜமார் இ.ேத.கா 211 44.05 ேதால்வ

3 வஜலா.ேக ெபண் ச.ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 39 8.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லா.ெச ெபண் என்.வஜயமார் ப.ேஜ.ப 219 45.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : ரீத்தாரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 449(64.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 449    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அெலக்சாண்டர்.ரா ஆண் எம்.ராைஜயன் அ.இ.அ.த..க 14 3.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆஸ்வால்டர்.வ ஆண் வர்க்கீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 159 35.41 ெவற்ற

3 நாராயணதாஸ்.ரா ஆண் ற்ற.ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 103 22.94 ேதால்வ

4 மரய ராேஜஷ்.ச ஆண் சத்தயதாஸ் இ.ேத.கா 72 16.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரப மார்.ரா ஆண் ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 101 22.49 ேதால்வ

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



26-02-2022 13:27:00 195/215

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:910   பதவான வாக்கள்: 545(59.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 544    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தேறாசாப்
மா.அ ெபண் . தேதஸ் த..க 269 49.45 ெவற்ற

2 நசீமா.ெச ெபண் உ.ெசய்ய
கம்ம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 21.69 ேதால்வ

3 ர்ஜஹான்.மா ெபண் கா. மாகீன்கான் அ.இ.அ.த..க 21 3.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பந்மார.ப ெபண் . ேரஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 25.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:886   பதவான வாக்கள்: 538(60.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 537    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அப்ல் ஜல்.ெச ப ஆண் ெச. பக்கண் ம.த..க. 95 17.69 ேதால்வ

2 இராபர்ட்
கைளவ்.ெச ஆண் ச.ந.ெசல்ைலயன் இ.ேத.கா 309 57.54 ெவற்ற

3 சந்தரமார. ெபண் ேந. ஏதாஸ் ப.ேஜ.ப 103 19.18 ேதால்வ

4 ெசல்வதாஸ்.ெச ஆண் ெபா.ெசல்ைலயன் அ.இ.அ.த..க 30 5.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:682   பதவான வாக்கள்: 403(59.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 402    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்ேடாபர்.வ ஆண் ஞா.வர்கீஸ் ம.த..க. 148 36.82 ேதால்வ

2 தலகன்.பா ஆண் அ. பாலந்தரம் இ.ேத.கா 254 63.18 ெவற்ற

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 546(65.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 545    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனத்.வ ஆண் ஞ. வஜயமார் நா.த.க. 40 7.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவமார்.ச ஆண் மா. சத்தய சீலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 4.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெடன்னஸ்.த ஆண் ெஜ. தங்கமண அ.இ.அ.த..க 13 2.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கெசலஸ்ற.த ெபண் த.கறஸ்தாஸ் த..க 250 45.87 ெவற்ற

5 மாணக்ஸ். ஆண் .ந்தர்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 202 37.06 ேதால்வ

6 ெஜயன்.த ஆண் ந.தங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:938   பதவான வாக்கள்: 625(66.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமராவத.அ ெபண் ம. தா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 னதா.ெச ெபண் ேந. ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 241 38.62 ெவற்ற

3 ஷ்பலதா.த ெபண் ெச. பால்ராஜ் ப.ேஜ.ப 177 28.37 ேதால்வ

4 ேபப. ெபண் ெபா. ெசல்லப்பன் இ.ேத.கா 189 30.29 ேதால்வ

5 லா. ெபண் .ேசகர் அ.இ.அ.த..க 9 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:830   பதவான வாக்கள்: 656(79.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 655    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்தாஸ்.ரா ஆண் ச. ராைஜயன் ச.ப.ஐ(எம்) 84 12.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கப்பன்.ேயா ஆண் .ேயாவான் இ.ேத.கா 182 27.79 ேதால்வ

3 ராஜன்.த ஆண் ச.தங்ைகயன் அ.இ.அ.த..க 5 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வல்சலம்.ேயா ஆண் இ. ேயாவான்
ேலட்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜபன்
பராங்களன்.த ஆண் ச. தங்கப்பன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 248 37.86 ெவற்ற

6 ஸ்டான்.வ ஆண் ெச. வல்சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 20.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:723   பதவான வாக்கள்: 512(70.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராஜன்.மா ைச ஆண் ஞா.ைசமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 143 27.98 ேதால்வ

2 வஜயமார்.அ ஆண் ேட. அள்தாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 13.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயன்.தா ஆண் ஆ.தாஸன் அ.இ.அ.த..க 29 5.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயசீலன்.தா ஆண் ேயா. தாவ த..க 271 53.03 ெவற்ற

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:783   பதவான வாக்கள்: 592(75.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 592    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லைர.ச ஆண் அ. சன்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 138 23.31 ேதால்வ

2 ெமர்ன்
பைரட்.ேவ ஆண் லா. ேவந்தயப்பன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 16 2.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராண.பா ெபண் ம.ேசவயர்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 27 4.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்ேபான்ஸ்.வ ஆண் ம.வேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 17.23 ேதால்வ

5 வ.ஏ ஆண் இ.ஏதாஸ் ம.த..க. 153 25.84 ேதால்வ

6 வன்ெசன்ட்.நா ஆண் ெபா. நாகமண ச.ப.ஐ(எம்) 156 26.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:840   பதவான வாக்கள்: 600(71.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 600    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ப ெபண் மா.சம்மார் ச.ப.ஐ(எம்) 25 4.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கங்ஸ். ஆண் சா. ந்தர்ராஜ் இ.ேத.கா 230 38.33 ெவற்ற

3 சரவணெசல்வன்.த ஆண் ேக.தங்கப்பன் அ.இ.அ.த..க 125 20.83 ேதால்வ

4 ஜன்.ெபா ஆண் ெச.ெபான்னப்பன் ம.த..க. 114 19.00 ேதால்வ

5 வபன்.ப ஆண் . பரான்சீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 12.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஜாஸ்.க ஆண் ேஜா.கனகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 5.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:705   பதவான வாக்கள்: 485(68.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 485    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா ெஜப
ேமர.த ெபண் அ. ேதவதாஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 101 20.82 ேதால்வ

2 ஆன்ேறா ஐ
ேறாஸ்.ெம ெபண் ரா. பட்டர்

தாமாஸ் அ.இ.அ.த..க 22 4.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கந்த.ேஜா ெபண் ேந. ேஜாசப் றசல்
ராஜ் ம.த..க. 82 16.91 ேதால்வ

4 பா. ெபண் ச. ேரஷ் மார் அ.ம..க. 3 0.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தங்கராண.சா ெபண் சா. ேஜாயல்
ெபனட் இ.ேத.கா 168 34.64 ெவற்ற

6 வஜன.ச ெபண் லா. வஜல்
மார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 8.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஹலன் ேமர.ஜா ெபண் ெச.வ ப.ேஜ.ப 70 14.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:763   பதவான வாக்கள்: 524(68.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 524    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ேவ ெபண் க. சசமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 17.56 ேதால்வ

2 னதா
ெசல்வமார.த ெபண் ேஜ. தர்மராஜ் அ.இ.அ.த..க 42 8.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஷ்பராண.ஆ ெபண் ர. ைசலஸ் இ.ேத.கா 248 47.33 ெவற்ற

4 ெஜயராண.த ெபண் ேந. இன்பராஜ் ம.த..க. 142 27.10 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:685   பதவான வாக்கள்: 435(63.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 434    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜாண்ச.ேட ெபண் ேதா. ெசல்வன் த..க 381 87.79 ெவற்ற

2 ஷஜன.ஐ ெபண் த. ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 53 12.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:728   பதவான வாக்கள்: 526(72.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 526    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண் பளசன்
ேஜாஸ்.பா ஆண் எஸ். பாஜ அ.ம..க. 11 2.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மார்.அ ஆண் ம. அப்பா ம.த..க. 110 20.91 ேதால்வ

3 நடராஜன்.இரா ஆண் அ. இராமகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 87 16.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜா ெஜபசங்.த
ெட  ஆண் த.ெடன்னஸ் அ.இ.அ.த..க 5 0.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வன்ஸ் ேமான்.க ஆண் அ. கல்பர்ட் நா.த.க. 44 8.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாண்
ெடன்சங்.ெச ஆண் ேந. ெசல்லப்பன் இ.ேத.கா 269 51.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:889   பதவான வாக்கள்: 584(65.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 582    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ
ராண.ம ெபண் அ. மார் ம.த..க. 183 31.44 ேதால்வ

2 ஜாண் மேனா
ெஜப ரீகா.ஜா ெபண் தா. ேதவகடாட்சம் அ.இ.அ.த..க 51 8.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜா கமலம்.
ஜ க ெபண் ேத. ேதவ அக்ரக

பட்டர் இ.ேத.கா 348 59.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:843   பதவான வாக்கள்: 566(67.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 2



26-02-2022 13:27:00 199/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகலா.ேந ெபண் இ. றாபர்ட் ஆபரகாம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 12.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேளஸ்.ெச ெபண் ெச.ேமாகன்தாஸ் அ.இ.அ.த..க 127 22.52 ேதால்வ

3 ெபல்ச ேமபல்.ெந ெபண் ேத. ேஜாசப் ெபனக்ட் த..க 297 52.66 ெவற்ற

4 மரய சேராஜா.ரா ெபண் அ.மரய லாறன்ஸ் ம.த..க. 67 11.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:742   பதவான வாக்கள்: 480(64.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 480    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐடா.ச ெபண் ேற.ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 7.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சனேமாள்.பா ெபண் ரா.ஐசக் சந்தர் ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 159 33.13 ேதால்வ

3 வஜ.ச ெபண் த.பாக்கயந்தர் த..க 286 59.58 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:779   பதவான வாக்கள்: 483(62.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எமல் ெஷர்.அ ெபண் . அள்தாஸ் ம.த..க. 184 38.10 ேதால்வ

2 எல்ச.ெச ெபண் எ.ேயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 14.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சகாய ராண.ந ெபண் தா. பால்ராஜ் த..க 196 40.58 ெவற்ற

4 ெரஜீனாள்.அ ெபண் ரா. ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 35 7.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வால்வச்சேகாஷ்டம்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:811   பதவான வாக்கள்: 577(71.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 576    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 எட்வர்ட் ெஜன்னர்.இ ஆண் ேஜா. இராம சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 212 36.81 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ்.ேஜா ஆண் ெபா. ேஜாசப் இ.ேத.கா 261 45.31 ெவற்ற

3 ேசம்ராஜ்.ஜா ஆண் ஒய்.ஜாண்ேறாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 17.88 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:888   பதவான வாக்கள்: 582(65.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 582    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரதா.ப ெபண் ேக.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 321 55.15 ெவற்ற

2 பத்மலதா.எம் ெபண் ப . மகாேதவன் ப.ேஜ.ப 261 44.85 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:862   பதவான வாக்கள்: 567(65.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 567    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீர்த்தனா
ேதவ. ெபண் சரவணன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 236 41.62 ேதால்வ

2 தா. ெபண் ேவ தமழ்
அழகன் எஸ் ப.ேஜ.ப 331 58.38 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:810   பதவான வாக்கள்: 536(66.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 536    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாலா
ேதவ. ெபண் அஜ மார் ப.ேஜ.ப 230 42.91 ேதால்வ

2 ேதவகா.எம் ெபண் ெஜச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 231 43.10 ெவற்ற

3 ெலட்ம ேதவ
.த ெபண் மணகண்டன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 75 13.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வல்க்ற   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:752   பதவான வாக்கள்: 553(73.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜய மார்.ம ஆண் நீ. மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 6.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசாணயா.ம ேசா ெபண் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஷ்பாகரன் .வ ஆண் வஜயன் ப.ேஜ.ப 254 45.93 ெவற்ற

4 மணகண்டன்.எம் ஆண் மார்த்தாண்ட
பள்ைள அ.இ.அ.த..க 250 45.21 ேதால்வ

ேபராட்ச : வல்க்ற   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1023   பதவான வாக்கள்: 792(77.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 792    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இராமங்கம். ஆண் த . த்சாம ப.ேஜ.ப 297 37.50 ெவற்ற

2 சங்கரமார்.ேகா ஆண் ேகாபாலகஷ்ணபள்ைள அ.இ.அ.த..க 34 4.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பந் .ந ெபண் க. னல் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 8.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பனஷ் ராஜ்.த ஆண் தர்மாராஜ் நா.த.க. 14 1.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேமஷ்.த ஆண் த. தங்கமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 242 30.56 ேதால்வ

6 வேனாத்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் இ.ேத.கா 19 2.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேவல்கன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் . ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 13.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஜம்சன். ஐ ஆண் ஐசக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வல்க்ற   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:880   பதவான வாக்கள்: 581(66.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 581    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகாேதவன். ஆண் ப்ைபயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 13.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கப்பன் . ஆண் மாரசாம
நாடார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 9.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபபன் ராஜன்
.த ஆண் தர்மராஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 64 11.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனாத் .அ ஆண் அெலக்ஸ் இ.ேத.கா 241 41.48 ெவற்ற

5 ஜாண் ேபட்ரக்.சா ஆண் சாமநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 8.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஹப்சபாய் இன்ப
ராண.இரா ெபண் லாறன்ஸ் ெச அ.இ.அ.த..க 98 16.87 ேதால்வ

ேபராட்ச : வல்க்ற   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:964   பதவான வாக்கள்: 665(68.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 665    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வர்ட் தலக்.த ஆண் வ. தார்ச்சஸ் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 210 31.58 ெவற்ற

2 ெபபயன் ராய் .தா ஆண் தாமஸ் த..க 78 11.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மரய ஆன்றன
ேசாபன்.ஜா ஆண் ஜாண் ேமர ேயட்ைச ேவட்பாளர் 160 24.06 ேதால்வ

4 த் மார்.ரா ஆண் ராமவாம ேயட்ைச ேவட்பாளர் 41 6.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயமார்.ேவ ஆண் ேவக்ட் ேயட்ைச ேவட்பாளர் 132 19.85 ேதால்வ

6 ஜாண் பட்டர்.அ ஆண் அ . அளப்பன் நா.த.க. 41 6.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாசப்ராஜ் என்ற
கன்.ெச ஆண் ெசல்வமண

Communist Party of
India (Marxist-Leninist)
(Liberation)

3 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:870   பதவான வாக்கள்: 640(73.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 640    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமேலாற்பவராண .ஞ ெபண் வர்க்கீஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 37 5.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அனதா. வ ெபண் எட்வன்
ேஜாஸ் நா.த.க. 70 10.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 களாஸ் லா . ெபண் வஜயன் இ.ேத.கா 221 34.53 ேதால்வ

4 கதா.ெச ெபண் ெரதீஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 312 48.75 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:893   பதவான வாக்கள்: 542(60.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 542    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்சலா
வஜயஸ்.எ ெபண் ஜாண் ேபட்ரக் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 219 40.41 ெவற்ற

2 ெபர்னன்ட் ெஜய
ராண. எம் ஜ ெபண் எட்வன் ெஜரால்

ராஜ் எம்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 120 22.14 ேதால்வ

3 ெபன்ச பறீடா. பா ெபண் ேக. ேரஷ் இ.ேத.கா 167 30.81 ேதால்வ

4 ைமக்ேகல் வக்ேடார
லதா. ெபண் ெஜர்மாஸ் நா.த.க. 36 6.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1043   பதவான வாக்கள்: 657(62.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 657    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்ேபான்சா.ச ெபண் சங்காராயர் ச.ப.ஐ(எம்) 80 12.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்த.எம் ெபண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 19.03 ேதால்வ

3 வமலா.எஸ் ெபண் ஆன்டன ஸ்பன் நா.த.க. 77 11.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 யட் பலா.ெச ெபண் ேரஷ் ெஹன்ற
பல் அ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 19.94 ேதால்வ

5 ேஜாஸ்பன் னதா.எ ெபண் ேபசல் சந்தரா த..க 244 37.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:791   பதவான வாக்கள்: 594(75.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 594    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசான .ம ெபண்  ராம் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 25.25 ேதால்வ

2 பரா .எஸ் ெபண் தார்த்த எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 18.01 ேதால்வ

3 ரீனா.வ ெபண் ேஜ. ஆேராக்கய ராஜ் அ.இ.அ.த..க 205 34.51 ெவற்ற

4 பா. ெபண் சகாய ராஜன் ப த..க 132 22.22 ேதால்வ

ேபராட்ச : வல்க்ற   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:852   பதவான வாக்கள்: 620(72.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 620    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அேசாக் மார்.ச ஆண் த. ெசல்லம் பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 222 35.81 ேதால்வ

2 ப்பரமணய
பள்ைள . ஆண் த்சாமபள்ைள ப.ேஜ.ப 315 50.81 ெவற்ற

3 கன்.  ஆண் டைல த் த..க 67 10.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜ மார. ெபண் ஐய்யப்பன் நா.த.க. 16 2.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வல்க்ற   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:747   பதவான வாக்கள்: 544(72.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 544    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐயப்பன்.ச ஆண் சத்தர வ நா.த.க. 7 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காச
வஸ்வநாதன்.ஆ ஆண் ஆகம்

பள்ைள
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாஷ். ஆண் கன் த..க 61 11.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பா. ரா ப ஆண் ம . ரா . பரசாத் அ.இ.அ.த..க 137 25.18 ேதால்வ

5 பரதீஷ்.த ஆண் எஸ். தங்கப்பன் ப.ேஜ.ப 125 22.98 ேதால்வ

6 ஸ்டான். ஆண் மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 38.79 ெவற்ற

ேபராட்ச : வல்க்ற   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 749(76.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 749    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணபள்ைள.ஆ ஆண் ஆகம்பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேதவதாஸ்.மா ஆண் மாதவன் பள்ைள ச.ப.ஐ(எம்) 97 12.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரமண.ெச ெபண் கா . பஞ்சாதன் அ.இ.அ.த..க 162 21.63 ேதால்வ

4 வஜயெலட்ச்ம.ேக ெபண் சசமார் ப.ேஜ.ப 483 64.49 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:811   பதவான வாக்கள்: 604(74.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 604    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா.க ெபண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 66 10.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கரஜாம்பகா.ஆ ெபண் பரேமஷ்வரன் ப.ேஜ.ப 393 65.07 ெவற்ற

3 பவத்ரா.ம ெபண் மேகஷ்மார் அ.இ.அ.த..க 145 24.01 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:721   பதவான வாக்கள்: 475(65.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 475    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அழேகஸ்வர.ப ெபண் ராஜகன ற்ற ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 8.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கரஜா. ெபண் . ஜாண்சன் த..க 232 48.84 ெவற்ற

3 ேஜாஸ்ன் க.த ெபண் ெஜ. ஜாண்
கறஸ்ேடாபர்தாஸ் இ.ேத.கா 202 42.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:789   பதவான வாக்கள்: 529(67.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 529    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசாஜா
கறஸ்ராண.ஆர் ெபண் ச. சகரயா இ.ேத.கா 205 38.75 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.ச ெபண் பால்ராஜ் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 12.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜமலர்.த ெபண் த ெபஞ்சமன்
பராங்களன் த..க 260 49.15 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:813   பதவான வாக்கள்: 549(67.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 549    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பவத்ரா.ஹ ெபண் அ. ெஜபசீலன் த..க 218 39.71 ெவற்ற

2 மேகஸ்வர.ெச ெபண் . ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 9.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மன.எஸ் ெபண் ப. அஜமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 19.67 ேதால்வ

4 ெலட்ம.ப ெபண் எஸ். பைரட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 6.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜ.ச ெபண் ேக. ேசம்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 18.76 ேதால்வ

6 ஸ்டார்
நர்மலா.வ ெபண் ெடன்னஸ் ராஜன் நா.த.க. 34 6.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வளார்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 654(76.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 654    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாேகந்தரன்.ஆர் ஆண் வ. எம். ராஜீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 237 36.24 ேதால்வ

2 பேரம மார.ெச ெபண் த. ஞானதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 12.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பைறட்சங்.ஜா ஆண் ேக. ஜாண்சன் த..க 260 39.76 ெவற்ற

4 ராஜகன.ற்ற ெபண் ெசா. கன் இ.ேத.கா 75 11.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வளார்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:856   பதவான வாக்கள்: 624(72.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னல் சங்.ரா ஆண் ச. ராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 5.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பால்  ைசலஸ். ஆண் ைசலஸ் பா இ.ேத.கா 134 21.47 ேதால்வ

3 பல்கான்.ேஜ ச ஆண் ப ெஜபர்லாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 297 47.60 ெவற்ற

4 மத்தயாஸ்.த ஆண் தங்கமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 11.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமகா.எஸ் ெபண்
எம். எஸ்.
ெரக்ன்
ேமாகன்

அ.இ.அ.த..க 24 3.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஷரன்.ஆர் ஆண் றாப த..க 63 10.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : வளார்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:910   பதவான வாக்கள்: 680(74.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 680    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ந ெபண் அ. ஏதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 3.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கரஜா ராண.ச ெபண்  ஸ்பன்ஸ் த..க 69 10.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பேரம் மார்.ெச ஆண் . ெசல்ைலயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 11.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 றசல் ராஜ்.இ ஆண் இன்னாச த் இ.ேத.கா 168 24.71 ேதால்வ

5 ஜார்ஜ்.அ ஆண் அப்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 11.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜாஸ்பன் ஜா.த ெபண் ேந ேநச தம்பராஜ் அ.இ.அ.த..க 34 5.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜகதீஸ்.ஜா ஆண் ற்ற. ஜாண்ேறாஸ் நா.த.க. 6 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெஜயெசந்தல்மார். ஆண் ற்ற. ைரவாம ப.ேஜ.ப 208 30.59 ெவற்ற

9 ேஜாசப்ராஜ்.இ ஆண் சா. இன்னாசத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:845   பதவான வாக்கள்: 535(63.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 535    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பா வக்டர்.வ ெபண் ற்ற. ஜீவன்ஸ் இ.ேத.கா 87 16.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெரஜனாள்.ெச ெபண் ெஜ. ஜாண்
ஆல்வன் த..க 211 39.44 ேதால்வ

3 ெஜப ெமர்ன்.எ ெபண் ச. எட்வன்
ெஜபசங்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 237 44.30 ெவற்ற

ேபராட்ச : வளார்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:845   பதவான வாக்கள்: 639(75.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 639    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ் மார்.த ஆண் ெபா. தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 19 2.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆேராக்கய ஜஸ்ன்
ேசவயர்.ெர ஆண் எஸ்.

ெரத்தனமண
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 7.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கறஸ்த் தாஸ்.ச ஆண் சதம்கரநாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாதா.த ெபண் த. ேஜாஸ் அ.இ.அ.த..க 130 20.34 ேதால்வ

5 ேதவமேனாகரதாஸ்ேஜாசப்.க ஆண் ெஜ.
கறஸ்தாஸ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 8.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேநாபள் ராஜ்.ந ஆண் என். நல்லதம்ப இ.ேத.கா 108 16.90 ேதால்வ

7 ஜீட்ஸ் ெபர்ன்.ப ஆண் ற்ற.
பரான்ஸ் த..க 271 42.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : வளார்   வார் எண்: 9 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:911   பதவான வாக்கள்: 675(74.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணஷ்.ப ஆண் பச்ைசட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 4.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜன்.ம ஆண் மக்ேகல் ஜார்ஜ்
பா நா.த.க. 38 5.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வமார்.ெச ஆண் ேவ. ெசல்லப்பன் ப.ேஜ.ப 222 32.89 ேதால்வ

4 தேனஷ்மார்.த ஆண் த தங்கப்பன் த..க 270 40.00 ெவற்ற

5 பரவன்.வ ஆண் ேத. வன்ெசன்ட் இ.ேத.கா 39 5.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 த்நாடார்.ச ஆண் எ. ெசல்லக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 8.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ைவண்டமண.த ஆண் எஸ். தங்கம் அ.இ.அ.த..க 24 3.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:681   பதவான வாக்கள்: 419(61.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 419    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்க கர்தா.பா ெபண் ேக. ேமாகனதாஸ் இ.ேத.கா 199 47.49 ேதால்வ

2 வஜயெலட்ம.ேகா ெபண் ெச. ேநசமண த..க 220 52.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : வளார்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:853   பதவான வாக்கள்: 543(63.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 543    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்ஜத். ஆண் ேதவதாஸ் ெகச் இ.ேத.கா 108 19.89 ேதால்வ

2 ெசந்தல் மார்.ரா ஆண் ராஜமண நா.த.க. 10 1.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேநசமண.ெச ஆண் அ. ெசல்ல நாடார் த..க 139 25.60 ேதால்வ

4 ேஜக்கப் ெஜயராஜ்.த ஆண் தர்ைமயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 286 52.67 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:756   பதவான வாக்கள்: 562(74.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 562    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்ண
மார.ஆர் ெபண் எம். பாலச்சந்தரன்

தம்ப அ.இ.அ.த..க 254 45.20 ெவற்ற

2 மேகஸ்வர.வ ெபண் ேவலாதன் ப.ேஜ.ப 81 14.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயராண.வ ெபண் . சசமார் த..க 227 40.39 ேதால்வ

ேபராட்ச : வளார்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:904   பதவான வாக்கள்: 673(74.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 673    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா பாக்கயரத.ற்ற ெபண் ெஜய சங் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 16.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஞானெஜபன்.ஞா ஆண் ஞான சீலன் இ.ேத.கா 436 64.78 ெவற்ற

3 பரன்ஸ்.த ஆண் தங்கராஜ் நா.த.க. 8 1.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மேனாஜ்.எம் ஆண் மேனாகரன் த..க 108 16.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேவதமாணக்கம்.ேத ஆண் ேதவசகாயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:918   பதவான வாக்கள்: 665(72.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 665    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேரான்
ெஜமலா.ேத ெபண் ஞானபரகாசம்

ெநல்சன் இ.ேத.கா 20 3.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாபாய்.ப ேக ெபண் என். ெஜகதீசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 233 35.04 ெவற்ற

3 மா ராண.எஸ் ெபண் எஸ். ெசல்வராஜ் த..க 46 6.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜ.ெச ெபண் மார்  ப.ேஜ.ப 139 20.90 ேதால்வ

5 ேறாஸ்ெலட்
ேமர.அ ப ெபண் இரா. சகாயராஜன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 116 17.44 ேதால்வ

6 மார.த ெபண் அ ெடன்னமார் நா.த.க. 111 16.69 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:784   பதவான வாக்கள்: 492(62.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா.எம் ெபண் எஸ். வேவலன் ப.ேஜ.ப 211 42.89 ெவற்ற

2 மாலத.ெச ெபண் த. ெசந்தல்மார் நா.த.க. 75 15.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லாபாய். ெபண் மண த..க 206 41.87 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:685   பதவான வாக்கள்: 434(63.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 434    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணசாம.பா ஆண் பாைலயாநாடார் ச.ப.ஐ(எம்) 207 47.70 ெவற்ற

2 ேகாபால்.சா ஆண் கா. சாேவல் அ.இ.அ.த..க 8 1.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சதீஷ்மார்.பா ஆண் பால்பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 8.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஞானசீலன்.பா ஆண் . பாக்கயநாதன் த..க 121 27.88 ேதால்வ

5 மேகஷன். ஆண் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 63 14.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:780   பதவான வாக்கள்: 534(68.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகவல்.ெச ெபண் ெசல்வன் த..க 142 26.59 ேதால்வ

2 தா. ெபண் ெபா.மதன் ச.ப.ஐ 209 39.14 ெவற்ற

3 மத.ெபா ெபண் ச.அள் அ.இ.அ.த..க 55 10.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவ. ெபண் ரா. ெவங்கடாசலம் ப.ேஜ.ப 128 23.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:721   பதவான வாக்கள்: 527(73.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபனா.த ெபண் ெசல்வமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 4.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.ெபா ெபண் ேவ.நாகமண ப.ேஜ.ப 93 17.65 ேதால்வ

3 வத்யா.ரா ெபண் வசந்தமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 30.93 ேதால்வ

4 ெஜமலா.த ெபண் நாகராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 245 46.49 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:783   பதவான வாக்கள்: 523(66.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆனந்தேரகா.ச ெபண் நீ.அேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 20.08 ேதால்வ

2 ேகாபாலகஷ்ணன்.த ஆண் க. தங்கவாம ப.ேஜ.ப 127 24.28 ேதால்வ

3 ைடட்டஸ்ராஜ்.வ ஆண் வேவல் Makkal Needhi
Maiam 40 7.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கராண.பா ெபண் ெப.ந்தர் அ.இ.அ.த..க 17 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கராஜன்.ரா ஆண் ெச.ராைஜயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 14.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயமார.பா ெபண் பாலச்சந்தர் த..க 129 24.67 ெவற்ற

7 ெஜகன். ஆண் .
யம்பங்கெபமாள்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 5.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:821   பதவான வாக்கள்: 599(72.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 599    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கல்ெபட்ராஜ்.பா ஆண் பாக்கயநாதன் இ.ேத.கா 230 38.40 ேதால்வ

2 ெபரயசாம.ஈ ஆண் ஈஸ்வரபாக்கயம் ப.ேஜ.ப 369 61.60 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:764   பதவான வாக்கள்: 530(69.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சேராஜா. ெபண் ெசல்லத்ைர இ.ேத.கா 232 43.77 ேதால்வ

2 ெஜலஜா. ெபண் மரன் ப.ேஜ.ப 298 56.23 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:810   பதவான வாக்கள்: 554(68.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 554    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கஷ்ணன்.ெச ஆண் . ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 115 20.76 ேதால்வ

2 ேரஷ்.க த ஆண் கேணசன் த..க 87 15.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பத்மாவத.க ெபண் ச.அப்பாசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 15.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலகஷ்ணன்.ச ஆண் சங்தாமைரகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலப்ரமணயன்.அ ஆண் அப்பாநாடார் ப.ேஜ.ப 233 42.06 ெவற்ற

6 வர்க்கீஸ்.வ ஆண் வேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:714   பதவான வாக்கள்: 536(75.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 536    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அயா.ப ெபண் ெஜகன் இ.ேத.கா 47 8.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கவதா.ெச ெபண் ெசல்வகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 15.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஸ்ர.நா ெபண் ம .நாராயணன் ப.ேஜ.ப 124 23.13 ேதால்வ

4 சாந்த.ஆ ெபண் ெஜயா த..க 119 22.20 ேதால்வ

5 பா. ெபண் த.சவமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 165 30.78 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 595(74.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 595    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபதா.ெபா ெபண் த.சந்தரமார் த..க 101 16.97 ேதால்வ

2 அதா.ஐ ெபண் த.அேசாக்மார் ேத..த.க 121 20.34 ேதால்வ

3 கஷ்ணதங்கம்.ஆர் ெபண் இ.சவாஜகேணசன் அ.இ.அ.த..க 24 4.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவநளாயன.ெசௗ ெபண்  . ராஜாராம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 175 29.41 ெவற்ற

5 தங்கஷ்பம்.த ெபண் ச.மான்ராஜ் ப.ேஜ.ப 174 29.24 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:817   பதவான வாக்கள்: 526(64.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 526    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.த ெபண் ச.ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 36.50 ேதால்வ

2 ெபனார்சச.ம ெபண் த. தப்பத ப.ேஜ.ப 210 39.92 ெவற்ற

3 வஜயெலட்ம.ப ெபண் த.ராஜமாரன் அ.இ.அ.த..க 124 23.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:854   பதவான வாக்கள்: 606(70.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமார்.த ஆண் இ.தர்மங்கம் ப.ேஜ.ப 164 27.06 ேதால்வ

2 சவதாங்கம்.ம ஆண் எஸ்.மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 150 24.75 ேதால்வ

3 நாேகந்தரமார்.க ஆண் .கண்ணமாடன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 232 38.28 ெவற்ற

4 ேவல்கன். ஆண் நா.ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 9.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 506(68.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜா.ெஜ ெபண் த. வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 9.68 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 நஷா.ேகா ெபண் ப.பரதீப் அ.இ.அ.த..க 77 15.22 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ெரஜ.ெர ெபண் . அன ப.ேஜ.ப 123 24.31 ேதால்வ

4 வல்சலா. ெபண் ம.ராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 257 50.79 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:738   பதவான வாக்கள்: 521(70.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 520    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வராஜ். ஆண் ப.யம்ங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கலா.த ெபண் தர்மங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 25.77 ெவற்ற

3 தர்மராஜன்.நா ஆண் ெபா.நாராயணெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 13.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரபாகரன்.ம ஆண் ெச.மண அ.இ.அ.த..க 121 23.27 ேதால்வ

5 ேகசன்.த ஆண் தங்கப்பன் இ.ேத.கா 60 11.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜகதீஸ்வரன்.நா ஆண் ஆ. நாகமணநாடார் ப.ேஜ.ப 123 23.65 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவள்ளமைல   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:791   பதவான வாக்கள்: 582(73.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 582    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ந ஆண் ெச. நடராஜன் ப.ேஜ.ப 202 34.71 ெவற்ற

2 பட்ன் ஜீவா.ச
தா ஆண் ஏ.சகரயா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 43 7.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.ெச ஆண் .ெசல்வமண அ.இ.அ.த..க 11 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜகன். ஆண் த.கன் த..க 150 25.77 ேதால்வ

5 ெஜயக்மாரன். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 176 30.24 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:742   பதவான வாக்கள்: 566(76.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரகலா.ெச ெபண் .ரவந்தரன் அ.இ.அ.த..க 199 35.16 ேதால்வ

2 தங்கம்.த ெபண் அ. மணகண்டன் ப.ேஜ.ப 367 64.84 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:809   பதவான வாக்கள்: 496(61.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமர ெசன்
பாய்.அ ெபண் டா. ேமாகன்தாஸ் த..க 189 38.10 ேதால்வ

2 ஜாஸ்மன்
ெஜயந்த.ேஜ ெபண் த. வல்சன் இ.ேத.கா 199 40.12 ெவற்ற

3 லா.ேவ ெபண் ரா. சசதரன் தம்ப ப.ேஜ.ப 108 21.77 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:980   பதவான வாக்கள்: 550(56.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 550    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமர அனதா. ெபண் அ. எல்சயர் இ.ேத.கா 280 50.91 ெவற்ற

2 ெஜயா மேனாகரன்.ெபா ெபண் ம. மேனாகரன் த..க 270 49.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:886   பதவான வாக்கள்: 621(70.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 620    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பர்ட்.சா ஆண்  சார்லஸ் நா.த.க. 31 5.00 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ெகன்ற தாமஸ்.ம ஆண் ஆ. மேவல் த..க 255 41.13 ேதால்வ

3 லாசர்.ெகா ஆண் ெகாச்சன் நாடார் இ.ேத.கா 296 47.74 ெவற்ற

4 ேறாச.நா ெபண் த.மரய ஏதாஸன் ப.ேஜ.ப 38 6.13 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:985   பதவான வாக்கள்: 591(60.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கங்ஸ்.த ஆண் ெச. தங்கமண இ.ேத.கா 54 9.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைரராஜ்.ெச ஆண் ெச. ெசல்வமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேனாகரன்.ம ஆண் அ. மேவல் த..க 247 41.79 ெவற்ற

4 ேகசன்.ச ஆண் சன்ைனய்யன் அ.இ.அ.த..க 20 3.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பன்.ெசௗ ஓ ஆண் ெச. சந்தர்ராஜ் நா.த.க. 41 6.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வல்சன்.ெஜ ஆண் ெஜகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 183 30.96 ேதால்வ

7 ப.ப ஆண் பாைலய்யன் ப.ேஜ.ப 25 4.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:981   பதவான வாக்கள்: 751(76.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 751    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கறஸ்ேடாபர்
ெஜபராஜ்.ெச ஆண் ெசல்வநாயகம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 4 0.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தர்சங்.ற ஆண் ெச.றாப இ.ேத.கா 432 57.52 ெவற்ற

3 ெசல்வ மார்.ெச ஆண் ெசமண த..க 297 39.55 ேதால்வ

4 ெநல்சன்.ரா ஆண் ஞ. ராஜமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜமார். ஆண் ெபா.ராடன் நா.த.க. 8 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:794   பதவான வாக்கள்: 540(68.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 540    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னா ேறாஸ்.ச ேறா ெபண் ரா.ெசன் ராஜ
மார் இ.ேத.கா 313 57.96 ெவற்ற

2 வக்ேடாறயாள்
ெசல்வ.அ ெபண் த. அைம ராஜ் த..க 171 31.67 ேதால்வ

3 ெஜபா ெசன்
ேமர.ெச ெபண் அ.ஆன்ேறா சபன் அ.இ.அ.த..க 56 10.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:999   பதவான வாக்கள்: 726(72.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 725    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைரராஜ்
மேவல்.ற ஆண் ம.றசல் ராஜ் இ.ேத.கா 545 75.17 ெவற்ற

2 றாபன்சன்.ஆ ஆண் . ஆேரான் த..க 180 24.83 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:918   பதவான வாக்கள்: 612(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 612    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:27:00 213/215

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசாபதராஜ். ஆண் ெப.த்ைதயன் ச.ப.ஐ(எம்) 393 64.22 ெவற்ற

2 ஷர்ன் ெசல்வ
சங்.ரா ஆண் ராைஜயன் த..க 219 35.78 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:932   பதவான வாக்கள்: 677(72.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 677    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழகன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் த..க 283 41.80 ேதால்வ

2 பன்.த ஆண் ஆ. தபத் நா.த.க. 42 6.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜர் ெஜப சங்
மார்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர இ.ேத.கா 352 51.99 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:919   பதவான வாக்கள்: 625(68.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 625    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன பா
பளவர்ெலட்.ரா ெபண் ப. ெஜஸ்ன் மார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 127 20.32 ேதால்வ

2 ஓமனா.ெச ெபண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 288 46.08 ெவற்ற

3 பரமளா.ம ெபண் . ராஜமார் நா.த.க. 10 1.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேபப.அ ெபண் கா. றாபன்சன் த..க 109 17.44 ேதால்வ

5 வாசந்த.வ ெபண் ப. சந்தரேசகரன் அ.இ.அ.த..க 76 12.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயமார.ரா ெபண் ஈ ேஷாத்தமன்
நாயர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:975   பதவான வாக்கள்: 646(66.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஷ். ஆண் பா. ரளதரன் த..க 107 16.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராஜேகாபாலன். ஆண் கன் அ.இ.அ.த..க 128 19.81 ேதால்வ

3 இராேஜஷ் மார்.ஞா ஆண் ஞானசகாமண இ.ேத.கா 283 43.81 ெவற்ற

4 ரத்தனராஜ்.ேந ஆண் ேநைசயன் நா.த.க. 20 3.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜம். ெபண் ராைஜயன் ப.ேஜ.ப 108 16.72 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:794   பதவான வாக்கள்: 587(73.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சர்மளா.பா ெபண் வஜயமண இ.ேத.கா 218 37.14 ேதால்வ

2 பளஷ்ங்
ெஷர்.வ ெபண் ேக. ெநகேலாத் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 73 12.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயராண.த ெபண் ெப. ேலாகதாஸ் ப.ேஜ.ப 43 7.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவ.வ ேமா ெபண் ேந.ெரஜஸ் பா த..க 253 43.10 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:857   பதவான வாக்கள்: 506(59.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாராண.ெச ெபண் பால்தாஸ் த..க 216 42.69 ேதால்வ

2 ெசன்றல் லதா.வ ெபண் ெச. ஜர் ெஜபசங்
மார் இ.ேத.கா 290 57.31 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:840   பதவான வாக்கள்: 592(70.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 592    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சஜல்.ரா ஆண் ராஜமண இ.ேத.கா 244 41.22 ெவற்ற

2 பால்ராஜ்.வ ஆண் வல்சலம் த..க 101 17.06 ேதால்வ

3 கம்ம
அப்சல்.அ ஆண் எஸ் அப்ல் அஸ் எஸ்..ப.ஐ. 166 28.04 ேதால்வ

4 வேனாத்.  ஆண் ம.ேக.கன் ப.ேஜ.ப 81 13.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:770   பதவான வாக்கள்: 488(63.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லதா.த ெபண் சந்தர்ராஜன் இ.ேத.கா 190 38.93 ெவற்ற

2 வசந்தா.ேஜா ெபண் ேத. ேயானா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 166 34.02 ேதால்வ

3 வேனாபா.ம ெபண் ச.ஆனந்த் களட்டஸ் த..க 132 27.05 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:819   பதவான வாக்கள்: 503(61.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆல்பன்
கறஸ்.ஆ ெபண் ஜாண்சன் த..க 241 48.10 ேதால்வ

2 கதா.தா ெபண் வமல்ராஜ் இ.ேத.கா 260 51.90 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவர்களம்ப   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:958   பதவான வாக்கள்: 612(63.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 612    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எட்வர்ட் நக்சன்.ேஜ ஆண் ம.ேஜைசயன் இ.ேத.கா 252 41.18 ேதால்வ

2 கறஸ் ெபனன்.ெர ஆண் அ. ெரத்தனமண நா.த.க. 33 5.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பா.ேந ஆண் ேநைசய்யன் ப.ேஜ.ப 70 11.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஸ்டான் தங்க
ராேஜஸ்.பா ஆண் பால்தாஸ் த..க 257 41.99 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:945   பதவான வாக்கள்: 648(68.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 648    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கய ேமர
ெரஜன.ேதா ெபண் ராமசந்தரன் இ.ேத.கா 258 39.81 ெவற்ற

2 ெரஞ்சதம்.ரா ெபண் தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 127 19.60 ேதால்வ

3 ெரஜலா.ஐ ெபண் ம. ச நா.த.க. 43 6.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஸ்த ராண.ேயா ெபண் ஞா. பால்தாஸ் த..க 220 33.95 ேதால்வ


