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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : கஷ்ணகர

ேபராட்ச : ஊத்தங்கைர   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1177   பதவான வாக்கள்: 927(78.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 927    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ந ஆண் நேடச உைடயார் ப.ேஜ.ப 5 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இைளயராஜா.ம ஆண் மதயழகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 11.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கார்த்தக்.ெச ஆண் ெசல்வம் அ.ம..க. 3 0.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மத்ரா தவமண.த ெபண் தவமண த..க 414 44.66 ெவற்ற

5 பழன. ஆண் ப்சாம அ.இ.அ.த..க 396 42.72 ேதால்வ

6 மாரத்.ேஜா ஆண் ேஜாதநாதன் நா.த.க. 7 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:839   பதவான வாக்கள்: 636(75.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனேகஸ்வர.கா ெபண் கார்த்தேகயன் த..க 285 44.81 ெவற்ற

2 சம்ரணம்.க ெபண் கைலச்ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 224 35.22 ேதால்வ

3 ேரவத.த ெபண் தவராஜ் நா.த.க. 70 11.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வனதா.ேகா ெபண் ேகாகேலஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 8.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வத்யா.க ெபண் கேணஷ்மார் Makkal Needhi
Maiam 4 0.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஊத்தங்கைர   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1015   பதவான வாக்கள்: 780(76.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 780    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 13:38:20 2/24

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 276 35.38 ேதால்வ

2 ேகாபநாத்.ஆ ஆண் ஆகம் Makkal Needhi
Maiam 4 0.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரஷ்.வ ஆண் வேவல் அ.ம..க. 17 2.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைர.த ஆண் தமன் ேத..த.க 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாரத்.ேஜா ஆண் ேஜாதநாதன் நா.த.க. 2 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேமாகன்.ம ஆண் மண த..க 281 36.03 ெவற்ற

7 ெஜயபரகாஷ்.அ ஆண் அத்தயண்ணன் அ.இ.அ.த..க 196 25.13 ேதால்வ

8 ெஜயராமன். ஆண் ந்தரர்த்த ப.ேஜ.ப 4 0.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1169   பதவான வாக்கள்: 823(70.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 823    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலமகள். ெபண் ஆர் ப பார்த்தபன் த..க 462 56.14 ெவற்ற

2 சங்கீதா.க ெபண் கேணசன் Makkal Needhi
Maiam 4 0.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேராஸ்ன்
ஜீவா.ைம ெபண் ைமக்ேகல்ராஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 11 1.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷமீம்.ஜா ெபண் ஜாபர் அ.இ.அ.த..க 346 42.04 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஊத்தங்கைர   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1170   பதவான வாக்கள்: 744(63.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 744    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதர்ேவல்.க ஆண் கந்தசாம த..க 410 55.11 ெவற்ற

2 மார்சங். ஆண் ேரந்தர்சங் ப.ேஜ.ப 16 2.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவானந்தம்.க ஆண் கண்ணப்ப
ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 304 40.86 ேதால்வ

4 மாரத்.ேஜா ஆண் ேஜாதநாதன் நா.த.க. 8 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவமார்.சீ ஆண் சீனவாசன் Makkal Needhi
Maiam 6 0.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1007   பதவான வாக்கள்: 870(86.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 870    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவன்.மா ஆண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 260 29.89 ெவற்ற

2 ெசல்வராண.மா ெபண் மா வ.ச.க. 242 27.82 ேதால்வ

3 பர. ஆண் னராஜ் Makkal Needhi
Maiam 20 2.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மண .ச ஆண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 250 28.74 ேதால்வ

5 கன். ஆண் ைரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 8.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேவயப்பன்.அ ஆண் அய்யாகண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 2.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1326   பதவான வாக்கள்: 817(61.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 817    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபன்னஷா.சா ெபண் சாதக்பாஷா த..க 349 42.72 ெவற்ற

2 கீதா. ெபண் கேணசன் எ
ப்பராயன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 169 20.69 ேதால்வ

3 சரளா
ேமாகன்மார்.ேமா ெபண் ேமாகன்மார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 47 5.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சரஸ்வத.ெஜ ெபண் ெஜகதீசன் அ.இ.அ.த..க 252 30.84 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1078   பதவான வாக்கள்: 672(62.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.வ ெபண் வஜயமார் அ.இ.அ.த..க 273 40.63 ெவற்ற

2 மலர்வழ
வஜயமார்.வ ெபண் ஆர் வஜயமார் இ.ேத.கா 272 40.48 ேதால்வ

3 ேயாேகஸ்வர.ெஜ ெபண் எஸ்
ெஜயராமன் ப.ேஜ.ப 73 10.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜஸ்வர.ெஜ ெபண் ெஜயேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேலாகப்பரயா. ெபண் ேபரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 5.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷமீம்.ந ெபண் நசீர் நா.த.க. 6 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1339   பதவான வாக்கள்: 873(65.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 873    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா. ெபண் கம்ம ரப Manithaneya
Makkal Katchi 165 18.90 ேதால்வ

2 ஆனந்த சரண்யா
ேமர. ெபண் ரயபரகாஷ் அ.ம..க. 14 1.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தீப்த. ெபண் பத ப.ேஜ.ப 23 2.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெதன்றல்.த ெபண் ேமகநாதன் பா.ம.க. 50 5.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பா அமதா.அ ெபண் அப்ல்சமத் அ.இ.அ.த..க 146 16.72 ேதால்வ

6 ஷாகதாேபகம்.ம ெபண் மபஷரப் த..க 475 54.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஊத்தங்கைர   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1201   பதவான வாக்கள்: 816(67.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 816    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளமத.ச ெபண் சதஷ்மார் அ.ம..க. 9 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசன்னம்மாள்.ச ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நர்மலா.க ெபண் கந்தசாம த..க 421 51.59 ெவற்ற

4 ங்ெகா.ெஜ ெபண் ெஜயசந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 12.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மார. ெபண் ைரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 6.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராம.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 214 26.23 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:787   பதவான வாக்கள்: 534(67.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இர்பானா.அ ெபண் அமீர்ஹதாயத்ல்லாஜ ேத..த.க 15 2.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமத.ர ெபண் கதர்ேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 195 36.52 ேதால்வ

3 சங்கீதா.ேத ெபண் ேதவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 5.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்தயா. ெபண் பாலன் அ.இ.அ.த..க 94 17.60 ேதால்வ

5 நந்தன.கா ெபண் கார்த்தக் Makkal Needhi
Maiam 3 0.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மணேமகைல.ம ெபண் மண த..க 197 36.89 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1048   பதவான வாக்கள்: 712(67.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 712    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் ப்சாம த..க 438 61.52 ெவற்ற

2 தா.ர ெபண் ரேமஷ் ப.ேஜ.ப 8 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனம்.ந ெபண் நத்தயானந்தன் அ.இ.அ.த..க 205 28.79 ேதால்வ

4 னயம்மாள்.ப ெபண் பழன அ.ம..க. 2 0.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமகலா. ெபண் பத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 7.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷமீம்.ந ெபண் நசீர் நா.த.க. 6 0.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1285   பதவான வாக்கள்: 828(64.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 827    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கம். ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 6 0.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.ெச ஆண் ெசன்றாயன் அ.ம..க. 66 7.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்மார்.ேவ ஆண் ேவயப்பன் Makkal Needhi
Maiam 2 0.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனயப்பன். ஆண் க்ைகயன் அ.இ.அ.த..க 268 32.41 ேதால்வ

5  ராமன். ஆண் ப்பன் த..க 485 58.65 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஊத்தங்கைர   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:912   பதவான வாக்கள்: 656(71.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அமால்லா.பா ஆண் பா த..க 388 59.15 ெவற்ற

2 ஆகம்.ேவ ஆண் ேவயப்ப ெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 202 30.79 ேதால்வ

3 ெதன்னவன். ஆண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 5.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நலன்.இரா ஆண் ந ேக ராமசாம கண்டர் பா.ம.க. 3 0.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பத. ஆண் எஸ்வ
ப்பரமணதயார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜ.அ ஆண் அர்த்தனார ப.ேஜ.ப 8 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜீவா.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஊத்தங்கைர   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1198   பதவான வாக்கள்: 904(75.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 904    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதம்.ம ஆண் மக்ல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 10.95 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 கார்த்தக்.கா ஆண் காச Makkal Needhi
Maiam 10 1.11 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 மேரசன்.ச ஆண் சண்கம் பா.ம.க. 681 75.33 ெவற்ற

4 சக்ரவர்த்த.ேஜா ஆண் ேஜாத அ.ம..க. 6 0.66 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 பழனயம்மாள்.ரா ெபண் ராஜாராம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.44 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

6 ேகசன் .ெவ ஆண் ெவள்ைளய
கண்டர் த..க 18 1.99 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

7 ராேஜந்தரன். ஆண் மைல அ.இ.அ.த..க 86 9.51 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1149   பதவான வாக்கள்: 905(78.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 905    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண.ெவ ெபண் ஜ.ெவங்கேடசன் அ.இ.அ.த..க 384 42.43 ேதால்வ

2 கவதா.ெவ ெபண் ெவங்கேடசன் நா.த.க. 11 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கீதா.ஞ ெபண் ஞானேசகர் த..க 510 56.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : காேவரப்பட்னம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:640   பதவான வாக்கள்: 545(85.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 545    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 305 55.96 ெவற்ற

2 சவபரயா.வ ெபண் வமல் ம அ.இ.அ.த..க 222 40.73 ேதால்வ

3 பாரதெசல்வ.எஸ் ெபண் சவக்மார் ப.ேஜ.ப 13 2.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவங்கேடஷ்.ச ஆண் சரவணன் நா.த.க. 5 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காேவரப்பட்னம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:832   பதவான வாக்கள்: 630(75.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 630    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவந்தசாம.ேவ ஆண் ேவட்ராயன் பா.ம.க. 3 0.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜாதா.ேமா ெபண் அண்ணாைர ம ந அ.இ.அ.த..க 294 46.67 ெவற்ற

3 தனகரன்.ஆ ஆண் ஆக ஆச்சார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 148 23.49 ேதால்வ

4 ேதவராஜன்.நா ஆண் எம்.நாகராஜன் இ.ேத.கா 174 27.62 ேதால்வ

5 பரசாந்த்.ெவ ஆண் ெவங்கேடசன் நா.த.க. 8 1.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரேமஷ்.ஆ ஆண் ஆகம் ேத..த.க 3 0.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காேவரப்பட்னம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1545   பதவான வாக்கள்: 1158(74.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1158    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாரேகஸ்வர.ேகா ெபண் தரன் த..க 552 47.67 ேதால்வ

2 பரேமஸ்வர.எஸ் ெபண் சவா ேக ேக அ.இ.அ.த..க 600 51.81 ெவற்ற

3 ேபப.ெவ ெபண் ெவங்கேடசன் நா.த.க. 6 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1518   பதவான வாக்கள்: 1352(89.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1352    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காேவர.எஸ் ெபண் ெசௗந்தர்ராஜன் ேக அ.இ.அ.த..க 463 34.25 ேதால்வ

2 பரீத்த.த ெபண் தமழர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 1.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மான.த ெபண் மாைதயன் த..க 834 61.69 ெவற்ற

4 ரத்தணம்மாள். ெபண் ப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 2.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காேவரப்பட்னம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:799   பதவான வாக்கள்: 657(82.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 657    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபராம.கா பா ெபண் மதனேகாபால்.கா ேமா அ.இ.அ.த..க 361 54.95 ெவற்ற

2 சங்கீதா.இ ெபண் பவஎஸ் இளங்ேகாவன் த..க 289 43.99 ேதால்வ

3 சவப்பரகாஷ்.ச ஆண் சரவணன் நா.த.க. 6 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நடராஜ்.ச ஆண் சன்னசாம பா.ம.க. 1 0.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:751   பதவான வாக்கள்: 552(73.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 552    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாரதம்மா.எஸ் ெபண் பா அ.இ.அ.த..க 127 23.01 ேதால்வ

2 நத்யா. ெபண் த்மார் த..க 266 48.19 ெவற்ற

3 மஞ்.ச ெபண் கார்தக் அ.ம..க. 159 28.80 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:569   பதவான வாக்கள்: 450(79.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்ெசல்வ.ேசா ெபண் ேசாபன்பா த..க 236 52.44 ெவற்ற

2 தனலட்ம.க ெபண் கேனசன் அ.இ.அ.த..க 205 45.56 ேதால்வ

3 ெபான்ன. ெபண் கன் நா.த.க. 9 2.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : காேவரப்பட்னம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:599   பதவான வாக்கள்: 481(80.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகால்ராஜ்.ஞா ஆண் ஞானேசகரன் த..க 257 53.43 ெவற்ற

2 பாலாஜ.ஆர் ஆண் ராஜேகாபால் அ.இ.அ.த..க 224 46.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : காேவரப்பட்னம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1030   பதவான வாக்கள்: 815(79.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 815    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாஜத்.ெஜ ேக
எஸ் ஆண் சாலால் த..க 321 39.39 ேதால்வ

2 பரசாந்த்.ெவ ஆண் ெவங்கேடசன் நா.த.க. 7 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜாபர் பாஷா.ெகா ஆண் ெகாஸ்பாய் அ.இ.அ.த..க 487 59.75 ெவற்ற

ேபராட்ச : காேவரப்பட்னம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1097   பதவான வாக்கள்: 827(75.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 827    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவபரகாஷ்.ச ஆண் சரவணன் நா.த.க. 8 0.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தமால்.ப ஆண் பழனேவ அ.இ.அ.த..க 451 54.53 ெவற்ற

3 பரயங்கா.ேகா ெபண் ேகாவந்தசாம பா.ம.க. 10 1.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜய்சங்கர்.க ஆண் கஷ்ணன் த..க 358 43.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1166   பதவான வாக்கள்: 937(80.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 937    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாதாத்ண்ணசா.ெஜ ேக
எஸ் ெபண் சாலால் த..க 512 54.64 ெவற்ற

2 ஷாகனா.ஜா ெபண் ஜான்பாஷா அ.இ.அ.த..க 425 45.36 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 746(86.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 746    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண.ேமா ெபண் ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 318 42.63 ேதால்வ

2 அதா.ச ெபண் சத்தயேவல் த..க 401 53.75 ெவற்ற

3 ெபான்ன. ெபண் கன் நா.த.க. 27 3.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:593   பதவான வாக்கள்: 492(82.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசண்பகவள்ள.ெபா ெபண் ெபாய்யாெமாழ அ.இ.அ.த..க 192 39.02 ேதால்வ

2 ேபப.ெவ ெபண் ெவங்கேடசன் நா.த.க. 12 2.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்த. ெபண் சன்னரா த..க 288 58.54 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:418   பதவான வாக்கள்: 348(83.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 348    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா . ெபண் பழன த..க 173 49.71 ெவற்ற

2 சக்த.சா ெபண் சாந்தமார் அ.இ.அ.த..க 166 47.70 ேதால்வ

3 சாம. ஆண் ணாளன் அ.ம..க. 9 2.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:801   பதவான வாக்கள்: 640(79.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 640    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.நா ெபண் நாகராஜ் ச.ப.ஐ 122 19.06 ேதால்வ

2 மஞ் என்கன்ற
மஞ்ளா.ம ெபண் மண அ.இ.அ.த..க 151 23.59 ேதால்வ

3 ஷாயனா.எம் ெபண் கம சமீர் த..க 367 57.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகலமங்களம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1084   பதவான வாக்கள்: 815(75.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 815    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆஷாப.பா ெபண் பாப் ஜான் த..க 125 15.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கரபா . ஆண் ேதவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 293 35.95 ெவற்ற

3 ைசயத் அேசன்.ேக
எஸ் ஆண் ைசயத் பாசல் அ.இ.அ.த..க 213 26.13 ேதால்வ

4 மமார்.ரா ஆண் ராமகஷ்ணப்பா ச.ப.ஐ 180 22.09 ேதால்வ

5 த்க்மார்.மா ஆண் மாயத்ேதவன் நா.த.க. 4 0.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:703   பதவான வாக்கள்: 472(67.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 472    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணா.ஆர் ெபண் ரேமஷ் த..க 86 18.22 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர .எஸ் ெபண் ெசந்தல்மார்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 186 39.41 ேதால்வ

3 ம்தாஜ்.எஸ் ெபண் ைசயத் அேசன் ேக
எஸ் அ.இ.அ.த..க 200 42.37 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகலமங்களம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:957   பதவான வாக்கள்: 757(79.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 757    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகலா.எஸ் ெபண் சாதக் பாஷா ேக
எம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 495 65.39 ெவற்ற

2 நகனா பா.ச ெபண் சான்பாஷா த..க 262 34.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகலமங்களம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:719   பதவான வாக்கள்: 547(76.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 547    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தக்மார்.ெத ஆண் ெதய்ேவந்தரன் நா.த.க. 9 1.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரத்மார்.ஜ ஆண் கேணஷ்பா ச.ப.ஐ 165 30.16 ேதால்வ

3 மஞ்நாத் .ஆர் ஆண் ராமன் அ.இ.அ.த..க 72 13.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜ்ஜரமார்.ப ேஜ ஆண் ஜான் த..க 15 2.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜய. ெபண் னவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 286 52.29 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:913   பதவான வாக்கள்: 710(77.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 710    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மலதா.அ ெபண் ஆனந்தய்யா த..க 162 22.82 ேதால்வ

2 பாண்யம்மா.ெத ெபண் ெதய்ேவந்தரன் நா.த.க. 3 0.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மஞ்ளா.ஆர் ெபண் ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 90 12.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயா.ெப ெபண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 455 64.08 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகலமங்களம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:759   பதவான வாக்கள்: 547(72.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 547    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தக்மார்.ெத ஆண் ெதய்ேவந்தரன் நா.த.க. 3 0.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நேரஷ்.ரா ஆண் ராைமயா த..க 193 35.28 ேதால்வ

3 நாகராஜ்.ேக இ ஆண் எத்தராஜீ நா
.ஆர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 229 41.86 ெவற்ற

4 மஞ்நாத்.ேக எஸ் ஆண் நஞ்சப்பா அ.இ.அ.த..க 5 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹரீஷ்.உ ஆண் உக்ரப்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 21.39 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:946   பதவான வாக்கள்: 652(68.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 652    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சர்வமங்களா.ப ெபண் பரேமஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 30.06 ேதால்வ

2 ராஜம்மா.க ெபண் கஷ்ணப்பா நா.த.க. 6 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பா.ஜ ெபண் வஸ்வநாத் ப.ேஜ.ப 203 31.13 ேதால்வ

4 வச்சலா.எல் ெபண் லட்மணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 219 33.59 ெவற்ற

5 ஷாபரா ேபகம். ெபண் கரம் பாஷா த..க 28 4.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:930   பதவான வாக்கள்: 662(71.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 662    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எல்லம்மா.வ ெபண் ெவங்கேடஷ் ச.ப.ஐ 307 46.37 ெவற்ற

2 எல்லம்மா.ேவ ெபண் ேவயப்பா த..க 280 42.30 ேதால்வ

3 சந்தரா.என் ெபண் நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 51 7.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சரளா. ெபண் சாம ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 3.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:596   பதவான வாக்கள்: 466(78.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 466    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் ராஜேசகர் த..க 39 8.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாண்யம்மா.ெத ெபண் ெதய்ேவந்தரன் நா.த.க. 3 0.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ர்ணமா. எம் ெபண் மஞ்நாத் அ.இ.அ.த..க 150 32.19 ேதால்வ

4 மாலா.என் ெபண் நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 274 58.80 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:904   பதவான வாக்கள்: 746(82.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 746    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எல்லப்பா.த ஆண் தம்மராயன் நா.த.க. 9 1.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கங்ேகசன் எ
கங்ேகஷ் .ச ஆண் சம்பங்கயப்பா ச.ப.ஐ 168 22.52 ேதால்வ

3 சண்கம்.ஆர் ஆண் ரத்தனம் வ அ.இ.அ.த..க 370 49.60 ெவற்ற

4 ேகஷ். ஆண் சாம ேத..த.க 149 19.97 ேதால்வ

5 ராஜாமண.க ஆண் கஷ்ணப்பா த..க 50 6.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகலமங்களம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:421   பதவான வாக்கள்: 312(74.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 312    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உேமஷ்.ேக ஆண் ெகம்பண்ணா ப.ேஜ.ப 65 20.83 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ்.எம் ஆண் கன் நா.த.க. 3 0.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மத்ன்
சக்கரவர்த்த.ரா ஆண் ராமப்பா ேக.எம் த..க 111 35.58 ேதால்வ

4 னவாசன்.ேக ஆண் காலாச்சார அ.இ.அ.த..க 133 42.63 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகலமங்களம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:824   பதவான வாக்கள்: 565(68.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 565    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவந்தப்பா.ம ஆண் மதனகரயப்பா ப.ேஜ.ப 46 8.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தன். என் ஆண் நாராயணசாம அ.இ.அ.த..க 100 17.70 ேதால்வ

3 ேகஷ்.ெவ ஆண் ெவங்கடசாம நா.த.க. 2 0.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 னராஜ்.எல் ஆண் லட்ைமய்யா ச.ப.ஐ 149 26.37 ேதால்வ

5 ெவங்கடாசலபத. ஆண் னராஜ் பா.ம.க. 189 33.45 ெவற்ற

6 ெவங்கேடஷ்.ேக ஆண் காளப்பா த..க 79 13.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:682   பதவான வாக்கள்: 529(77.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 529    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஷ்வன. ெபண் ேகஷ் ப.ேஜ.ப 7 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உமா.ேக ெபண் ேரஷ் த..க 201 38.00 ெவற்ற

3 நசீமா.ச ெபண் சாதக் ச.ப.ஐ 187 35.35 ேதால்வ

4 வஜயா.ரா ெபண் ராஜா அ.இ.அ.த..க 134 25.33 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகலமங்களம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:736   பதவான வாக்கள்: 524(71.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 524    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவபரகாஷ்.ேக ப ஆண் பசவஆத்ைரயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 91 17.37 ேதால்வ

2 ேதவராஜ்.ேக ப ஆண் ெகம்ைபய்யா அ.இ.அ.த..க 304 58.02 ெவற்ற

3 பா.இரா ஆண் ராமசாம த..க 63 12.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலகஷ்ணன்.அ ஆண் அன்ைனயப்பா ப.ேஜ.ப 62 11.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேகஷ்.ெவ ஆண் ெவங்கடசாம நா.த.க. 4 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1612   பதவான வாக்கள்: 1169(72.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1169    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗசப்.கா ஆண் காசீம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்தேவல்.ந ஆண் நரசம்மன் த..க 347 29.68 ேதால்வ

3 சம்பத்மார்.மா ஆண் மா பா.ம.க. 21 1.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெமௗகமத்
ெஷரப்.ஆ ஆண் ஆதாம் ெஷரீப் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 491 42.00 ெவற்ற

5 ெஜயராமன். ஜ ஆண் ேகாபாலப்பா அ.இ.அ.த..க 298 25.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1629   பதவான வாக்கள்: 1008(61.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1008    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ர்யா.ெவ ெபண் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 309 30.65 ேதால்வ

2 நாகலட்ம.ச ெபண் சவராஜ் த..க 484 48.02 ெவற்ற

3 பாக்யா.ந ெபண் நரசம்மன் அ.இ.அ.த..க 174 17.26 ேதால்வ

4 மார.எம் ெபண் மாயவன் ேத..த.க 28 2.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜலட்ம.ெச ெபண் கன் நா.த.க. 13 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1493   பதவான வாக்கள்: 1138(76.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1138    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.ந ஆண் நேடசன் த..க 644 56.59 ெவற்ற

2 ப்ரமண. ஆண் ட்டப்பா அ.இ.அ.த..க 342 30.05 ேதால்வ

3 ந்தன்.க ஆண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 11.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வன்னப்பன்.ச ஆண் சந்தரப்பா ப.ேஜ.ப 18 1.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1299   பதவான வாக்கள்: 984(75.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 984    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ப ெபண் சார்லஸ் வக்டர் த..க 499 50.71 ெவற்ற

2 பார்வதம்மா.ரா ெபண் ராம்மார் ச.ப.ஐ 370 37.60 ேதால்வ

3 லஷ்ம.ெவ ெபண் ெவங்கேடஷ் அ.இ.அ.த..க 115 11.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1405   பதவான வாக்கள்: 1023(72.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1023    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ர்
ரஹ்மான்.அ ஆண் கம அன்வர் இ.ேத.கா 736 71.95 ெவற்ற

2 ஆசப் அ.ஆ ஆண் ஆசன் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 4.69 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 ெசய்த் பாஷா.ஏ ஆண் அப்ல்காபர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 224 21.90 ேதால்வ

4 கன்.கா ஆண் காளயப்பன் பா.ம.க. 1 0.10 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ஜாகீர் உேசன்.அ ஆண் அன்வர் ேத..த.க 14 1.37 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:863   பதவான வாக்கள்: 608(70.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 608    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா. ெபண் .னராஜ் பா.ம.க. 9 1.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரஜப்நஸா.ைச ெபண் ைசயத்
இப்ராஹம் அ.ம..க. 2 0.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரீஹானாேபகம்.ர ெபண் ரயாஷ்பாஷா த..க 332 54.61 ெவற்ற

4 ேரகா. ெபண் மேரஷ் அ.இ.அ.த..க 251 41.28 ேதால்வ

5 வமலா.ரா ெபண் ராஜங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1290   பதவான வாக்கள்: 883(68.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 883    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபதா.ர ெபண் ராபக் அ.ம..க. 4 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நளனா.ல ெபண் லட்ம நாராயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 9.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாஜமா ப.ப ெபண் பகாஷ் த..க 386 43.71 ெவற்ற

4 மஞ்.மா ெபண் மாேதஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 140 15.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரத்னம்மா.ேகா ெபண் ேகாவந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 258 29.22 ேதால்வ

6 ெஜயம்மா.ெவ ெபண் ெவங்கேடசப்பா நா.த.க. 8 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1089   பதவான வாக்கள்: 790(72.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 790    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பர்வன்தாஜ். ெபண் கம அன்வர்
பாஷா அ.ம..க. 4 0.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பர்வன்தாஸ்.ச ெபண் சலாம்ேபக் ச.ப.ஐ 340 43.04 ேதால்வ

3 னராப.அ ெபண் அப்ல் காதர் த..க 446 56.46 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 9 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1134   பதவான வாக்கள்: 768(67.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல்கலாம்.அ ஆண் அப்ல்கஃபார் த..க 457 59.51 ெவற்ற

2 ரஹமத் ேபக்.அ ஆண் அேசன் ேபக் ச.ப.ஐ 311 40.49 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1315   பதவான வாக்கள்: 974(74.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 974    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசன்ராஜா.க ஆண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 8.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அம்ேரஷ்.ந ஆண் நஞ்சப்பா அ.இ.அ.த..க 411 42.20 ேதால்வ

3 சக்தேவல்.ச ஆண் சன்னதம்ப நா.த.க. 3 0.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணவண்ணன். ஆண் ப்பன் த..க 473 48.56 ெவற்ற

5 ெவங்கேடஷ்.ேகா ஆண் ேகாபால் அ.ம..க. 8 0.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1188   பதவான வாக்கள்: 821(69.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ். ஆண் த்தப்பா அ.இ.அ.த..க 167 20.34 ேதால்வ

2 நஞ்சப்பா.ந ஆண் நஞ்ண்டப்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 23.02 ேதால்வ

3 ராஜலட்ம.ெச ெபண் கன் நா.த.க. 10 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ங்ேகாராவ்.ச ஆண் சவாராவ் த..க 455 55.42 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 524(69.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 524    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ரா ெபண் ராமசந்தரராவ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 19.85 ேதால்வ

2 பேரமா.ேச ெபண் ேசகர் த..க 218 41.60 ெவற்ற

3 ராதா.எம் ெபண் ெவங்கடசாம ேத..த.க 3 0.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்ம. ெபண் ந்தரராஜ் ப.ேஜ.ப 199 37.98 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:730   பதவான வாக்கள்: 514(70.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 514    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஜலட்ம.ம ெபண் மணகண்டன் த..க 83 16.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகௗரலட்ம.ஆ ெபண் ஆகம் ச.ப.ஐ 148 28.79 ேதால்வ

3 சஞ்சனா.ேசா ெபண் ேசாமேசகர் ப.ேஜ.ப 283 55.06 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1651   பதவான வாக்கள்: 1142(69.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1141    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அம்பகா.ெச ெபண் ெசந்தல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 269 23.58 ேதால்வ

2 ெகௗரம்மா.ெச ெபண் ெசன்னீராச்சார த..க 635 55.65 ெவற்ற

3 ெகௗரம்மாள். ெபண் னெவங்கடப்பா ப.ேஜ.ப 237 20.77 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:817   பதவான வாக்கள்: 535(65.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 535    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபநாத்.அ ஆண் அனந்தராம ெசட் த..க 181 33.83 ேதால்வ

2 சக்தேவல்.ச ஆண் சன்னதம்ப நா.த.க. 11 2.06 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ட்டம்மா.அ ெபண் அப்ைபய்யா ப.ேஜ.ப 50 9.35 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ஹம்மத்
இப்ராகம். ஆண் ஹம்மத் அப்ல்

காதர் அ.ம..க. 3 0.56 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ெஜயந்த் எ
ெஜயந்தா.கா ஆண் காந்தராஜ் ச.ப.ஐ 290 54.21 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:756   பதவான வாக்கள்: 648(85.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 648    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாதக் பாஷா.கா ஆண் காதர் ைமதீன் அ.ம..க. 2 0.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராமர்த்த. ஆண் னெவங்கடப்பா அ.இ.அ.த..க 96 14.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜந்தரன்.க ஆண் கஷ்ணப்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 3.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவங்கடராஜ். ஆண் னெவங்கடப்பா ப.ேஜ.ப 134 20.68 ேதால்வ

5 ெவங்கேடஷ்.ச ஆண் சக்கட்டண்ணா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 171 26.39 ேதால்வ

6 தர்.த ஆண் தம்மராஜ் த..க 223 34.41 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1365   பதவான வாக்கள்: 953(69.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 953    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.சீ ெபண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நரசம்மா.ர ெபண் ரேமஷ் த..க 78 8.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மா.ப ெபண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 749 78.59 ெவற்ற

4 னரத்தனம்மாள்.ேகா ெபண் ேகாதண்டராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 11.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதன்கனேகாட்ைட   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1373   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீனவாசன். ஆர் ஆண் இராஜாராம் நா
.ஆர் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:844   பதவான வாக்கள்: 658(77.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 658    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ச்ன்னசாம.இரா ஆண் இராமசாம த..க 524 79.64 ெவற்ற

2 தம்மராயன். ஆண் ட்டன் அ.இ.அ.த..க 134 20.36 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1001   பதவான வாக்கள்: 821(82.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.அ ெபண் அண்ணாைர பா.ம.க. 24 2.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனயம்மாள்.ச ெபண் சங்கர் த..க 539 65.65 ெவற்ற

3 ரத்னா.மா ெபண் மா அ.இ.அ.த..க 258 31.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : நாேகாஜனஹள்ள   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:483   பதவான வாக்கள்: 412(85.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காிகாலச்ேசாழன்.மா ஆண் மாாியப்பன் பா.ம.க. 19 4.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தம்பைர.வச ஆண் சன்னசாம த..க 289 70.15 ெவற்ற

3 மாேத.ச ஆண் ஆர்.சன்னழந்ைத அ.இ.அ.த..க 103 25.00 ேதால்வ

4 ேவதாசலர்த்த.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் அ.ம..க. 1 0.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:265   பதவான வாக்கள்: 220(83.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 220    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காஞ்சனா.ேக ெபண் ராஜா த..க 145 65.91 ெவற்ற

2 பரசன்யா.த ெபண் தகன் ப.ேஜ.ப 34 15.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லதா.ர ெபண் ரவ அ.இ.அ.த..க 41 18.64 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:584   பதவான வாக்கள்: 488(83.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.த ெபண் தங்கைர த..க 338 69.26 ெவற்ற

2 வளர்மத.ேமா ெபண் ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 150 30.74 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:686   பதவான வாக்கள்: 606(88.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.அ ெபண் அர்ணன் பா.ம.க. 89 14.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேதன்ெமாழ.ரா ெபண் ராமர்த்த ச.ப.ஐ 159 26.24 ேதால்வ

3 ரமண.ைவ ெபண் ைவரன் த..க 278 45.87 ெவற்ற

4 வஜயா. ெபண் ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 80 13.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:511   பதவான வாக்கள்: 455(89.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 455    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.அ ெபண் ச.ஆனந்தன் த..க 200 43.96 ேதால்வ

2 மத்ரா.வ ெபண் .ெவங்கேடசன் அ.இ.அ.த..க 247 54.29 ெவற்ற

3 பவ்யா.வ ெபண் வசந்த் பா.ம.க. 8 1.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:631   பதவான வாக்கள்: 503(79.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 503    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.மா ெபண் மாேதஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 14.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.அ ெபண் அள் ஆனந்தன் அ.ம..க. 3 0.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நதயா.ர ெபண் ரத்தனமார் அ.இ.அ.த..க 176 34.99 ேதால்வ

4 வஜயலட்ம.ரா ெபண் ராஜேசகர் த..க 250 49.70 ெவற்ற

ேபராட்ச : நாேகாஜனஹள்ள   வார் எண்: 9 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:442   பதவான வாக்கள்: 388(87.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 388    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கடல்ேவந்தரன். ஆண் னராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 184 47.42 ெவற்ற

2 சரவணன்.ஜ ஆண் ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 164 42.27 ேதால்வ

3 மதவாணன்.க ஆண் கண்ணன் பா.ம.க. 6 1.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாேதஷ்.ச ஆண் வ.சன்னைர நா.த.க. 1 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேவயப்பன்.ஆ ஆண் ஆாியப்பன் அ.இ.அ.த..க 33 8.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாேகாஜனஹள்ள   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:644   பதவான வாக்கள்: 601(93.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கார்த்தக்.அ ஆண் ெப.அண்ணாைர அ.இ.அ.த..க 243 40.43 ேதால்வ

2 மார்.ச ஆண் சன்னசாம த..க 353 58.74 ெவற்ற

3 சன்னத்.ர ஆண் ெப.ரவ நா.த.க. 4 0.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தர்.ப ஆண் ெபமாள் அ.ம..க. 1 0.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாேகாஜனஹள்ள   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:675   பதவான வாக்கள்: 555(82.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 555    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்நாதன்.மா ஆண் மாணக்கம் பா.ம.க. 1 0.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணன்.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் அ.இ.அ.த..க 226 40.72 ேதால்வ

3 ப்பரமண. ஆண் ள்ளன் அ.ம..க. 4 0.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்ெசல்வன்.நா ஆண் நாகராஜன் நா.த.க. 8 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன் வக்ேனஷ்.த ஆண் தகன் ப.ேஜ.ப 4 0.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரேமஷ்.ேவ ஆண் ேவேகாபால் த..க 310 55.86 ெவற்ற

7 வரபத்தரன்.ரா ஆண் ராஜப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:563   பதவான வாக்கள்: 450(79.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாண.வ ெபண் வஜ்ஜரம் அ.இ.அ.த..க 125 27.78 ேதால்வ

2 மத்தரா. ெபண் ைரபா த..க 325 72.22 ெவற்ற
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ேபராட்ச : நாேகாஜனஹள்ள   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:444   பதவான வாக்கள்: 394(88.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கஷ்ணன்.ச ஆண் சன்னெசஞ்ஜீவராயன் த..க 209 53.05 ெவற்ற

2 ேகாவந்தராஜ்.ச ஆண் சவசந்தரன் ேத..த.க 185 46.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:405   பதவான வாக்கள்: 328(80.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 328    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ.ஜ ெபண் ேக.சக்தேவல் அ.இ.அ.த..க 116 35.37 ேதால்வ

2 பாியதர்ன.ப ெபண் பர த..க 206 62.80 ெவற்ற

3 லதா. ப ெபண் பார்த்தசாரத ச.ப.ஐ 6 1.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாேகாஜனஹள்ள   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:328   பதவான வாக்கள்: 278(84.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 278    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இமயம்.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் ச.ப.ஐ 79 28.42 ேதால்வ

2 சங்கர்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.ம..க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மயல்வாகனன்.ச ஆண் சங்கரன் த..க 120 43.17 ெவற்ற

4 மாேதஷ்.ச ஆண் சன்னைர நா.த.க. 4 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 இராஜா
அண்ணாமைல.ஜஆர் ஆண் ஜ.ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 75 26.98 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 443(83.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 443    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாந்தன.ரா ெபண் ராஜேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 10.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ர்யகலா. ெபண் ெவங்கடப்பெசட் த..க 367 82.84 ெவற்ற

3 ெசல்வ.ச ெபண் சன்னராஜ் ேக.எஸ் அ.இ.அ.த..க 28 6.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பர்ர்   வார் எண்: 2 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:819   பதவான வாக்கள்: 702(85.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 702    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அராதா. ெபண் மேகந்தரன் த..க 484 68.95 ெவற்ற

2 மேரசன். ஆண் ராஜேகாபால் அ.இ.அ.த..க 218 31.05 ேதால்வ

ேபராட்ச : பர்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:972   பதவான வாக்கள்: 802(82.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 802    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமகஷ்ணன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ பா.ம.க. 84 10.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மார்.க ஆண் கணபத ப.ேஜ.ப 31 3.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சன்னசாம. ஆண் தண்டப்பன் அ.இ.அ.த..க 386 48.13 ெவற்ற

4 பாலன்.த ஆண் தம்மெசட் த..க 292 36.41 ேதால்வ

5 ராதாகஷ்ணன்.சா ஆண் சாமனன் அ.ம..க. 9 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1271   பதவான வாக்கள்: 1070(84.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1070    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரா. ெபண் ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 105 9.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்ரா.ச ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 473 44.21 ெவற்ற

3 ேசானயா.இ ெபண் இளங்ேகாவன் ர த..க 467 43.64 ேதால்வ

4 ராஜ சண்க
பரயா. ெபண் கலன் நா.த.க. 9 0.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வள்ள. ெபண் இராமகஷ்ணன் பா.ம.க. 16 1.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1032   பதவான வாக்கள்: 781(75.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 781    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மல்கா. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 235 30.09 ேதால்வ

2 லட்ம. ெபண் மேனாகரன் த..க 539 69.01 ெவற்ற

3 ேதவ.வ ெபண் வமல்நாதன் ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1184   பதவான வாக்கள்: 879(74.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 879    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எழல் எ ரா.மா ெபண் மாதவர்த்த நா.த.க. 13 1.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கல்யாண.வ ெபண் வேவல் ரா அ.இ.அ.த..க 318 36.18 ேதால்வ

3 மகாலட்ம.வ ெபண் வேவலன் த..க 548 62.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : பர்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:827   பதவான வாக்கள்: 691(83.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 691    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.ர ெபண் ரவ நா.த.க. 15 2.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்ேதாஷ்மார்.ச ஆண் சத்தயத்த த..க 515 74.53 ெவற்ற

3 ராஜா.ப ச ஆண் ெசன்ைனயெசட் அ.இ.அ.த..க 161 23.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : பர்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:984   பதவான வாக்கள்: 787(79.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 787    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.என் எம் ஆண் மண அ.இ.அ.த..க 212 26.94 ேதால்வ

2 கார்த்தேகயன்.சீ ஆண் சீனவாசன் த..க 550 69.89 ெவற்ற

3 சரவணன். ஆண் ேகசவன் ப.ேஜ.ப 25 3.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பர்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:955   பதவான வாக்கள்: 842(88.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 842    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலகன்.பவ ஆண் வகெசட் ப.வ அ.இ.அ.த..க 325 38.60 ேதால்வ

2 ஜான்ேஜதாஸ்.சா ஆண் சாேவல் த..க 517 61.40 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:894   பதவான வாக்கள்: 691(77.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 691    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.பஎஸ் ெபண் பழனசரவணன் ப.ஜ அ.இ.அ.த..க 258 37.34 ேதால்வ

2 ெசந்தாமைர.பா ெபண் பாலன் த த..க 423 61.22 ெவற்ற

3 ெபாற்ெகா.ச ெபண் சண்கம் ப.வ ப.ேஜ.ப 10 1.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பர்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1035   பதவான வாக்கள்: 857(82.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 857    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அேசாகன்.அ ஆண் அப்பண்ணெசட் இ.ேத.கா 119 13.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன்.ரா ஆண் ேக.ஜ.ராதாகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 468 54.61 ெவற்ற

3 மத.ப ேகா ெபண் ராேஜந்தரன் த அ.இ.அ.த..க 267 31.16 ேதால்வ

4 ரஜன. ஆண் கஷ்ணன் அ.ம..க. 3 0.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1193   பதவான வாக்கள்: 974(81.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 974    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாசன.த ெபண் தப்பத சீ அ.இ.அ.த..க 551 56.57 ெவற்ற

2 நத்யா.அ ெபண் அண்பாண்யன்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேனான்மண.வ ெபண் வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரீட்டா.ப ெபண் பழன த த..க 412 42.30 ேதால்வ

ேபராட்ச : பர்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:988   பதவான வாக்கள்: 805(81.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 805    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.ரா ஆண் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆகாஷ்.ஆர் ஆண் ரவ ேக த..க 402 49.94 ெவற்ற

3 சக்தேவல்.க ஆண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவக்மார்.க ஆண் கஷ்ணெசட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 4.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தாேமாதரன்.ெச ஆண் ெசன்ைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாலன்.ச ஆண் சந்தரன் ரா அ.இ.அ.த..க 243 30.19 ேதால்வ

7 கன்.ெக ஆண் ெகங்கன் ப.ேஜ.ப 81 10.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1046   பதவான வாக்கள்: 850(81.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 848    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்த.ச ெபண் க.சக்தேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசமளா.ச ெபண் சவக்மார் ஆர் அ.இ.அ.த..க 161 18.99 ேதால்வ

3 வேனஸ்வர.ச ெபண் சவக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபான்ன.ெச ெபண் ெசல்வம் அ.ம..க. 1 0.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வள்ள.ம ெபண் மேகந்தரன் த..க 281 33.14 ேதால்வ

6 ஜீவா.அ ெபண் ைரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 375 44.22 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1131   பதவான வாக்கள்: 952(84.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 952    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா. ெபண் ஜத்மார் நா அ.இ.அ.த..க 15 1.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாவத்தர.ச ெபண் சன்னப்பன் த..க 400 42.02 ேதால்வ

3 மதமண. ெபண் வேவல் ப.ெச. ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 534 56.09 ெவற்ற

4 ேரவத.வ ெபண் வாேதவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்


