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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : நாமக்கல்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:659   பதவான வாக்கள்: 575(87.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாராண.ெச ெபண் ெசல்வம் நா.த.க. 7 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்த.க ெபண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 23.65 ேதால்வ

3 சத்ரா.பா ெபண் பாலப்ரமண ெஜ த..க 348 60.52 ெவற்ற

4 வேனஸ்வர.மா ெபண் மாேதஸ்வரன் அ.இ.அ.த..க 84 14.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:500   பதவான வாக்கள்: 440(88.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தாமைர.ப ெபண் பழனசாம த..க 206 46.82 ேதால்வ

2 ெசௗந்தரம்.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலம் நா.த.க. 8 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்தாள். ெபண் ைரசாம அ.இ.அ.த..க 226 51.36 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:475   பதவான வாக்கள்: 395(83.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 395    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்யா.ப ெபண் பரகாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 10.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பத்மா.ரா ெபண் ராமதாஸ் அ.இ.அ.த..க 78 19.75 ேதால்வ

3 ேரவத.ந ெபண் நந்தமார் நா.த.க. 6 1.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயக்ெகா.கா ெபண் காச த..க 270 68.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : அத்தர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:746   பதவான வாக்கள்: 639(85.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 639    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அத்தயப்பன்.க ஆண் காத்தவராயன் த..க 363 56.81 ெவற்ற

2 ந்தர.அ ெபண் அம்மாச Naadaalum
Makkal Katchi 9 1.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நந்த மார்.ேலா ஆண் ேலாகநாதன் நா.த.க. 5 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன்.ர ஆண் ரங்கன் அ.இ.அ.த..க 245 38.34 ேதால்வ

5 ெவங்கேடசன்.அ ஆண் அய்யாசாம ப.ேஜ.ப 17 2.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அத்தர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:440   பதவான வாக்கள்: 379(86.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 379    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.க ஆண் கந்தசாம கண்டர் த..க 99 26.12 ேதால்வ

2 கார்த்தேகயன் .அ ஆண் அத்தயண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 28.76 ேதால்வ

3 சந்தரன்.அ ஆண் அப்ச்ச ப.ேஜ.ப 2 0.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாயக்கண்ணன். ஆண் னயப்பன் அ.இ.அ.த..க 123 32.45 ெவற்ற

5 ெவங்கடாசலம்.ெப ஆண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 12.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:478   பதவான வாக்கள்: 410(85.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 409    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ெசௗ ெபண் ெசௗந்தரராஜன் க அ.இ.அ.த..க 162 39.61 ேதால்வ

2 மத.ம ெபண் மகாங்கம் அ.ம..க. 6 1.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரவத.ரா ெபண் ராமசாம த..க 229 55.99 ெவற்ற

4 வஜயா. ெபண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 12 2.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அத்தர்   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 அபராம.அ ெபண் ராஜேயாகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 8.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கத்தகா. ெபண் சீனவாசன் த த..க 229 50.33 ெவற்ற

3 தாரண.ச ெபண் சரவணன் அ.இ.அ.த..க 172 37.80 ேதால்வ

4 பாமத.தா ெபண் தாேமாதரன் ேலா அ.ம..க. 12 2.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயலட்ம.த ெபண் தயாகராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : அத்தர்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:518   பதவான வாக்கள்: 456(88.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 456    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகாம. ெபண் ைரசாம ேலா அ.இ.அ.த..க 35 7.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகேஜாதமண.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலம் .ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 206 45.18 ேதால்வ

3 ேராகன.ஹ ெபண் ஹரசங்கர் த..க 215 47.15 ெவற்ற

ேபராட்ச : அத்தர்   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 647(92.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்தசாம.ச ஆண் சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 4.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தர.அ ெபண் இராஜாங்கம் . ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 267 41.33 ெவற்ற

3 பாலகன்.ெப ஆண் ெபரயசாம க அ.இ.அ.த..க 90 13.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபரயசாம.ரா ஆண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 8 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயமார்.ப ஆண் பழனேவல் த..க 254 39.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : அத்தர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:637   பதவான வாக்கள்: 507(79.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 507    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.க ஆண் கந்தசாம த..க 401 79.09 ெவற்ற

2 பர. ஆண் ப்ரமண நா.த.க. 11 2.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாேதஸ்வரன்.வ ஆண் வேவல் அ.இ.அ.த..க 92 18.15 ேதால்வ

4 ேமாகன் நபன்
சக்கரவர்த்த.அ ஆண் அத்தயப்பன்.  ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 3 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:599   பதவான வாக்கள்: 519(86.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 519    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.த ெபண் தச்சற்றம்பலம் அ.இ.அ.த..க 35 6.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அன்பரச.ந ெபண் நடராஜ் த..க 248 47.78 ெவற்ற

3 ெசல்வ.ெப ெபண் ெபரயசாம அ.ம..க. 4 0.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷ்பா.க ெபண் கைலமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 232 44.70 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:578   பதவான வாக்கள்: 480(83.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 479    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அத்தயப்பன்.ச ஆண் சன்னான் ப.ேஜ.ப 34 7.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கந்தசாம.வ ஆண் வதன் நா.த.க. 17 3.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சன்சாம.ப ஆண் பழன அ.இ.அ.த..க 145 30.27 ேதால்வ

4 சன்சாம.ரா ஆண் ராமன் த..க 283 59.08 ெவற்ற

ேபராட்ச : அத்தர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:538   பதவான வாக்கள்: 454(84.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 453    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜய் கஷ்ணா.ப க ஆண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கண்ணன்.ரா ஆண் ராதாகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 5 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கரகாலன்.ச ஆண் சன்னத்தம்ப .வ அ.இ.அ.த..க 34 7.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசவெபமாள்.ச ஆண் சன்சாம த..க 245 54.08 ெவற்ற

5 ெசல்வராஜ்.ச ஆண் சத்தன் அ.ம..க. 13 2.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மகாங்கம்.அ ஆண் அர்த்தனார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 133 29.36 ேதால்வ

7 ஜீவா.ச ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 4.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:550   பதவான வாக்கள்: 459(83.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 458    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரா.ெப ெபண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 221 48.25 ேதால்வ

2 சாந்தாமண.மா ெபண் மாேதஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 13 2.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரேமஸ்வர.த ெபண் தங்கராஜ் த..க 224 48.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : அத்தர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:382   பதவான வாக்கள்: 340(89.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 340    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பேரம்மார்.அ ஆண் அய்யா த..க 189 55.59 ெவற்ற

2 த்சாம.ெப ஆண் ெபமாள். ப.ேஜ.ப 32 9.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெவங்கடாசலம்.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 119 35.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:434   பதவான வாக்கள்: 375(86.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 375    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதர்ேவல்.பா ஆண்  பாண்யன் அ.இ.அ.த..க 32 8.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மார்.ெஜ ஆண் ரா ெஜயபாலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 122 32.53 ேதால்வ

3 பழனேவல்.மா ஆண் மாரப்பன் த..க 221 58.93 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:407   பதவான வாக்கள்: 340(83.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 340    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதாமண.ம ெபண் ெபா மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 71 20.88 ேதால்வ

2 சாந்த.அ ெபண் கா அேசாகன் த..க 116 34.12 ேதால்வ

3 பழனயம்மாள்.மா ெபண் கா மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 153 45.00 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 3 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:393   பதவான வாக்கள்: 327(83.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேபாத.ெச ெபண் அ ெசந்தல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 3.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 லட்ம.ெப ெபண் த ெபமாள் த..க 218 66.67 ெவற்ற

3 லதா.ெப ெபண்  ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 97 29.66 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:536   பதவான வாக்கள்: 486(90.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வம்.சீ ெபண் சீ சீரங்கன் அ.இ.அ.த..க 104 21.40 ேதால்வ

2 பாப்பா.எம் ெபண் வஜயன் ஆர் த..க 324 66.67 ெவற்ற

3 மலர்ெகா.ரா ெபண்  சாமைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 11.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:428   பதவான வாக்கள்: 376(87.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 376    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணெஜயந்த. ெபண் இல பத அ.இ.அ.த..க 49 13.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்யா.ச ெபண் க சசமார் த..க 201 53.46 ெவற்ற

3 த்தாய. ெபண் ச ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 6.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெமௗனகா.இரா ெபண் இராேஜந்தரன் பா.ம.க. 100 26.60 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:363   பதவான வாக்கள்: 298(82.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 298    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன். ஆண் த்க்கண்டர் த..க 181 60.74 ெவற்ற

2 கண்ணன். ஆண் ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 117 39.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:306   பதவான வாக்கள்: 280(91.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 280    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணப்பன்.ப க ஆண் ப கேணசன் அ.இ.அ.த..க 89 31.79 ேதால்வ

2 ராஜம்மா.க ெபண் க கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயக்மார்.ெப ஆண் ெச ெபமாள் த..க 190 67.86 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:466   பதவான வாக்கள்: 420(90.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 420    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்மார்.ம ஆண் மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 79 18.81 ேதால்வ

2 மத.ெபா ெபண் ெபான்சாம த..க 241 57.38 ெவற்ற

3 ெபரயசாம.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 100 23.81 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:290   பதவான வாக்கள்: 238(82.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 238    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வம்.சீ ெபண் க சீரங்கன் அ.இ.அ.த..க 87 36.55 ேதால்வ

2 ெசல்வம். ெபண் ப்ரமணயன் த..க 151 63.45 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:470   பதவான வாக்கள்: 389(82.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 389    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமண.இல ஆண் மா லட்மண
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 88 22.62 ேதால்வ

2 பாசாம.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 6.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ர்த்த. ஆண் ேகசன் ேத..த.க 71 18.25 ேதால்வ

4 வல்வமார். ஆண் ேலாத்ங்கன் த..க 204 52.44 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:331   பதவான வாக்கள்: 284(85.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 284    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவமண.கா ெபண் ைக காேவர அ.இ.அ.த..க 95 33.45 ேதால்வ

2 ராண.ம ெபண் மத த..க 189 66.55 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 12 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:330   பதவான வாக்கள்: 315(95.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 315    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராண. ெபண்  ைரராஜ அ.இ.அ.த..க 128 40.63 ேதால்வ

2 மணமாறன்.ச ஆண் மா சன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 7.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதயழகன். ஆண் மரன் த..க 164 52.06 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:397   பதவான வாக்கள்: 349(87.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 349    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயப்பன். ப ஆண் கா கா பழனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 75 21.49 ேதால்வ

2 தங்கம்.ச ெபண் மேகந்தரன் த..க 274 78.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:505   பதவான வாக்கள்: 457(90.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 457    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபா.ம ெபண் ப மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 241 52.74 ெவற்ற

2 லட்ம.க ெபண் ெகா கதர்ேவல் அ.இ.அ.த..க 37 8.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்தா.ஆ ெபண் ஆைசதம்ப த..க 179 39.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.ப்பட்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:447   பதவான வாக்கள்: 390(87.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா. ெபண் ைரசாம த..க 243 62.31 ெவற்ற

2 தமழரச.ப ெபண் ந பழனசாம அ.இ.அ.த..க 122 31.28 ேதால்வ

3 நந்தன.ந ெபண் தனேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 6.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1073   பதவான வாக்கள்: 907(84.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 907    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஸ்ர.ஜ ெபண் என் கேணசன் ப.ேஜ.ப 33 3.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கீதா.ஆ ெபண் ெப. ஆகம் த..க 288 31.75 ேதால்வ

3 பங்கஜம்.எல் ெபண் ஜ ேலாகநாதன் அ.இ.அ.த..க 586 64.61 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1685   பதவான வாக்கள்: 1393(82.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1393    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்காண.எஸ் ெபண் ப ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 695 49.89 ேதால்வ

2 ேமாகனப்பரயா. ெபண் ெப. ணேசகரன் த..க 698 50.11 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1168   பதவான வாக்கள்: 847(72.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 847    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசேரகா.ஆர் ெபண்  ரராமன் அ.இ.அ.த..க 400 47.23 ேதால்வ

2 சண்கப்பரயா.ேக ெபண் எஸ். தனேசகர் த..க 447 52.77 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 643(80.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 643    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.வ ெபண் ஆர் வாேதவன் அ.இ.அ.த..க 361 56.14 ெவற்ற

2 சாந்த.ச ெபண் ரா. சன்னசாம த..க 282 43.86 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆலம்பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1609   பதவான வாக்கள்: 994(61.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 994    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார். ஆண் ேக என் தயாளன் அ.இ.அ.த..க 335 33.70 ேதால்வ

2 தேவங்கடம்.ரா ஆண் மா. ராதாகஷ்ணன் த..க 550 55.33 ெவற்ற

3 ெபான்ராஜ். ஆண் லாசங்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 10.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆலம்பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:941   பதவான வாக்கள்: 731(77.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 731    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார். ஆண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலப்பரமணயம்.ப ஆண் பழனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 464 63.47 ெவற்ற

3 ேகசன்.வஎம் ஆண் த்சாம த..க 258 35.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1481   பதவான வாக்கள்: 1062(71.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1060    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்த.ேக ெபண் ப கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 493 46.51 ேதால்வ

2 பரேமஸ்வர.ெச ெபண் ரா. ெசல்லத் த..க 567 53.49 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலம்பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1594   பதவான வாக்கள்: 1267(79.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1267    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ரா ஆண் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 1.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கண்ணம்மாள். ஆண் ப.. தனேகாபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஷ்ணேவண. ெபண் எஸ்.
பரேமஸ்வரன் நா.த.க. 18 1.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சதீஷ்மார். ஆண் ப  தனேகாபால் இ.ேத.கா 759 59.91 ெவற்ற

5 ப்லட்ம.எஸ் ெபண் ேக. சவமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெசல்வம். ஆண் ப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெசல்வம்.த க ஆண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 2.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ர்த்த.ஜ ஆண் நாதன் அ.இ.அ.த..க 427 33.70 ேதால்வ

9 ெவண்ணலா.எஸ் ெபண் ெப சாமநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆலம்பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:845   பதவான வாக்கள்: 649(76.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 649    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்.வ ஆண் ேகா வரதராஜ் ேத..த.க 17 2.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணன்.ச எம் ஆண் னயப்பன் அ.இ.அ.த..க 246 37.90 ேதால்வ

3 நமச்சவானந்தம்.ேக ஆண் எஸ். கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 36 5.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயபாலாஜ.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 350 53.93 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலம்பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1666   பதவான வாக்கள்: 1383(83.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1383    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பண்ணன்.என் ஆண் நாகப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 515 37.24 ேதால்வ

2 தனேசகரன்.ஏ எம் ஆண் ப னயப்பன் அ.இ.அ.த..க 740 53.51 ெவற்ற

3 பச்சயம்மாள்.ஆர் ெபண் ஆர் ராமங்கம்
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

17 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரள.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ேத..த.க 111 8.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1121   பதவான வாக்கள்: 806(71.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 806    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபாலரத்தனம்.ப ஆண் எல் பழனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 364 45.16 ேதால்வ

2 பா.ச ஆண் சன்னகந்தன் ப.ேஜ.ப 10 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பா.ேக வ ஆண் எம் ேக ேவ த..க 432 53.60 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆலம்பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1435   பதவான வாக்கள்: 1120(78.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1120    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன்.மா ஆண் மாேதசன் த..க 738 65.89 ெவற்ற

2 ந்தரம்.ப ஆண் ேக. ெபாங்கயண்ணன் அ.இ.அ.த..க 365 32.59 ேதால்வ

3 ஸ்தபா.அ ஆண் அப்பாஸ் ேத..த.க 17 1.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1684   பதவான வாக்கள்: 1353(80.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1353    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா.பா ெபண் பாலப்ரமண த..க 808 59.72 ெவற்ற

2 வத்யா.வ ெபண் வஸ்வநாதன் அ.இ.அ.த..க 545 40.28 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1554   பதவான வாக்கள்: 1114(71.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1114    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கற்பகம்.ச ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 5.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைலகாேபகம்.ெஜ ெபண் ச ஜாகீர்உேசன் அ.இ.அ.த..க 638 57.27 ெவற்ற

3 ெசௗமயா.ஆர் ெபண் எம் ராமசாம ப.ேஜ.ப 13 1.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மல்கா.ச ெபண் ப.சவப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராண.ஆர் ெபண் எம். ராஜா ச.ப.ஐ(எம்) 393 35.28 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1640   பதவான வாக்கள்: 969(59.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 966    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கயேமர.அ ெபண் ம பரயதர்ஷன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 3.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ப வ ெபண் பா  ேவமண த..க 352 36.44 ேதால்வ

3 ஷ்பா.ஆர் ெபண் எல் ேக ராஜா அ.இ.அ.த..க 583 60.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : எைமப்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:452   பதவான வாக்கள்: 384(84.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 384    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசக்மார்.ேச ஆண் ேசகர் பா.ம.க. 42 10.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவராஜ். ஆண் த்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரஷ்.த ஆண் தங்கரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வரா.ரா ஆண் ராமசாம த..க 209 54.43 ெவற்ற

5 தங்கேவல்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 119 30.99 ேதால்வ

ேபராட்ச : எைமப்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:720   பதவான வாக்கள்: 550(76.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 550    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பாஸ். ஆண் கம காசம் நா.த.க. 46 8.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கந்தசாம.ெச ஆண் ெசட்யாக் கண்டர் த..க 292 53.09 ெவற்ற

3 ைரசாம.ெச ஆண் ெசங்ேகாட கண்டர் அ.இ.அ.த..க 152 27.64 ேதால்வ

4 ெபரயசாம.க ஆண் கப்பண்ணன் பா.ம.க. 60 10.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:855   பதவான வாக்கள்: 602(70.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராண.ெச ெபண் ெசந்தல் வ அ.இ.அ.த..க 180 29.90 ேதால்வ

2 ெதய்வாைன.க ெபண் கப்பண்ணன் த..க 397 65.95 ெவற்ற

3 மல்கா. ெபண் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்லட்ம. ெபண் னஷ்பரன் ெப நா.த.க. 14 2.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 657(66.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 657    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்மத.தா ெபண் தாேமாதரன் ெச ப.ேஜ.ப 15 2.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமத.ச ெபண் சரவணன் பா.ம.க. 20 3.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்தயபரயா.ச ெபண் சவக்மார் த..க 389 59.21 ெவற்ற

4 தாஜீன்னசா.அ ெபண் அப்ல் சலாம் அ.இ.அ.த..க 16 2.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லட்ம.க ெபண் கந்தசாம ப நா.த.க. 41 6.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஹனா. ெபண் ஹம்ம
இப்ராஹீம் அ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 176 26.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:681   பதவான வாக்கள்: 460(67.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மதயரச.பா ெபண் பாலப்ரமண அ.இ.அ.த..க 212 46.09 ேதால்வ

2 த்லட்ம.ெல ெபண் ெலனன் ப.ேஜ.ப 19 4.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயா.ேகா ெபண் பழனயாண் ச த..க 229 49.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : எைமப்பட்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:578   பதவான வாக்கள்: 412(71.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.ச ஆண் சவசாம ப.ேஜ.ப 6 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இளம. ஆண் ணேசகரன் ம நா.த.க. 17 4.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கனகராஜ்.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 39.56 ேதால்வ

4 பத.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் அ.இ.அ.த..க 55 13.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவ.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 171 41.50 ெவற்ற

ேபராட்ச : எைமப்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:658   பதவான வாக்கள்: 515(78.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 515    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்.ெப ஆண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 12.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கப்ைபயா.ெப ஆண் ெபரயண்ணன் ேத..த.க 2 0.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஷ்ணத்த.ெப ஆண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 69 13.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேசகர்.ெப ஆண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 11.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நல்ைலயன். ஆண் த்சாம ப.ேஜ.ப 8 1.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம உமர். ஆண் கம சாதக் Manithaneya
Makkal Katchi 40 7.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராதாகஷ்ணன். ஆண் னஸ்வரன் நா.த.க. 4 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ராமராஜ்.ெப ஆண் ெபரயசாம த..க 269 52.23 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:721   பதவான வாக்கள்: 582(80.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 582    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கத்தகா.ெச ெபண் ெசல்வம் ப.ேஜ.ப 19 3.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வேனஸ்வர. ெபண் தமழ்மண த..க 320 54.98 ெவற்ற

3 ங்ெகா.ர ெபண் ரேமஷ்மார் ச அ.இ.அ.த..க 243 41.75 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:654   பதவான வாக்கள்: 502(76.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 502    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆமனாப.ைச ெபண் ைசயத்இஸ்மாயல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 21.31 ேதால்வ

2 பரகத்னஷா.அ ெபண் அப்ல்லா Manithaneya
Makkal Katchi 65 12.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பஜ்லத்னசா. ெபண் ர்கம த..க 222 44.22 ெவற்ற

4 ைமத.ச ெபண் சரவணன் அ அ.இ.அ.த..க 108 21.51 ேதால்வ

ேபராட்ச : எைமப்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:413   பதவான வாக்கள்: 333(80.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 333    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபல்லா. ஆண் கம
மதார்ஷா ேத..த.க 3 0.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாசாம.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 138 41.44 ெவற்ற

3 ெபமாள்.வ ஆண் வரப்ப
பைடயாச்ச

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன்.ெப ஆண் ெபரயசாம  பா.ம.க. 22 6.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராமகஷ்ணன்.ரா ஆண் ராஜ ச.ப.ஐ(எம்) 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராேஜந்தரன்.வ ஆண் வராசாம ப.ேஜ.ப 1 0.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜகபர் அ.அ ஆண் அப்ல் கன Manithaneya
Makkal Katchi 47 14.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெஜயக்மார். ஆண் ைரசாம  நா.த.க. 11 3.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஹபல்லாஹ்.ப ஆண் பழனசாம த..க 109 32.73 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:369   பதவான வாக்கள்: 266(72.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 265    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசௗமயா.ெஜ ெபண் ேகாபநாத் த..க 108 40.75 ேதால்வ

2 பரயா.க ெபண் ெஜயபரகாஷ்  அ.இ.அ.த..க 157 59.25 ெவற்ற

3 மகாலட்ம.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ப ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 329(81.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 329    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இளவரச.ம ெபண் மணவண்ணன்  அ.இ.அ.த..க 139 42.25 ேதால்வ

2 கீதா.வ ெபண் வரமெரட் த..க 190 57.75 ெவற்ற

ேபராட்ச : எைமப்பட்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:551   பதவான வாக்கள்: 430(78.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 430    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவசந்தரன்.ேச ஆண் ேசகர் ச.ப.ஐ(எம்) 7 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தனபால்.க ஆண் கஷ்ணன் ப அ.இ.அ.த..க 197 45.81 ேதால்வ

3 தீபா.க ெபண் கைலமண ப.ேஜ.ப 9 2.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனயாண்.ச ஆண் சக்கக் கண்டர்
ெக த..க 213 49.53 ெவற்ற

5 ெஜய்கேணஷ்.ஐ ஆண் ஐய்யா நாடார் நா.த.க. 4 0.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : எைமப்பட்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1029   பதவான வாக்கள்: 856(83.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 856    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.க ஆண் கணாகரன் வ அ.இ.அ.த..க 344 40.19 ெவற்ற

2 சவக்மார்.க ஆண் கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பார்த்தபன்.ந ஆண் நடராஜன் ந த..க 325 37.97 ேதால்வ

4 ரபத.ர ஆண் ரங்கசாம ர ப.ேஜ.ப 12 1.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜெசல்வம்.ரா ஆண் ராமங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 122 14.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயராமன்.ரா ஆண் ராஜேசகரன் ச.ப.ஐ(எம்) 32 3.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராம்.ெவ ஆண் ெவங்கட்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 537(76.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 537    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்ேதாசம்.பா ெபண் பார்த்தசாரத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 19.37 ேதால்வ

2 னதா.ெப ெபண் கைலச்ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 19.55 ேதால்வ

3 மஞ்ளா.வ ெபண் வராசாம த..க 244 45.44 ெவற்ற

4 வாக.ெஜ ெபண் ெஜயேகாப ப.ேஜ.ப 16 2.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெவண்ணலா.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ம அ.இ.அ.த..க 68 12.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:674   பதவான வாக்கள்: 554(82.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 554    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவநலா.ரா ெபண் ராஜைர த..க 486 87.73 ெவற்ற

2 சந்தயா.அ ெபண் அள்பரசாத் அ.இ.அ.த..க 68 12.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காலப்பநாயக்கன்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:536   பதவான வாக்கள்: 451(84.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 451    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லப்பன். ஆண் த்சாம த..க 241 53.44 ெவற்ற

2 ராஜா.ப ஆண் பழனேவல் அ.இ.அ.த..க 210 46.56 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:904   பதவான வாக்கள்: 740(81.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 740    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அர்ச்ஜீனண்.ெப ஆண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 147 19.86 ேதால்வ

2 சரவணன்.ெப ஆண் ெபமாள் த..க 470 63.51 ெவற்ற

3 ெபான்ைர.ரா ஆண் ராமசாம நா.த.க. 14 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன்.ச ஆண் சன்னகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 12.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேகசன்.சீ ஆண் சீரங்கன் ப.ேஜ.ப 17 2.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:664   பதவான வாக்கள்: 579(87.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 579    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராண.ல ெபண் லட்மணன் அ.இ.அ.த..க 79 13.64 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 நவமண.அ ெபண் அன்பழகன் நா.த.க. 8 1.38 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 பாப்பாத்த.ெப ெபண் ெபமாள் ப.ேஜ.ப 7 1.21 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 பாப்.பா ெபண் பாசாம த..க 319 55.09 ெவற்ற

5 பாரத.ெச ெபண் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 28.15 ேதால்வ

6 லாவத. ெபண் ணேசகரன் அ.ம..க. 3 0.52 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:462   பதவான வாக்கள்: 423(91.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 423    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.அ ெபண் அேசாக்மார் த..க 390 92.20 ெவற்ற

2 வமலா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 33 7.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெ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 காந்தமத.அ ெபண் அன்பழகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 181 48.27 ேதால்வ

2 நல்லம்மாள்.க ெபண் மாணக்கம் த..க 194 51.73 ெவற்ற

ேபராட்ச : காலப்பநாயக்கன்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:604   பதவான வாக்கள்: 509(84.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழகன்.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 171 33.60 ேதால்வ

2 ேகசன்.த ந ஆண் நேடசன் த..க 338 66.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : காலப்பநாயக்கன்பட்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:601   பதவான வாக்கள்: 506(84.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.அ ெபண் அர்னன் அ.இ.அ.த..க 272 53.75 ெவற்ற

2 மகாலட்ம.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் த..க 229 45.26 ேதால்வ

3 ஜீவதா.ப ெபண் பரகாஷ் நா.த.க. 5 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:480   பதவான வாக்கள்: 370(77.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 370    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ெஜ ெபண் ெஜகதீசன் த..க 225 60.81 ெவற்ற

2 ேகாமலா.ெஜ ெபண் ெஜய்சங்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 37.03 ேதால்வ

3 ராண.பா ெபண் பார்த்தசாரத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாஸ்மன்.அ ெபண் அப்ல் ஜபார் அ.இ.அ.த..க 7 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 605(76.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 603    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.ச ெபண் சவக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 4.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரண்யா.அ ெபண் அண்ணாைர நா.த.க. 6 1.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பயாப. ெபண் கம சத்தக் அ.ம..க. 4 0.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயா.அ ெபண் அர்னன் த..க 334 55.39 ெவற்ற

5 ேஹமலதா.ர ெபண் ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 234 38.81 ேதால்வ

ேபராட்ச : காலப்பநாயக்கன்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:405   பதவான வாக்கள்: 347(85.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 346    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனயப்பன்.ரா ஆண் ராமசாம அ.ம..க. 2 0.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரபத. ஆண் த்சாம த..க 245 70.81 ெவற்ற

3 ராண.ப ெபண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 99 28.61 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:693   பதவான வாக்கள்: 612(88.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 612    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபனா. ெபண் மேரசன் ச.ப.ஐ 29 4.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராேஜஸ்வர. ெபண் ணேசகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 7.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கவதா.ேவ ெபண் ேவல்கன் அ.இ.அ.த..க 86 14.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சத்ரா. ெபண் ைரராஜ் ப.ேஜ.ப 17 2.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரமளா.ர ெபண் ரேமஷ் த..க 277 45.26 ெவற்ற

6 வனதா.இ ெபண் இளங்ேகாவன் ேத..த.க 150 24.51 ேதால்வ

7 ஜீவதா.ப ெபண் பரகாஷ் நா.த.க. 5 0.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காலப்பநாயக்கன்பட்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:805   பதவான வாக்கள்: 648(80.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலப்பரமணயம். ஆண் த்சாமகண்டர் த..க 457 70.74 ெவற்ற

2 ராதா.ம ெபண் மண அ.இ.அ.த..க 189 29.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:449   பதவான வாக்கள்: 405(90.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 405    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 182 44.94 ேதால்வ

2 சாரதா.ர ெபண் ரவ த..க 219 54.07 ெவற்ற

3 பழனசாம.ெப ஆண் ெபம்மாள் அ.ம..க. 4 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரகாஷ்.நா ஆண் நாகராஜன் நா.த.க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காலப்பநாயக்கன்பட்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:567   பதவான வாக்கள்: 452(79.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 452    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இளகன்.ெகா ஆண் ெகாளந்தாக்கண்டர் ப.ேஜ.ப 6 1.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரகாஷ்.நா ஆண் நாகராஜன் நா.த.க. 6 1.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகசன்.க ஆண் கப்பண்ணன் அ.இ.அ.த..க 204 45.13 ேதால்வ

4 ராேஜஸ்வர.ெச ெபண் ெசங்ேகாட்ேவல் த..க 236 52.21 ெவற்ற

ேபராட்ச : சீராப்பள்ள   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:779   பதவான வாக்கள்: 561(72.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 561    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதர்ேவல்.மா ஆண் மாணக்கம் ந நா.த.க. 7 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்.ெப ஆண் ெபரயாக்கண்டர் ச த..க 315 56.15 ெவற்ற

3 பன்னீர்ெசல்வம்.ச ஆண் சன்சாம  அ.ம..க. 3 0.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷ்பராண.கா ெபண் காளயப்பன் மா அ.இ.அ.த..க 163 29.06 ேதால்வ

5 பத.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 13.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:871   பதவான வாக்கள்: 750(86.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேபந்தரன்.ேகா ஆண் ேகாபால் ரா நா.த.க. 6 0.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கீதா.ர ெபண் ரேமஷ்  த..க 458 61.07 ெவற்ற

3 சந்ேதாஷ்மார். ஆண் ேகசன் ெப அ.ம..க. 16 2.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன்.வ ஆண் வரன்.ரா அ.இ.அ.த..க 270 36.00 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:675   பதவான வாக்கள்: 556(82.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 556    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாராண.க ெபண் கண்ணன் ர அ.ம..க. 1 0.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகரத்தனம். ெபண் ேரஷ் க த..க 299 53.78 ெவற்ற

3 ேமகலாநாகசந்தரன்.த ெபண் நாகசந்தரன்.ர. அ.இ.அ.த..க 251 45.14 ேதால்வ

4 வமலா.ச ெபண் சரவணன் அ நா.த.க. 5 0.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சீராப்பள்ள   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:922   பதவான வாக்கள்: 725(78.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 725    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தன்.ைவ ஆண் ைவயார ேத..த.க 5 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கந்தரம்.க ஆண் கஷ்ணன் ஆ த..க 428 59.03 ெவற்ற

3 ேதஜா.அ ஆண் அணாசலம் அ.இ.அ.த..க 284 39.17 ேதால்வ

4 பாலகஷ்ணன்.ர ஆண் ரத்தனம் ச அ.ம..க. 7 0.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வராஜ். ஆண் ணேசகரன் ச நா.த.க. 1 0.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சீராப்பள்ள   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1027   பதவான வாக்கள்: 890(86.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 890    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.ேகா ஆண் ேகாபால் ரா நா.த.க. 26 2.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காளயம்மாள்.க ெபண் கந்தசாம ஐ ப.ேஜ.ப 17 1.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரசாம.தா ஆண் தாண்டான் ஐ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்ரமண.கா ஆண் காச அ.இ.அ.த..க 214 24.04 ேதால்வ

5 பேரம்மார்.ப ஆண் பழனயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 16.85 ேதால்வ

6 ேலாகாம்பாள்.ெகா ெபண் ெசல்வராஜ் ச த..க 467 52.47 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:798   பதவான வாக்கள்: 626(78.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ங்ெகா.ம ெபண் மணகண்டன் வ த..க 428 68.37 ெவற்ற

2 வள்ள.த ெபண் தயாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 198 31.63 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:705   பதவான வாக்கள்: 594(84.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 594    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவயரச.க ெபண் கண்ணன் ம த..க 412 69.36 ெவற்ற

2 சம்.ரா ெபண் ராஜீ  அ.இ.அ.த..க 152 25.59 ேதால்வ

3 சவகாம.ம ெபண் மண  ப.ேஜ.ப 9 1.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்ெசல்வ.ேவ ெபண் ேவல்கன் ந நா.த.க. 21 3.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:680   பதவான வாக்கள்: 609(89.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 609    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த. ெபண் ப்ரமணயம் அ.இ.அ.த..க 225 36.95 ேதால்வ

2 வஜயலட்ம.த ெபண் தர்மங்கம் ரா த..க 384 63.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : சீராப்பள்ள   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:695   பதவான வாக்கள்: 561(80.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்மார்.ஆ ஆண் ஆகம் ப அ.இ.அ.த..க 137 24.51 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜீ.ந ஆண் நடராஜன் மா த..க 417 74.60 ெவற்ற

3 வமலா.ச ெபண் சரவணன் அ நா.த.க. 5 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : சீராப்பள்ள   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:979   பதவான வாக்கள்: 753(76.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்லம்மாள்.பா ெபண் பாலப்ரமணயம்  த..க 357 47.41 ேதால்வ

2 ராதா.ெச ெபண் ெசங்ேகாட்ேவல் ப அ.இ.அ.த..க 377 50.07 ெவற்ற

3 வமலா.ச ெபண் சரவணன் அ நா.த.க. 19 2.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:750   பதவான வாக்கள்: 704(93.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்.க ஆண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 334 47.44 ேதால்வ

2 ேந.அ ஆண் அய்யா நா.த.க. 15 2.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வதராஜீ.ஆ ஆண் ஆகம் ரா த..க 355 50.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:593   பதவான வாக்கள்: 497(83.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகவள்ள.ரா ெபண் ராஜீ  த..க 284 57.14 ெவற்ற

2 கீர்த்தகா.ஆ ெபண் ஆகம் ெகா அ.இ.அ.த..க 213 42.86 ேதால்வ

ேபராட்ச : சீராப்பள்ள   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:596   பதவான வாக்கள்: 551(92.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 549    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தல்ைலக்கர.ந ஆண் நேடசன் அ த..க 217 39.53 ேதால்வ

2 ெஜய்ந்தர்.த ஆண் தேவங்கடம் அ.இ.அ.த..க 332 60.47 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:607   பதவான வாக்கள்: 515(84.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 515    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சர.ரா ெபண் ராமசந்தரன் ச த..க 230 44.66 ெவற்ற

2 ெசல்வ.ரா ெபண் ராம்மார்  அ.இ.அ.த..க 228 44.27 ேதால்வ

3 பரயா.அ ெபண் ர்த்த  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 8.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜாதமண.இரா ெபண் இராேஜந்தரன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:596   பதவான வாக்கள்: 468(78.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 468    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:56:58 22/67

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தலகவத.ப ெபண்  ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 145 30.98 ேதால்வ

2 பாரத.அ ெபண் க அேசாக்மார் த..க 323 69.02 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 697(81.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 697    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ந்தர.சீ ெபண் ஆர். வராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 371 53.23 ெவற்ற

2 ேலாகப்பரயா. ெபண் ப. கைலச்ெசல்வன் த..க 326 46.77 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:931   பதவான வாக்கள்: 721(77.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 721    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சன்னைர.கா ஆண் க. காளயண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 278 38.56 ேதால்வ

2 ர.கா ேவ ஆண் த.கா. ேவசாம த..க 443 61.44 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1389   பதவான வாக்கள்: 1223(88.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1223    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரத.ச ெபண் த. பத்மநாபன் த..க 794 64.92 ெவற்ற

2 ஷான.ச ெபண் . சக்தேவல் அ.இ.அ.த..க 429 35.08 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1066   பதவான வாக்கள்: 818(76.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 818    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பவளச்ெசல்வ.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ப.ேஜ.ப 11 1.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜலட்ம.க ெபண் த. ெஜய்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 386 47.19 ேதால்வ

3 ராஜாமண. ெபண் த.ப. மாரசாம த..க 421 51.47 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1032   பதவான வாக்கள்: 830(80.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 828    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.ேமா ெபண் ப அண்மார் த..க 479 57.85 ெவற்ற

2 சங்கீதா. ெபண் த்ராஜா அ.இ.அ.த..க 349 42.15 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:985   பதவான வாக்கள்: 793(80.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 793    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலா.ர ெபண் ப.ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 384 48.42 ேதால்வ

2 ராண.ெச ெபண் ரா. ெசந்தல்மார் த..க 409 51.58 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:923   பதவான வாக்கள்: 796(86.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 796    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.மா ெபண் த.ந.
மாேதஸ்வரன் த..க 311 39.07 ேதால்வ

2 சந்தலா.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 434 54.52 ெவற்ற

3 ேரவத.ேகா ெபண் ப. பாண்யன் ப.ேஜ.ப 51 6.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:864   பதவான வாக்கள்: 675(78.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மணகண்டன்.ெப ஆண் த. ரா.ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 4.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வஜயன்.வ ஆண் . வேவல் த..க 402 59.56 ெவற்ற

3 ேவல்கன்.ரா ஆண் ராம கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 246 36.44 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1032   பதவான வாக்கள்: 802(77.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 802    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதன்ெமாழ.ரா ெபண் வ. இராேஜஸ்கன்னா அ.இ.அ.த..க 282 35.16 ேதால்வ

2 ர்ஜஹான்.ெம ெபண் ச. ெமஹராஜ்பாஷா த..க 486 60.60 ெவற்ற

3 ேமாகனாம்பாள்.க ெபண் த. அ.ஜாகர்உேசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 4.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1094   பதவான வாக்கள்: 904(82.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 904    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனபாலன்.ந ஆண் ஆ. நேடசன் த..க 429 47.46 ேதால்வ

2 ரேமஷ்.ப ஆண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 475 52.54 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 540(79.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 540    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.த ஆண் த. வ.தயாகராஜன் த..க 310 57.41 ெவற்ற

2 பாஸ்கர். ஆண் வ. மாரசாம அ.இ.அ.த..க 230 42.59 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 655(82.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 655    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நடராஜன்.ச ஆண் சன்சாம அ.இ.அ.த..க 161 24.58 ேதால்வ

2 பரபாகரன்.க ஆண் த .
கண்சாம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமச்சந்தரன்.ரா ஆண் த. ரா.ரா த..க 486 74.20 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:856   பதவான வாக்கள்: 713(83.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 713    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நாகலட்ம.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 19 2.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரவத.க ெபண் த. ப.கஷ்ணமார் த..க 331 46.42 ேதால்வ

3 ெஜயலட்ம.ேவ ெபண் த. .சாய்பாலகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 363 50.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1149   பதவான வாக்கள்: 902(78.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 902    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சத்ரா.த ெபண் த. ந.தனபாலன் த..க 535 59.31 ெவற்ற

2 ேகசன்.அ ஆண் ர. அய்யம்ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 367 40.69 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1174   பதவான வாக்கள்: 899(76.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 899    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗதம.ச ெபண் த. ெச.சன்னத்ைர த..க 452 50.28 ெவற்ற

2 சீலா. ெபண் ரா. பத அ.இ.அ.த..க 412 45.83 ேதால்வ

3 பத்மாவத.ம ெபண் மணராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 3.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:966   பதவான வாக்கள்: 746(77.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 746    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல். ஆண் ெச. வஜயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 3.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராமசாம.அ ெபா ஆண் ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 221 29.62 ேதால்வ

3 ெஜயச்சந்தரன்.ேவ ஆண் த. ரா.
ேவேகாபால் த..க 499 66.89 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1276   பதவான வாக்கள்: 1070(83.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1070    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலெசல்வ.ச ெபண் அ. சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கந்த. ெபண் ெச. ணேசகரன் அ.இ.அ.த..க 419 39.16 ேதால்வ

3 மஞ்ளா.ரா ெபண் த.. ராஜா த..க 629 58.79 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேசந்தமங்கலம்   வார் எண்: 18 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1145   பதவான வாக்கள்: 983(85.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 983    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லத்.ேச க ஆண் கமைல ப.ேஜ.ப 200 20.35 ேதால்வ

2 நடராஜன்.ம ஆண் த. எ.மதன் த..க 393 39.98 ெவற்ற

3 பாரத.ெச ஆண் க. ெசல்லத் அ.இ.அ.த..க 390 39.67 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1119   பதவான வாக்கள்: 966(86.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 966    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ெப ெபண் ெபமாள்.ப த..க 279 28.88 ேதால்வ

2 நவனா. ெபண் ப்ரமண ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 204 21.12 ேதால்வ

3 வமலா.ச ெபண் சந்தரன் க அ.இ.அ.த..க 483 50.00 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:992   பதவான வாக்கள்: 774(78.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 773    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.ச ெபண் சண்கந்தரம் ரா அ.இ.அ.த..க 225 29.11 ேதால்வ

2 தா
ெசங்ேகாட்ேவல்.ெச ெபண் ெசங்ேகாட்ேவல்

இரா ப.ேஜ.ப 40 5.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரா. ெபண் த்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 365 47.22 ெவற்ற

4 லட்ம. ெபண் ைரராஜ் எஸ் அ.ம..க. 143 18.50 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1006   பதவான வாக்கள்: 797(79.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 797    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 204 25.60 ேதால்வ

2 நல்லம்மாள்.ஆ ெபண் ஆகம் வ த..க 581 72.90 ெவற்ற

3 ைவத்தீஸ்வர. ெபண் ேரஷ்மார் ெப நா.த.க. 12 1.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1139   பதவான வாக்கள்: 903(79.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 903    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வரன்.ெப ஆண் ெபமாள்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 3.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணக்மார்.சீ ஆண் சீரங்கன் க த..க 492 54.49 ெவற்ற

3 ேகசன்.அ ஆண் அங்கத் அ.இ.அ.த..க 376 41.64 ேதால்வ

ேபராட்ச : நாமகரேபட்ைட   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:958   பதவான வாக்கள்: 754(78.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 754    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அய்யாசாம.ெந ஆண் ெநஞ்ெசழயன் மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 3.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரபாகரன்.வ ஆண் வதராஜ் அ நா.த.க. 6 0.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மண.ரா ஆண் ராமன் என் ப.ேஜ.ப 12 1.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரவ.ரா ஆண் ராமசாம ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 8.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராமங்கம்.ல ஆண் லட்மணன் க த..க 352 46.68 ெவற்ற

6 வஸ்வநாதன்.மா ஆண் மாரப்பகண்டர் அ.இ.அ.த..க 290 38.46 ேதால்வ

ேபராட்ச : நாமகரேபட்ைட   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1077   பதவான வாக்கள்: 916(85.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 915    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.09 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 ேரஷ். ஆண் த்சாம த..க 571 62.40 ெவற்ற

3 பரகாஷ் . ஆண் த் அ ப.ேஜ.ப 16 1.75 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 பரபாகரன்.வ ஆண் வதராஜ் அ நா.த.க. 5 0.55 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ெபமாள்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 313 34.21 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:955   பதவான வாக்கள்: 714(74.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 714    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்ச்ெசல்வ.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ந த..க 471 65.97 ெவற்ற

2 பாக்கயபரயா.ப ெபண் பரகாஷ் எம் ப.ேஜ.ப 20 2.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வராண.எஸ் ெபண் சவக்மார் ேக ப அ.இ.அ.த..க 213 29.83 ேதால்வ

4 ைவத்தீஸ்வர. ெபண் ேரஷ்மார் ெப நா.த.க. 10 1.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாமகரேபட்ைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:975   பதவான வாக்கள்: 736(75.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 736    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗசல்யா.ச ெபண் சங்கர் த ப.ேஜ.ப 17 2.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சபரநாதன். ஆண் கன்  நா.த.க. 11 1.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனபால்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ஆ த..க 311 42.26 ேதால்வ

4 மாணக்கம்.ரா ஆண் ராஜங்கர்த்த ேக அ.இ.அ.த..க 394 53.53 ெவற்ற

5 ேவேகாபால்.ெச ஆண் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாமகரேபட்ைட   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1318   பதவான வாக்கள்: 1063(80.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1062    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழகன். ஆண் ப்சாம த..க 376 35.40 ெவற்ற

2 கவதா. ெபண் கன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 1.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெகௗசல்யா. ெபண் கன் அ.ம..க. 8 0.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சதீஸ்மார்.ஆர் ஆண் ராஜமாணக்கம் எம் அ.இ.அ.த..க 287 27.02 ேதால்வ

5 தங்கராஜ்.மா ஆண் மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 169 15.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாலாஜ. ஆண் ப்ரமண அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 190 17.89 ேதால்வ

7 ரஞ்சத்மார்.பா ஆண் பாலப்ரமண ெப ப.ேஜ.ப 14 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1722   பதவான வாக்கள்: 1497(86.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜதா.ெச ெபண் ெசல்வராஜீ ெப ச.ப.ஐ(எம்) 217 14.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 யலானந்தம்.க ெபண் பச்சத் அ.இ.அ.த..க 366 24.45 ேதால்வ

3 சசகலா.ப ெபண் பன்னீர்ெசல்வம்
இரா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 384 25.65 ேதால்வ

4 சவகாம.ேச ெபண் ேசகர் அ.ம..க. 11 0.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மத. ெபண் ப்ரமண அ.இ.த.கா 9 0.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 டாமண.ர ெபண் ரேமஷ் ப ப.ேஜ.ப 35 2.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 தீபா.ம ெபண் மதயழகன் த..க 392 26.19 ெவற்ற

8 ைவத்தீஸ்வர. ெபண் ேரஷ்மார் ெப நா.த.க. 83 5.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாமகரேபட்ைட   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:612   பதவான வாக்கள்: 492(80.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்.ச ஆண் சபாபாத ெகா த..க 321 65.24 ெவற்ற

2 கார்த்தஸ்வரர்.எ எஸ் ஆண் ெசல்வராஜ் எ
எஸ் ப.ேஜ.ப 78 15.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 81 16.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வக்ேனஷ்வரன்.ப ஆண் பச்சத் ர நா.த.க. 12 2.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1371   பதவான வாக்கள்: 1004(73.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1003    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாகன்.அ ஆண் அப்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 4.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபாலகஷ்ணன்.வ ஆண் வரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 5.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசரன். ஆண் த்தான் ெப த..க 533 53.14 ெவற்ற

4 பரகாசம். ஆண் த்தான் அ.இ.அ.த..க 320 31.90 ேதால்வ

5 ராம்மார்.ச ஆண் சந்தரன் ச ப.ேஜ.ப 26 2.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வக்ேனஷ்வரன்.ப ஆண் பச்சத் ர நா.த.க. 26 2.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:845   பதவான வாக்கள்: 689(81.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 689    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலமண.மா ெபண் மாணக்கம் ஆ த..க 297 43.11 ேதால்வ

2 பேரமா.ெஜ ெபண் ெஜயராமன் அ.இ.அ.த..க 392 56.89 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:845   பதவான வாக்கள்: 701(82.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 700    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதவள்ள.ச ெபண் சரவணன் ப அ.இ.அ.த..க 176 25.14 ேதால்வ

2 இசக்கயம்மாள்.க ெபண் கார்த்த மா ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 216 30.86 ேதால்வ

3 கனகவள்ள.பா ெபண் பா அ த..க 284 40.57 ெவற்ற

4 பேரமா. ெபண் த்சாம  ேத..த.க 24 3.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1079   பதவான வாக்கள்: 954(88.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 954    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகலா.ெச ெபண் ெசல்வம் ெப ேத..த.க 9 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவங்கம்.த ஆண் தங்கராஜ் ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 239 25.05 ேதால்வ

3 ேரஷ்மார். ஆண் ைரசாம எ அ.இ.அ.த..க 239 25.05 ேதால்வ

4 லதா.ர ெபண் ரத்தனம்  த..க 456 47.80 ெவற்ற

5 ெலனன்.ஆ ஆண் ஆபரகாம்ங்கன் நா.த.க. 11 1.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:895   பதவான வாக்கள்: 729(81.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 729    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ச ெபண் சன்னதம்ப ேவ த..க 283 38.82 ெவற்ற

2 நவனா.ப ெபண் அஜத்  அ.இ.அ.த..க 220 30.18 ேதால்வ

3 நத்யா.வ ெபண் வதராஜீ ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 209 28.67 ேதால்வ

4 ெவண்ணலா.ச ெபண் சன்னேவ அ.ம..க. 17 2.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாமகரேபட்ைட   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1356   பதவான வாக்கள்: 1184(87.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1184    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சா. ெபண் ேகசன் என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 0.93 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 கவதா.ர ெபண் ரவ ப ப.ேஜ.ப 22 1.86 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 மார்.ச ஆண் சன்சாம  நா.த.க. 17 1.44 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 மார்.நா ஆண் நாராயணன் பா.ம.க. 15 1.27 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ெபரயசாம.ச ஆண் சன்னப்பயன் அ.ம..க. 3 0.25 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 ேகசன். ஆண் ப்நாடார் அ.இ.அ.த..க 226 19.09 ேதால்வ

7 வதராஜீ.ச ஆண் சன்னதம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 190 16.05 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

8 வாேதவன்.மா ஆண் மாணக்கம் த..க 700 59.12 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:869   பதவான வாக்கள்: 597(68.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ங்ெகா.ம ெபண் மண ஆர் ப.ேஜ.ப 18 3.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மேகஸ்வர.க ெபண் கதேரசன் ச த..க 342 57.29 ெவற்ற

3 ெஜயசத்ரா.த ெபண் தனேசகரன் என் அ.இ.அ.த..க 237 39.70 ேதால்வ

ேபராட்ச : படவ   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:475   பதவான வாக்கள்: 367(77.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 367    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்மங்கம்.க ஆண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 12.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பதரா.ம ஆண் மண த..க 208 56.68 ெவற்ற

3 ெபரயசாம.ேகஆர் ஆண் ராமசாமகண்டர் அ.இ.அ.த..க 101 27.52 ேதால்வ

4 ராஜா.ரா ஆண் ராசாகண்டர் ப.ேஜ.ப 11 3.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:733   பதவான வாக்கள்: 544(74.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 544    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவச.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 25.00 ேதால்வ

2 நீலாமண.ர ெபண் ரவ த..க 234 43.01 ெவற்ற

3 பரபாவத. ெபண் சாம ப.ேஜ.ப 9 1.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரயா.சீ ெபண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 4.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வாத்தாள்.ப ெபண் பரகாஷ் அ.இ.அ.த..க 140 25.74 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1027   பதவான வாக்கள்: 753(73.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ெச ெபண் ெசந்தல் ப.ேஜ.ப 14 1.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ஆர் ெபண் ரேமஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 3.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கமண.ேக ெபண் கண்ணன் த..க 421 55.91 ெவற்ற

4 தனலட்ம.அ ெபண் அன்பழகன் ச.ப.ஐ(எம்) 28 3.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரம்யா. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 261 34.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:776   பதவான வாக்கள்: 606(78.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.ரா ெபண் ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாரதெசல்வ.ேகா ெபண் ேகாவந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 5.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பந்தாேதவ.ரா ெபண் ராமர்த்த த..க 307 50.66 ெவற்ற

4 மேகஸ்வர.த ெபண் தனேசகரன் ச.ப.ஐ(எம்) 84 13.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மஞ்ளா.ரா ெபண் ராமராஜ் அ.இ.அ.த..க 161 26.57 ேதால்வ



26-02-2022 14:56:58 31/67

ேபராட்ச : படவ   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:363   பதவான வாக்கள்: 272(74.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 272    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.வ ெபண் வராசாம ச.ப.ஐ(எம்) 21 7.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்ரமண.ெபா ஆண் ெபான்சாம ப.ேஜ.ப 11 4.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்மார்.ெகா ஆண் ெகாளந்தேவல் த..க 150 55.15 ெவற்ற

4 ெசல்வமார். ஆண் ப்ரமண அ.இ.அ.த..க 90 33.09 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:712   பதவான வாக்கள்: 569(79.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ம ெபண் மகேடஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 5.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரமத.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ச.ப.ஐ(எம்) 66 11.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேபப.ச ெபண் சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 200 35.15 ேதால்வ

4 ராதாமண.ெச ெபண் ெசல்வன் த..க 270 47.45 ெவற்ற

ேபராட்ச : படவ   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:560   பதவான வாக்கள்: 433(77.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 433    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அரமார். ஆண் த்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 13.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கந்தசாம.ப ஆண் பழனயப்பகண்டர் த..க 201 46.42 ெவற்ற

3 கவதா.ெச ெபண் ெசல்வமார் அ.இ.அ.த..க 172 39.72 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:430   பதவான வாக்கள்: 355(82.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 355    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கம்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 10.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபமாள்.ரா ஆண் ராமன் த..க 183 51.55 ெவற்ற

3 ேவமண.வ ஆண் வரன் அ.இ.அ.த..க 136 38.31 ேதால்வ

ேபராட்ச : படவ   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:538   பதவான வாக்கள்: 424(78.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 424    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தப்மார். ஆண் ப்ரமண த..க 185 43.63 ேதால்வ

2 பழனசாம.ச ஆண் சதம்பரம் ப.ேஜ.ப 8 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமசாம. ஆண் த்தான் அ.இ.அ.த..க 231 54.48 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:774   பதவான வாக்கள்: 606(78.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 185 30.53 ேதால்வ

2 பவத்ரா.ஆர் ெபண் நல்லசவம் த..க 290 47.85 ெவற்ற

3 ங்ெகா.ச ெபண் சந்தரேசகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 21.62 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1178   பதவான வாக்கள்: 1009(85.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1009    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ப ஆண் பழன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 2.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கந்தசாம.ெகா ஆண் ெகாழந்தான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 5.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்த.ெசா ெபண் ராஜ்மார் த..க 382 37.86 ேதால்வ

4 தமழ்ெசல்வ.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ேத..த.க 19 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைரசாம.ச ஆண் சன்னண்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 19 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாலசந்தரன்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 506 50.15 ெவற்ற

7 பாலப்ரமண. ஆண் த்சாம ப.ேஜ.ப 8 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:478   பதவான வாக்கள்: 388(81.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 388    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ேவ ெபண் ேவமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 6.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நதயா.ப ெபண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 169 43.56 ேதால்வ

3 வசந்தா.ஆர் ெபண் ரஞ்சத்மார் த..க 192 49.48 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:663   பதவான வாக்கள்: 558(84.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 557    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ப ெபண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 209 37.52 ேதால்வ

2 சங்கீதா.த ெபண் தனபால் த..க 348 62.48 ெவற்ற

ேபராட்ச : படவ   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:402   பதவான வாக்கள்: 304(75.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 304    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பழனசாம.ெச ஆண் ெசங்ேகாடகண்டர் அ.இ.அ.த..க 159 52.30 ெவற்ற

2 மைலச்சாம.ர ஆண் ராமசாம த..க 145 47.70 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:300   பதவான வாக்கள்: 255(85.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 255    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவபரயா.ேலா ெபண் ேலாகநாதன் த..க 120 47.06 ேதால்வ

2 வனதா. ெபண் ப்ரமண அ.இ.அ.த..க 135 52.94 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:586   பதவான வாக்கள்: 479(81.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 479    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சேவண.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ெப த..க 446 93.11 ெவற்ற

2 பரயா.ேமா ெபண் ேமாகன் க ப.ேஜ.ப 33 6.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:518   பதவான வாக்கள்: 401(77.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 401    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காளபரேமஸ்வர.ந ெபண் நல்லமார் க ப.ேஜ.ப 23 5.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகா. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 144 35.91 ேதால்வ

3 ேபாதம்மாள்.ரா ெபண் ராஜீ த..க 234 58.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:408   பதவான வாக்கள்: 358(87.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 358    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழகன்.ரா ஆண் ராஜீ. தா த..க 177 49.44 ெவற்ற

2 ணேசகரன்.இ ஆண் இளங்ேகா பா.ம.க. 3 0.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனேவல்.ெச ஆண் ெசங்ேகா அ.இ.அ.த..க 175 48.88 ேதால்வ

4 ேமாகன்.க ஆண் கதர்ேவ ப.ேஜ.ப 3 0.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:472   பதவான வாக்கள்: 434(91.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 434    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗர. ெபண் மார் ம த..க 255 58.76 ெவற்ற

2 சரதா.ச ெபண் சரவணன்  அ.இ.அ.த..க 176 40.55 ேதால்வ

3 சன்னப்பள்ைள.ெப ெபண் ெபரயசாம ேத..த.க 1 0.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவண்ணலா.த ெபண் தங்கைர க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:466   பதவான வாக்கள்: 402(86.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 402    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.இரா  ஆண் ந்தரம் இரா த..க 222 55.22 ெவற்ற

2 பாலப்ரமணயம்.க ஆண் கப்ைடயார் அ அ.இ.அ.த..க 180 44.78 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:366   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பத்மா.அ ெபண் அணாச்சாலம் ரா த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:445   பதவான வாக்கள்: 408(91.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 408    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இரமண.இரா ெபண் இராஜா க த..க 212 51.96 ெவற்ற

2 தமழ்ெசல்வ.இரா ெபண் இராேஜந்தரன்
ப.தா.. அ.இ.அ.த..க 196 48.04 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:420   பதவான வாக்கள்: 364(86.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 364    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ப ெபண் பட்டம்மாள் ச.ப.ஐ(எம்) 31 8.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ம ெபண் மதயழகன் ஆ அ.இ.அ.த..க 122 33.52 ேதால்வ

3 ெஜயந்த.ஞா ெபண் ஞானேசகர் ெச த..க 211 57.97 ெவற்ற

ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:321   பதவான வாக்கள்: 277(86.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 277    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதாசவம். ஆண் த்சாம ப.ேக. த..க 164 59.21 ெவற்ற

2 பழனேவல்.இரா ஆண் இராமசாம அ.இ.அ.த..க 110 39.71 ேதால்வ

3 ராஜா.க ஆண் கஷ்ணன் நா.த.க. 3 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:521   பதவான வாக்கள்: 463(88.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 463    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கரகாலன்.ர ஆண் ரங்கசாம. ெப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 4.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணன்.ர ஆண் ரங்கநாதன் நா.த.க. 7 1.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்ரமணயம்.ரா ஆண் ராமசாம த.மா.கா() 40 8.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வக்மார்.ப ஆண் வதராஜ் என்கற
ெபரயசாம த..க 200 43.20 ெவற்ற

5 ர்காேதவ. ெபண் ேரஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 17.28 ேதால்வ

6 நாகரா.ேகா ஆண் ேகாவந்தரா ேத..த.க 2 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மதயழகன். ஆண் ப்ரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 8.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ரவச்சந்தரன்.ெச ஆண் ெசம்மைல  அ.இ.அ.த..க 77 16.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:638   பதவான வாக்கள்: 550(86.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 550    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீர்த்தனா.ரா ெபண் ராமசாம த..க 252 45.82 ெவற்ற

2 சங்கீதா. ெபண் மார் ேத..த.க 138 25.09 ேதால்வ

3 பேரமா.ப ெபண் பர க அ.இ.அ.த..க 145 26.36 ேதால்வ

4 மலர்ெகா.கா ெபண் காளத் அ.ம..க. 6 1.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாரயம்மாள்.மா ெபண் மாரத் நா.த.க. 9 1.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:493   பதவான வாக்கள்: 456(92.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 456    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீர்த்த. ெபண் ேரஷ் ரா அ.இ.அ.த..க 285 62.50 ெவற்ற

2 ங்ேகாைத.அ ெபண் அங்கத் த..க 168 36.84 ேதால்வ

3 மாரயம்மாள்.மா ெபண் மாரத் நா.த.க. 3 0.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 13 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:635   பதவான வாக்கள்: 557(87.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 557    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இைளயராஜா.ெச ஆண் ெசல்லன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரமார்.ப ஆண் பழனசாம நா.த.க. 14 2.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனசாம.இ ஆண் இளன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 145 26.03 ேதால்வ

4 பழனசாம.கா ஆண் காசமண ேவ அ.இ.அ.த..க 133 23.88 ேதால்வ

5 ெபான்சாம.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 254 45.60 ெவற்ற

ேபராட்ச : பட்டணம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:598   பதவான வாக்கள்: 511(85.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நல்லதம்ப.ெபான் ஆண் ெபான்சாம ப.தா த..க 311 60.86 ெவற்ற

2 ரபத.ேவ ஆண் ேவலாதம் அ.இ.அ.த..க 198 38.75 ேதால்வ

3 ரஞ்சத்மார்.கா ஆண் காமராஜ் அ.ம..க. 2 0.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 701(84.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 701    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகாம்பாள்.ர ெபண் ரங்கசாம எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 7.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சசகலா.த ெபண் தங்கைர சீ ப.ேஜ.ப 16 2.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்பரமண.ரா ஆண் ராமன் நா.த.க. 6 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நதயா. ெபண் தவமண த..க 360 51.36 ெவற்ற

5 நத்தயா.ம ெபண் மணகண்டன் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மண.வ ஆண் வரதன் அ.இ.அ.த..க 242 34.52 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:603   பதவான வாக்கள்: 509(84.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தாமைர.ப ெபண் பழனேவல் க த..க 274 53.83 ெவற்ற

2 பாப்பா.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ச அ.இ.அ.த..க 227 44.60 ேதால்வ

3 ேஜாத.ப ெபண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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



26-02-2022 14:56:58 37/67

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:593   பதவான வாக்கள்: 511(86.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சரவண பரயா.பா ெபண் ேதவா ெசங்ேகாட்ேவ த..க 391 76.52 ெவற்ற

2 மேகஸ்வர.பா ெபண் பாலப்ரமணயன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 120 23.48 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:461   பதவான வாக்கள்: 379(82.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 379    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத.ரா ெபண் ராமன் ந அ.இ.அ.த..க 228 60.16 ெவற்ற

2 பவத்ரா.ம ெபண் தீபக்  த..க 151 39.84 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:362   பதவான வாக்கள்: 316(87.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 316    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா.க ெபண் கந்ைதயா ைவ அ.இ.அ.த..க 170 53.80 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர. ெபண் ேமாகன்மார் ேசா த..க 146 46.20 ேதால்வ

ேபராட்ச : பரமத்த   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:688   பதவான வாக்கள்: 556(80.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 556    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாமயப்பன்.ப ஆண் பழனயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 8.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தா.ச ெபண் சவக்மார் க அ.இ.அ.த..க 208 37.41 ேதால்வ

3 ரேமஷ்.ப ஆண் பழனசாம த..க 291 52.34 ெவற்ற

4 ராேஜந்தரன்.த ஆண் தர்மங்கம் ந ப.ேஜ.ப 8 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 570(81.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 570    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.எம் ெபண் ேகசன் த..க 449 78.77 ெவற்ற

2 மலர்ெசல்வ.எஸ் ெபண் சவக்மார் ப அ.இ.அ.த..க 121 21.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : பரமத்த   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:545   பதவான வாக்கள்: 414(75.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 414    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாலத.ேச ெபண் ேசகர் .ல அ.இ.அ.த..க 123 29.71 ேதால்வ

2 ராேஜந்தரன்.க ஆண் கஷ்ணசாம
ேக.எஸ் த..க 291 70.29 ெவற்ற

ேபராட்ச : பரமத்த   வார் எண்: 8 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:622   பதவான வாக்கள்: 504(81.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 504    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மதார்ஷா. ஆண் கம சரீப் அ.இ.அ.த..க 89 17.66 ேதால்வ

2 ரேமஷ்பா. ஆண் ேகசன் த..க 382 75.79 ெவற்ற

3 ராஜாகம.க ஆண் கமலகண்ணன் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 6.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:515   பதவான வாக்கள்: 383(74.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 383    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாராண.க ெபண் கந்தசாம ச ப.ேஜ.ப 20 5.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தானலட்ம.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 75 19.58 ேதால்வ

3 வேனஸ்வர.ச ெபண் நாச்சத் ம த..க 288 75.20 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:647   பதவான வாக்கள்: 531(82.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரமீஜாபா.தீ ெபண் தீல் ஹாசன் க அ.இ.அ.த..க 131 24.67 ேதால்வ

2 ராதாமண. ெபண் கானந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 149 28.06 ேதால்வ

3 ஜன்னத்பர்ெதௗஸ். ெபண் கம
இப்ராஹம் அ த..க 251 47.27 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:716   பதவான வாக்கள்: 562(78.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 562    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாயதா.அ ெபண் அனபா அ அ.இ.அ.த..க 133 23.67 ேதால்வ

2 மரகதாம்பாள்.ரா ெபண் ராமச்சந்தரன் ெபா த..க 429 76.33 ெவற்ற

ேபராட்ச : பரமத்த   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:478   பதவான வாக்கள்: 346(72.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 346    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமார்.உ ஆண் உலகநாதன்
பள்ைள ரா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 6.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாச்சத்.ம ஆண் மண ேக த..க 194 56.07 ெவற்ற

3 பாஸ்கர்.ப ஆண் பழனயப்பன் கா அ.இ.அ.த..க 57 16.47 ேதால்வ

4 வக்ேனஷ்.ச ஆண் சம்பத் அ ப.ேஜ.ப 7 2.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெவங்கடாசலம்.ெச ஆண் ெசல்லத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 18.50 ேதால்வ

ேபராட்ச : பரமத்த   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:469   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 மண.ப ஆண் பழனயப்பன் ப த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : பரமத்த   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:739   பதவான வாக்கள்: 645(87.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 645    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்த.ப ஆண் பழனயப்பன் எ ப.ேஜ.ப 12 1.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மார்.ப ஆண் பழனயப்பன் ேக அ.இ.அ.த..க 180 27.91 ேதால்வ

3 ெசல்லப்பன்.மா ஆண் மாரப்பன் த..க 453 70.23 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:838   பதவான வாக்கள்: 725(86.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 725    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ப ெபண் பரபாகரன் த..க 480 66.21 ெவற்ற

2 ப்சாம.அ ஆண் அம்மாவாைச அ.இ.அ.த..க 245 33.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:369   பதவான வாக்கள்: 310(84.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 310    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.சீ ெபண் சீனராஜன் ரா த..க 168 54.19 ெவற்ற

2 தமழரச.த ெபண் தங்கரா. எஸ் அ.இ.அ.த..க 142 45.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 338(83.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 338    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சவள்ள.ம ெபண் மணகண்டன் எம் அ.இ.அ.த..க 184 54.44 ெவற்ற

2 ேகாமதலட்ம. ெபண் ப்ரமணயன் ப ப.ேஜ.ப 7 2.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ.க ெபண் சரவணன் வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 43.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:456   பதவான வாக்கள்: 390(85.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ. ெபண் ர்த்த வ. அ.இ.அ.த..க 190 48.72 ெவற்ற

2 பாப்பாத்த.த ெபண் தஞானம் த..க 189 48.46 ேதால்வ

3 ராதகா.ம ெபண் மணவண்ணன் க ப.ேஜ.ப 11 2.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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



26-02-2022 14:56:58 40/67

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:503   பதவான வாக்கள்: 435(86.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 435    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச. ெபண் கன் ப. அ.இ.அ.த..க 110 25.29 ேதால்வ

2 சாந்த.சா ெபண் சாமயப்பன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 19.31 ேதால்வ

3 வஜயராண. ெபண் கேவல் ெப த..க 241 55.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாண்டமங்கல்ம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:460   பதவான வாக்கள்: 376(81.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 376    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கணாநத.பா ஆண் பாலப்ரமணயன் த..க 328 87.23 ெவற்ற

2 சவக்மார்.வ ஆண் வரப்பபள்ைள ப.. ப.ேஜ.ப 48 12.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 345(85.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 345    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கந்த.வ ெபண் வேவல் ப அ.இ.அ.த..க 155 44.93 ேதால்வ

2 மஞ்ளா.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் ரா த..க 190 55.07 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:373   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகாம.ம ெபண் மகான வ த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : பாண்டமங்கல்ம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:361   பதவான வாக்கள்: 305(84.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 304    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வராஜ்.ம ஆண் மகானபள்ைள அ.இ.அ.த..க 164 53.95 ெவற்ற

2 வரமண.ெப ஆண் ெபமாள் நா.த.க. 140 46.05 ேதால்வ

ேபராட்ச : பாண்டமங்கல்ம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:425   பதவான வாக்கள்: 386(90.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 385    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ந ஆண் நேடசன் ேக அ.இ.அ.த..க 217 56.36 ெவற்ற

2 ரங்கநாதன்.ெஜ ஆண் ெஜகநாதன் ஆ த..க 168 43.64 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:378   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 கந்த.ேசா ெபண் ேசாமேசகர் ச த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : பாண்டமங்கல்ம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:412   பதவான வாக்கள்: 328(79.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 328    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேவல்.த ஆண் தர்மங்கம்பள்ைள என் அ.இ.அ.த..க 102 31.10 ேதால்வ

2 கேவல்.ெப ஆண் ெபமாள் த..க 226 68.90 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:484   பதவான வாக்கள்: 421(86.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளவரச.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ஆர் ப.ேஜ.ப 5 1.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத.ெஜ ெபண் ெஜயராமன் த..க 137 32.85 ேதால்வ

3 நத்யா.ரா ெபண் சக்தேவல் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 151 36.21 ெவற்ற

4 லட்ம.அ ெபண் அப்பா எ அ.இ.அ.த..க 124 29.74 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:438   பதவான வாக்கள்: 355(81.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 355    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்த்த.ரா ஆண் ராேஜந்தரன்  த..க 63 17.75 ேதால்வ

2 கன்.ெப ஆண் ெபரயசாம ப.ேஜ.ப 14 3.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயராஜ்.த ஆண் தங்கராஜ் எம் அ.இ.அ.த..க 278 78.31 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாண்டமங்கல்ம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:452   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்.ம ஆண் மண ப த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : பாண்டமங்கல்ம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:506   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசாமேசகர்.ச ஆண் சவமார் எஸ் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:744   பதவான வாக்கள்: 606(81.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ேலா ெபண் ஆர். ேலாகநாதன் அ.இ.அ.த..க 172 28.38 ேதால்வ

2 காேவரயம்மாள்.ப ெபண் எஸ். பழனேவல் த..க 407 67.16 ெவற்ற

3 பழனயம்மாள்.ப ெபண் பழனயப்பன் ப.ேஜ.ப 27 4.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளாநல்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:478   பதவான வாக்கள்: 403(84.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 403    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்ராஜா.ெச ஆண் ெசங்ேகாட்ைடயன் ப.ேஜ.ப 40 9.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காளயண்ணன்.ம ஆண் எம். மண த..க 236 58.56 ெவற்ற

3 பழனயப்பன்.க ஆண் க. கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன்.ப ஆண் பழனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 121 30.02 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளாநல்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:733   பதவான வாக்கள்: 628(85.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத. ெபண் எம். ேகசன் த..க 279 44.50 ேதால்வ

2 ெபரயசாம.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 331 52.79 ெவற்ற

3 ெவள்ைளயத்ேதவன்.அ ஆண் அர்த்தனார ப.ேஜ.ப 17 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளாநல்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:486   பதவான வாக்கள்: 404(83.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 403    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணர்த்த. ஆண் ேக.எம். ப்சாம த..க 259 64.27 ெவற்ற

2 ணேசகரன்.ெச ஆண் எஸ்.
ெசங்ேகாடன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 4.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சங்கேமஸ்வரன்.அ ஆண் அர்த்தனார அ.ம..க. 2 0.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரகாசம்.ச ஆண் மா. சண்கம் அ.இ.அ.த..க 79 19.60 ேதால்வ

5 மாேதஸ்வரன்.மா ஆண் க. மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 9.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவங்கேடஸ்வரன். ஆண் ணேசகரன் ப.ேஜ.ப 7 1.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளாநல்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:448   பதவான வாக்கள்: 387(86.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 387    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்தசாம. ஆண் ப்பரமணயன் இ.ேத.கா 162 41.86 ெவற்ற

2 ேகாபால்.அ ஆண் ஆ. அர்த்தனார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 14.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனசாம.ஆ ஆண் ஆக த அ.இ.அ.த..க 104 26.87 ேதால்வ

4 வேவல். ஆண் னயப்பன் ப.ேஜ.ப 63 16.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:568   பதவான வாக்கள்: 511(89.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலேவண.அ ெபண் கண்ப்ைபயன் த..க 186 36.40 ேதால்வ

2 க்மண. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 289 56.56 ெவற்ற

3 ேலாகாம்பாள்.ஆ ெபண் ஆகம் ப.ேஜ.ப 36 7.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:710   பதவான வாக்கள்: 583(82.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 581    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யா.க ெபண் ஈ . சண்கந்தரம் அ.இ.அ.த..க 167 28.74 ேதால்வ

2 பாப்பாத்த.ேம ெபண் எஸ். பரபாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 4.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமத.உ ெபண் உமாசங்கர் த..க 239 41.14 ெவற்ற

4 பரயா.ெச ெபண் . ெசல்வம் ப.ேஜ.ப 27 4.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரயா. ெபண் ேக. ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 122 21.00 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:657   பதவான வாக்கள்: 590(89.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 590    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்காண.ைவ ெபண் ைக. ைவரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 282 47.80 ெவற்ற

2 பவான.ெகௗ ெபண் ெகௗரசங்கர் ப.ேஜ.ப 9 1.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லதா.ந ெபண் எம். நேடசன் அ.இ.அ.த..க 39 6.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவண்ணலா.ேத ெபண் ேதவராஜன் த..க 260 44.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளாநல்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:671   பதவான வாக்கள்: 607(90.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 607    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனபால்.அ ஆண் எஸ். அணாசலம் த..க 285 46.95 ெவற்ற

2 ைரசாம. ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 10 1.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பத.த ஆண் தப்பத அ.இ.அ.த..க 200 32.95 ேதால்வ

4 ராஜராஜன். ஆண் . ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 91 14.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லட்மணன்.ச ஆண் சந்தரர்த்த நா.த.க. 21 3.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:600   பதவான வாக்கள்: 500(83.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 500    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ச ெபண் அ. சரவணபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 14.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நீலாேவண.பா ெபண் பாண்யன் ப.ேஜ.ப 21 4.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மீனாட்ச.ந ெபண் நடராஜன் த..க 194 38.80 ேதால்வ

4 ெஜகதீஸ்வர.த ெபண் ேக.எஸ். தனபால் அ.இ.அ.த..க 215 43.00 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:724   பதவான வாக்கள்: 636(87.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காயத்ர.ந ெபண் மா. ெவங்கேடஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 6.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமத.ெசௗ ெபண் கன் ப.ேஜ.ப 18 2.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரண்யா.ஏ ெபண் ெவங்கேடஷ் த..க 285 44.81 ேதால்வ

4 சாந்த.ேக ெபண் ஆர். ராமசாம அ.இ.அ.த..க 289 45.44 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:726   பதவான வாக்கள்: 642(88.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 642    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அயா.அ ெபண் அண்ணாமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 6.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கீதா.ெத அ ெபண் தயாகராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 274 42.68 ெவற்ற

3 சங்கீதா.ெச ெபண் ெசல்லேவல் ப.ேஜ.ப 159 24.77 ேதால்வ

4 சீலா.த ெபண் ேக.எஸ்.தயாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 168 26.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளாநல்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:698   பதவான வாக்கள்: 620(88.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 620    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்ரமணயம்.அ ஆண் அமர்தங்கம் த..க 347 55.97 ெவற்ற

2 ெசங்ேகாடன்.அ ஆண் அணாசலம் ப.ேஜ.ப 12 1.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசகர்.அ ஆண் எம். அணாசலம் அ.இ.அ.த..க 261 42.10 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:518   பதவான வாக்கள்: 468(90.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 468    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.த ெபண் தனேசகரன் த..க 298 63.68 ெவற்ற

2 தாமைரச்ெசல்வ. ெபண் ெப. அண்ணாைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நதயா.ெச ெபண் .சந்தரேசகரன் அ.இ.அ.த..க 133 28.42 ேதால்வ

4 ங்ெகா.ச ெபண் ச்ங்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகனாம்பாள்.மா ெபண் மாேதஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 5 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளாநல்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:717   பதவான வாக்கள்: 624(87.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீனவாசன்.ரா ஆண் இராமங்கம் த..க 347 55.61 ெவற்ற

2 ெசந்தல்மார்.அ ஆண் அணாசலம் அ.இ.அ.த..க 263 42.15 ேதால்வ

3 தேனஷ்.ச ஆண் சரவணன் நா.த.க. 7 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வவழகன்.ப ஆண் பச்சயப்பன் ப.ேஜ.ப 7 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1059   பதவான வாக்கள்: 759(71.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 756    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ரா ெபண் ராேஜஷ். ர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 4.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமத.ம ெபண் மணேவல். ெச அ.இ.அ.த..க 364 48.15 ெவற்ற

3 நல்லம்மாள்.வ ெபண் வரப்பன் த..க 342 45.24 ேதால்வ

4 பந்தா.த ெபண் ரேமஷ். ச நா.த.க. 13 1.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபாத்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1089   பதவான வாக்கள்: 731(67.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 729    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமணயன்.ச
ெகா ஆண் ெகாழந்தான் த..க 305 41.84 ெவற்ற

2 பாண்யன்.ந ச ஆண் சண்கம். அ ப.ேஜ.ப 82 11.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரேமஷ்.ச ஆண் சங்காரம். ெஜ நா.த.க. 42 5.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வசந்த்.ெபா ஆண் ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 300 41.15 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபாத்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:866   பதவான வாக்கள்: 649(74.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 645    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பர.ரா ஆண் ராஜங்கம் த..க 454 70.39 ெவற்ற

2 தயாகராஜன். ஆண் ப்ரமணய
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 191 29.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபாத்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:922   பதவான வாக்கள்: 668(72.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 667    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர்.உ ஆண் உதயரயன். ெப த..க 373 55.92 ெவற்ற

2 ப்பரமணயம்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 241 36.13 ேதால்வ

3 ரபத. ஆண் ணேசகரன். ரா நா.த.க. 53 7.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:996   பதவான வாக்கள்: 695(69.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 694    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நஷா.சீ ெபண் சீனவாசன். ம நா.த.க. 7 1.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மலர்ெகா.ம ெபண் மயல்சாம த..க 250 36.02 ேதால்வ

3 ராண. ெபண் ந்தரராஜன். ச அ.இ.அ.த..க 343 49.42 ெவற்ற

4 வசந்த.ச ெபண் சரவணன். வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 13.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபாத்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:465   பதவான வாக்கள்: 382(82.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 380    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாராயணன்.ச  ஆண் த்சாம பள்ைள அ.இ.அ.த..க 167 43.95 ேதால்வ

2 ேமகலா. ெபண் ேகசன். ஆ ப.ேஜ.ப 3 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேயாேகஸ்வரன்.த ஆண் தங்கபாண்யன். ரா நா.த.க. 1 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைவரமண.த ஆண் தர்மங்கம். ெச த..க 209 55.00 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ெபாத்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1499   பதவான வாக்கள்: 1238(82.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1237    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கந்தரம்.ம ஆண் மண. ெபா அ.ம..க. 4 0.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தனேசகரன்.க ஆண் கந்தசாம. வ த..க 431 34.84 ேதால்வ

3 வரதரா.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 504 40.74 ெவற்ற

4 வரதராஜ்.ம ஆண் ெபா.மண ப.ேஜ.ப 298 24.09 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1580   பதவான வாக்கள்: 1248(78.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1241    ெசல்லாத வாக்கள் : 7

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யபாரத.ச ெபண் சரவணன். த த..க 704 56.73 ெவற்ற

2 பரமளா.நா ெபண் நாராயணன். ச.  அ.இ.அ.த..க 537 43.27 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:924   பதவான வாக்கள்: 740(80.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 738    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா.ச ெபண் சங்காரம்.  அ.இ.அ.த..க 321 43.50 ேதால்வ

2 வஜயா.க ெபண் கணாநத. ரா த..க 417 56.50 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபாத்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1186   பதவான வாக்கள்: 946(79.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 945    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாநத.ரா ஆண் ரா பள்ைள த..க 616 65.19 ெவற்ற

2 கன். ஆண் த்வரன்
பள்ைள அ.இ.அ.த..க 329 34.81 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபாத்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1181   பதவான வாக்கள்: 1004(85.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1003    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அேசாக் ராஜ்.க ஆண் கதர்ேவல். ெபா.வ அ.ம..க. 2 0.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவக்மார்.ம ஆண் மகானப்பள்ைள அ.இ.அ.த..க 564 56.23 ெவற்ற

3 தேனஷ்.ர ஆண் ரவ. ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜந்தரன்.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் த..க 432 43.07 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1331   பதவான வாக்கள்: 1035(77.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1034    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.ச ெபண் சரவணன். ந. அ.இ.அ.த..க 394 38.10 ேதால்வ

2 மகாலட்ம.அ ெபண் அேசாக். ச த..க 484 46.81 ெவற்ற

3 ேரகா.ச ெபண் பார்த்தசாரத.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 15.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1111   பதவான வாக்கள்: 961(86.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 961    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பத்மாவத.த ெபண் பத. அ அ.இ.அ.த..க 369 38.40 ேதால்வ

2
ைமத
கத்தகா
லட்ம.கா

ெபண் பாலப்ரமணயன். ஆ த..க 592 61.60 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:967   பதவான வாக்கள்: 814(84.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 812    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யா.ந ெபண் நந்தமார். அ.இ.அ.த..க 364 44.83 ேதால்வ

2 ராண.ெஜ ெபண் ெஜய ர்யா. ெஜ நா.த.க. 17 2.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜாம்பாள்.த ெபண் ெஜயபால். ம த..க 431 53.08 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1061   பதவான வாக்கள்: 825(77.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ங்ெகா. ெபண் ப்சாம. ஆ த..க 387 47.14 ேதால்வ

2 மேகஷ்வர.ரா ெபண் வரதரா அ.இ.அ.த..க 434 52.86 ெவற்ற

ேபராட்ச : மல்லசத்தரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1325   பதவான வாக்கள்: 1143(86.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1143    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கந்தரம்.கா ஆ ஆண் ஆக கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 4.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணன்.ச ஆண் சன்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 338 29.57 ெவற்ற

3 சத்ேதஸ்வரன். ஆண் த்கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 310 27.12 ேதால்வ

4 ேரஷ்.ச ஆண் சத்தன் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 228 19.95 ேதால்வ

5 இலட்மணன் .சா ஆண் சாம  நா.த.க. 8 0.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவங்கடாசலம்.ெச ஆண் ெசன்னப்பநாயக்கர் அ.இ.அ.த..க 212 18.55 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1026   பதவான வாக்கள்: 875(85.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 875    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாகலா.எஸ் ெபண் சீனவாசன் ஆர் த..க 467 53.37 ெவற்ற

2 பாமத.ப ெபண் பன்னீர்ெசல்வம் க ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபரயநாயக.ச ெபண் சசமார் அ.இ.அ.த..க 398 45.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1129   பதவான வாக்கள்: 951(84.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 951    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.ேமா ெபண் ேமாகனேவல் அ.இ.அ.த..க 386 40.59 ேதால்வ

2 மேனாரஞ்சதம். ெபண் ேகசன் இ த..க 565 59.41 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1000   பதவான வாக்கள்: 813(81.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 813    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா. ெபண் கன் ஆ த..க 429 52.77 ெவற்ற

2 மேகஸ்வர.ச ெபண் சரவணன் த அ.இ.அ.த..க 384 47.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : மல்லசத்தரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1219   பதவான வாக்கள்: 1024(84.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1024    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேகாப.த ஆண் தங்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 302 29.49 ேதால்வ

2 சரவணன்.அ ஆண் அர்த்தனார ெச நா.த.க. 11 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்ராஜ்.க ஆண் கண்ைபயன் பா.ம.க. 20 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ந்தரம்.ெச ஆண் ெசங்ேகாட்ேவல் அ.இ.அ.த..க 273 26.66 ேதால்வ

5 ரதீஷ்மார்.ப ேக ஆண் கதர்ேவல் ப.ேஜ.ப 9 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரத்தனம்.க ஆண் கஷ்ணர்த்த ப த..க 409 39.94 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1115   பதவான வாக்கள்: 837(75.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 837    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனபால்.ச ஆண் சன்சாம அ.இ.அ.த..க 57 6.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நர்மலா.ெச ெபண் ெசல்வன் ரா த..க 396 47.31 ெவற்ற

3 ெஜயசந்தரன்.மா ஆண் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 384 45.88 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:925   பதவான வாக்கள்: 741(80.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 741    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.க ெபண் வராஜ் அ.இ.அ.த..க 180 24.29 ேதால்வ

2 நளனந்தர.ஆர் ெபண் ராஜேசகரன் ேவ த..க 561 75.71 ெவற்ற

ேபராட்ச : மல்லசத்தரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1095   பதவான வாக்கள்: 872(79.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 870    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயராஜ்.ந ஆண் நேடசன் வ நா.த.க. 14 1.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தமைல. ஆண் த் நாயக்கர் த..க 566 65.06 ெவற்ற

3 ரதீஷ்மார் .ப ேக ஆண் கதர்ேவல் ப.ேஜ.ப 8 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரவச்சந்தரன்.க ஆண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 282 32.41 ேதால்வ

ேபராட்ச : மல்லசத்தரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1436   பதவான வாக்கள்: 1190(82.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1190    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கம்.வ ஆண் வரப்பநாயக்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 198 16.64 ேதால்வ

2 ந்தரராஜன்.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 337 28.32 ேதால்வ

3 பாஸ்கரன். ஆண் ப்சாம ேகா நா.த.க. 17 1.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வராஜ்.ப ஆண் பழனேவல் ப த..க 616 51.76 ெவற்ற

5 ரீ. ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 22 1.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1072   பதவான வாக்கள்: 824(76.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 823    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா. ெபண் பதராஜா அ.இ.அ.த..க 76 9.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ங்ெகா.க ெபண் கஷ்ணர்த்த த..க 350 42.53 ேதால்வ

3 ைமத.கா ெபண் கார்த்தேகயன் ச நா.த.க. 13 1.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்ம.ர ெபண் ரவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 384 46.66 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:727   பதவான வாக்கள்: 575(79.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சேராஜா.க ெபண் கஷ்ணர்த்த எம் த..க 239 41.57 ேதால்வ

2 தங்கமண. ெபண் மார்  அ.இ.அ.த..க 336 58.43 ெவற்ற
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ேபராட்ச : மல்லசத்தரம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:882   பதவான வாக்கள்: 628(71.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஸ்ர.ேகா ெபண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 48 7.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமனகா.ேமா ெபண் ஆனந்த் ேச த..க 579 92.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : மல்லசத்தரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1109   பதவான வாக்கள்: 852(76.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 852    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ச ஆண் சம்பத் சா நா.த.க. 11 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கேவல்.ம ைக ஆண் ைகலாசதயார் த
க அ.இ.அ.த..க 265 31.10 ேதால்வ

3 பாலப்ரமணயம்.அ ஆண் அணாசல
தயார் ப.ேஜ.ப 38 4.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன்.ெப ஆண் ெபரயண்ணன் த..க 538 63.15 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1131   பதவான வாக்கள்: 876(77.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 875    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா. ெபண் ணேசகரன் அ.இ.அ.த..க 35 4.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சசகலா.அ ெபண் கதர்ேவல் ஏ த..க 544 62.17 ெவற்ற

3 சந்தரபரபா.ப ெபண் பரபாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 265 30.29 ேதால்வ

4 ேரவத.ேச ெபண் அள்மார் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 3.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மல்லசத்தரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1206   பதவான வாக்கள்: 966(80.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 966    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன். ஆண் ப்ரமணயம் த அ.ம..க. 24 2.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கப்பண்ணன்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாமநாதன். ஆண் ப்சாம ேகா நா.த.க. 5 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஞானந்தர.அ ெபண் அள்ேஜாத  த..க 502 51.97 ெவற்ற

5 ேதன்ெமாழ.த ெபண் தங்கரா அ.இ.அ.த..க 431 44.62 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:358   பதவான வாக்கள்: 260(72.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 259    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணயம்மாள்.க ெபண் கைலச்ெசல்வன் ப அ.இ.அ.த..க 29 11.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரம்யா.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலபத த..க 230 88.80 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாகர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:588   பதவான வாக்கள்: 395(67.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 392    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ம ஆண் மண ஆர் அ.இ.அ.த..க 91 23.21 ேதால்வ

2 ெசல்லப்பன்.ச ஆண் சன்சாம த..க 301 76.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:825   பதவான வாக்கள்: 656(79.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபராமந்தர. ெபண் ேகசன் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 236 36.25 ேதால்வ

2 ெகௗசல்யா.நீ ெபண் வராஜ் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 4.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரண்யா.ெர ெபண் நவாஸ் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சீலா.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் அ அ.இ.அ.த..க 23 3.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேகஸ்வர.ேஜா ெபண் ேஜாத த..க 341 52.38 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாகர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:382   பதவான வாக்கள்: 308(80.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 308    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆைசத்தம்ப.ர ஆண் ரங்கசாம ப க அ.இ.அ.த..க 69 22.40 ேதால்வ

2 உைடயவர்.இரா ஆண் இராமசாம த..க 239 77.60 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமாகர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:733   பதவான வாக்கள்: 593(80.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 592    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமராஜ்.ச ஆண் சவங்கம் ேமா.க. ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 453 76.52 ெவற்ற

2 சவஞானம்.ஆ ஆண் ஆகம் பள்ைள
ப அ.இ.அ.த..க 139 23.48 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாகர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:764   பதவான வாக்கள்: 666(87.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 662    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.க ஆண் கதர்ேவ த..க 217 32.78 ேதால்வ

2 ராஜவேவல்.த ஆண் தமழழகன் அ அ.இ.அ.த..க 445 67.22 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ேமாகர்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1375   பதவான வாக்கள்: 1150(83.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1148    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேளாரயா.ெஜ ெபண் ெஜபமாைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 4.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 லட்ம.ரா ெபண் ராமசாம அ அ.இ.அ.த..க 148 12.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனதா.சா ெபண் ேமாகன் மார்
ேகா த..க 930 81.01 ெவற்ற

4 ேஹமா.ம ெபண் கதர்ேவல் ப.ேஜ.ப 13 1.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 649(71.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ச ெபண் சன்னைர  த..க 402 62.23 ெவற்ற

2 மலர்வழ.த ெபண் தங்கேவல் எம் அ.இ.அ.த..க 244 37.77 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:638   பதவான வாக்கள்: 482(75.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 482    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலா
ஜவஹர்லால்.ஜ ெபண் ஜவஹர்லால் எம்

ப இ.ேத.கா 404 83.82 ெவற்ற

2 ப்ரயதர்ஷன. ெபண் ராமன் எம் அ.இ.அ.த..க 78 16.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:948   பதவான வாக்கள்: 773(81.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 769    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.க ெபண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 291 37.84 ேதால்வ

2 அஸ்வன .க ெபண் கதரவன் ஆர் அ.இ.அ.த..க 75 9.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மீனாம்பாள்.ெஜ ெபண் ெஜகதீசன் மா த..க 308 40.05 ெவற்ற

4 வஜயலட்ம.அ ெபண் அய்யாக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 2.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெவண்ணலா.ெச ெபண் ெசல்வமார் எஸ் ப.ேஜ.ப 72 9.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:842   பதவான வாக்கள்: 687(81.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 687    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லதா
ெசந்தல்மார்.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ப த..க 175 25.47 ேதால்வ

2 வாக.ஆ ெபண் ஆகம் வஆர் அ.இ.அ.த..க 512 74.53 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ேமாகர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 680(84.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 680    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மரேவல்.இரா ஆண் இராமசந்தரன் ச த..க 408 60.00 ெவற்ற

2 சதஷ் மார்.இ ஆண் இளங்ேகாவன் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 11.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகசன்.பா ஆண் பாசாம என் அ.இ.அ.த..க 191 28.09 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:825   பதவான வாக்கள்: 646(78.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 645    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யாேதவ.வ ெபண் வேவல் ப த..க 376 58.29 ெவற்ற

2 சந்ஜா.ம ெபண் மேனாகரன் வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 139 21.55 ேதால்வ

3 தனலட்ம.ேத ெபண் ேதவநாதன் ஏஆர் அ.இ.அ.த..க 130 20.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமாகர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1273   பதவான வாக்கள்: 963(75.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 961    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காா்த்தேகயன். ஆண் ைரசாம ஆர் ப.ேஜ.ப 89 9.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணன்.ரா ஆண் ராமன் ப த..க 515 53.59 ெவற்ற

3 ெகௗதமன்.பா ஆண் பாசாம ேக அ.இ.அ.த..க 309 32.15 ேதால்வ

4 ரளதரன்.ம ஆண் மதத் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 4.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:950   பதவான வாக்கள்: 804(84.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 803    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ரா ெபண் ராஜேகாபால் ெப அ.இ.அ.த..க 158 19.68 ேதால்வ

2 கப்பண்ணன்.ரா ஆண் ராஜீ ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணமார்.ேவ ஆண் ேவல்சாம க த..க 409 50.93 ெவற்ற

4 ேரஷ்.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் எ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நவல.ரா ஆண் ராைமயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 221 27.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:492   பதவான வாக்கள்: 431(87.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 431    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தன். ஆண் ப்பராயன் த..க 155 35.96 ேதால்வ

2 ரவந்தர் .எம் ஆர் ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 276 64.04 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:565   பதவான வாக்கள்: 507(89.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 507    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன். ஆண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 235 46.35 ேதால்வ

2 மதவாணன்.த ஆண் தங்கேவல் த..க 266 52.47 ெவற்ற

3 ரேமஷ்.ப ஆண் பழனசாம ஆர் ப.ேஜ.ப 6 1.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:577   பதவான வாக்கள்: 516(89.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 513    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவதா.மா ெபண் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 3.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரயா.த ெபண் தனேசகரன் ெபா த..க 229 44.64 ேதால்வ

3 ராண.ரா ெபண் ராஜா அ.இ.அ.த..க 267 52.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:515   பதவான வாக்கள்: 458(88.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 458    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா. ெபண் ெநஞ்ெசழயன் க த..க 251 54.80 ெவற்ற

2 தட்சணார்த்த.மா ஆண் மாரத் அ.இ.அ.த..க 204 44.54 ேதால்வ

3 ராஜா.ச ஆண் சதாசவம் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:509   பதவான வாக்கள்: 428(84.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 427    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வராண.வ ெபண் வரப்பன் அ.இ.அ.த..க 183 42.86 ேதால்வ

2 ங்ேகாைத.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் த..க 244 57.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:451   பதவான வாக்கள்: 381(84.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண. ெபண் சகாேதவன் ச த..க 220 57.74 ெவற்ற

2 சான.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 161 42.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:391   பதவான வாக்கள்: 333(85.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ச ெபண் சக்தேவல் த..க 189 57.10 ெவற்ற

2 ெசல்வராண.ெபா ெபண் ெபான்சாம அ.இ.அ.த..க 142 42.90 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:570   பதவான வாக்கள்: 507(88.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 504    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லதா.அ ெபண் அதேவல் த..க 137 27.18 ேதால்வ

2 ெஜயசத்ரா.ச ெபண் சரவணன் அ.இ.அ.த..க 367 72.82 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:527   பதவான வாக்கள்: 446(84.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 444    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கப்பரயா.ேக ெபண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 179 40.32 ேதால்வ

2 பாவாத்தாள்.எஸ் ெபண் ெசந்தல்மார் ப த..க 265 59.68 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:793   பதவான வாக்கள்: 706(89.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனசாம.ம ஆண் மைலயாளன் த..க 248 35.23 ேதால்வ

2 பாரத்.ெஜ ஆண் ெஜயமண பா.ம.க. 3 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபரயசாம.ச ஆண் சஞ்சீவ வ ப ப.ேஜ.ப 8 1.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார். ஆண் த்சாம அ.இ.அ.த..க 445 63.21 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:655   பதவான வாக்கள்: 573(87.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆச்சகண்டர். ஆண் த்சாம பா.ம.க. 7 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆகம். ஆண் னயாண் நா.த.க. 3 0.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழ்மண.அ ஆண் அண்ணாமைல த..க 161 28.20 ேதால்வ

4 ெபமாள்.ரா ஆண் ராமங்கம்  ப.ேஜ.ப 5 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வனதா.ேமா ெபண் ேமாகனகன் அ.இ.அ.த..க 361 63.22 ெவற்ற

6 ஹரகஷ்ணன்.வா ஆண் வாேதவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 5.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:652   பதவான வாக்கள்: 568(87.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ெப ெபண் ெபமாள் ப.ேஜ.ப 6 1.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவதா.ரா ெபண் நந்தேகசன் ந பா.ம.க. 10 1.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனலட்ம.ெபா ெபண் ெபான்னம்பலம் அ.இ.அ.த..க 396 69.72 ெவற்ற

4 பரேமஸ்வர.வ ெபண் வராசாம க த..க 156 27.46 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:525   பதவான வாக்கள்: 473(90.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 471    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ெபா ெபண் ெபான்ைனயன் ரா ப.ேஜ.ப 4 0.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நேவததா.ரா ெபண் பாஷ் ரா த..க 252 53.50 ெவற்ற

3 பார்வத.த ெபண் தங்கரா ெகா அ.இ.அ.த..க 215 45.65 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 487(89.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 487    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெகௗசகன்.ச ஆண் சண்கம் ப.ேஜ.ப 5 1.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பரமண.கா ஆண் காளயண்ணகண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 33.06 ேதால்வ

3 ேரஷ்.க ஆண் கப்பண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசந்தல்.க ஆண் கந்தசாம ைந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 66 13.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பர.க ஆண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மாயவன்.ம ஆண் மேனாகரன் அ.இ.அ.த..க 237 48.67 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவங்கைர   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:586   பதவான வாக்கள்: 525(89.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலக்கண்ணன்.ந ஆண் நடராஜன் த..க 106 20.19 ேதால்வ

2 ணேசகரன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் பா.ம.க. 4 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தட்சணார்த்த.ஈ ஆண் ஈஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நத்யமார.வ ெபண் வஜயமார்  அ.இ.அ.த..க 405 77.14 ெவற்ற

5 வஜயலட்ம.அ ெபண் அள்கன்
ெபா ப.ேஜ.ப 8 1.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:989   பதவான வாக்கள்: 885(89.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 885    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தலகவத.அ ெபண் அண்ணாமைல நா.த.க. 10 1.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேதவகா.ச ெபண் சைடயப்பன் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 263 29.72 ேதால்வ

3 க்மண.எஸ் ெபண் ெசல்வம் ேக.ப அ.இ.அ.த..க 215 24.29 ேதால்வ

4 ஷர்மளா.எஸ் ெபண் சம்தீன் ப த..க 397 44.86 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:863   பதவான வாக்கள்: 790(91.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 790    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரவந்த். ஆண் ர்த்த ெபா நா.த.க. 15 1.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ணேசகரன்.ஆர் வ ஆண் வட்டமைல ஆர் த..க 526 66.58 ெவற்ற

3 சரவணன்.ெவெவ ஆண் ெவங்கடாசலம்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வம்.ேக ப ஆண் பழனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 210 26.58 ேதால்வ

5 த்சாம.ஏ ஆண் அணாசலம் த ப.ேஜ.ப 12 1.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வேவல்.மா ஆண் மாரத் பா.ம.க. 11 1.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:881   பதவான வாக்கள்: 788(89.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 788    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜா.ேம ெபண் ேமகன் எஸ் த..க 400 50.76 ெவற்ற

2 தலகவத.அ ெபண் அண்ணாமைல நா.த.க. 11 1.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபரயநாயகம்.சா ெபண் சாமநாதன் ச அ.இ.அ.த..க 323 40.99 ேதால்வ

4 ேமனகா.பா ெபண் பாலப்ரமணயம் ப.ேஜ.ப 11 1.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஐயலட்ம. ெபண் தங்கேவல் எஸ்.ஏ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 5.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1015   பதவான வாக்கள்: 894(88.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 894    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்தசாம.எஸ் ஏ ஆண் அங்கப்ப தயார்
எஸ் அ.இ.அ.த..க 21 2.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபால்.க ஆண் கஷ்ணர்த்த ப.ேஜ.ப 7 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பர .எஸ் ஆண் சண்கம் ஆர்.எஸ் த..க 374 41.83 ெவற்ற

4 பேரம்மார். ஆண் ேகசன் .  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 229 25.62 ேதால்வ

5 மணவண்ணன்.அ ஆண் அங்கத் நா.த.க. 4 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கன்.க ஆண் கந்தசாம ர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வஜயமார்.எஸ் ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 255 28.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:909   பதவான வாக்கள்: 829(91.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 829    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏகாம்பரம்.எஸ் ேக ஆண் மாரசாம எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 311 37.52 ெவற்ற

2 ந்தரவேவல்.மா ஆண் மாேதஸ்வரன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 23.64 ேதால்வ

3 பழனயப்பன்.ஏ ஆண் அண்ணாமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பர.ப ஆண் பழனேவல் நா.த.க. 26 3.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வேனஸ்வர .பா ெபண் பாஸ்கரன் ச ப.ேஜ.ப 221 26.66 ேதால்வ

6 ரா. ஆண் த்க்மரன் க பா.ம.க. 14 1.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வஜயமார். ஆண் ஞ்ைபயன் ரா அ.இ.அ.த..க 53 6.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:743   பதவான வாக்கள்: 647(87.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 647    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ரா ெபண் ராமநாதன் த த..க 301 46.52 ெவற்ற

2 உமா
மேகஸ்வர.ச ெபண் சக்தேவல் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 143 22.10 ேதால்வ

3 ேகாமத.ச ெபண் சவப்பரகாசம் .அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 12.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சங்கீதா.ேகா ெபண் ேகாப நா.த.க. 8 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தலகவத.ந ெபண் நமச்சவாயம் என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 17.16 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:867   பதவான வாக்கள்: 750(86.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபராம.ப ெபண் பழனசாம இரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 209 27.87 ேதால்வ

2 தீபா.த ெபண் பர நா.த.க. 17 2.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நத்யா.ஆர் ெபண் ைரராஜ்  த..க 338 45.07 ெவற்ற

4 ேரவத.ஆர் ெபண் ரேமஷ் எம்.எஸ் அ.இ.அ.த..க 186 24.80 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:905   பதவான வாக்கள்: 765(84.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 765    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபா.த ெபண் பர நா.த.க. 10 1.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனயம்மாள்.ெபா ெபண் சராஜ்ேமாகன் ெவ
அ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 10.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராண.ம ெபண் மகாேதவன் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 21.31 ேதால்வ

4 வசந்த.ம ெபண் மண  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 512 66.93 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:903   பதவான வாக்கள்: 802(88.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 802    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஊர்மளா. ெபண் பத  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 3.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாப.ேசா ஆண் ேசாமந்தரம் நா.த.க. 6 0.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவசங்கரன்.ப ஏ ஆண் அணாசலம் ப ப.ேஜ.ப 8 1.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நடராஜன்.க ஆண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 3.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வராஜ்.ேக ஆண் கந்தசாம எஸ் த..க 427 53.24 ெவற்ற

6 ராஜ்மார்.ைக ஆண் ைகலாசம் அ.இ.அ.த..க 307 38.28 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:598   பதவான வாக்கள்: 517(86.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாணன்.எ ஆண் சா.அண்ணாமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாஸ்வரன்.மா ஆண் மாேதஸ்வரன் நா.த.க. 5 0.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சராஜ்ேமாகன்.ெவ அ ஆண் அங்கத் மா ப.ேஜ.ப 3 0.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்ரமண.எம் ஆண் ேகசன் எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 24.76 ேதால்வ

5 தனேசகரன்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மணகண்டன்.எஸ் ஆண் சத்தன் எஸ் த..க 311 60.15 ெவற்ற

7 வாேதவன்.ேகா ஆண் ேகாபால் ச அ.இ.அ.த..க 50 9.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 680(84.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 680    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகஐலட்ம.ஆர் ெபண் ராதாகஷ்ணன் ெப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 23.24 ேதால்வ

2 சாந்த.த ெபண் தநாக்கர பா அ.இ.அ.த..க 147 21.62 ேதால்வ

3 தீபா.த ெபண் பர நா.த.க. 6 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ங்ெகா.எஸ் ெபண் சவராஜ் எம் த..க 369 54.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:724   பதவான வாக்கள்: 674(93.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 674    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரபாகரன்.அ ஆண் அண்ணாமைல நா.த.க. 3 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணவாசகம்.மா ஆண் மாணக்கம் க அ.ம..க. 96 14.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேயாகானந்த்.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜமாணக்கம்.ஏ வ ஆண் ெவங்கடாசஐலம் ஏ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 10.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஷ்.எஸ் ஆண் சண்கம் த..க 476 70.62 ெவற்ற

6 ெவங்கடாசலம்.ேக ஆண் எஸ்.கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 3.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெவண்ணந்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:905   பதவான வாக்கள்: 802(88.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 802    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகாவன்.ந ஆண் நடராஜன் ச.ேக ப.ேஜ.ப 9 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்தேவல்.ேக ஆண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 234 29.18 ேதால்வ

3 ேசகர்.ெப ஆண் ெபரயசாம எம் அ.இ.அ.த..க 126 15.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணவண்ணன்.அ ஆண் அங்கத் நா.த.க. 3 0.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாேதஸ்வரன்.எஸ் ப ஆண் பாலகஷ்ணன்
எஸ் த..க 421 52.49 ெவற்ற

6 ெஜயபால்.ெபா ஆண் ெபான்சாம ச.ப.ஐ 9 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:673   பதவான வாக்கள்: 575(85.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சரஸ்வத .த ெபண் தநாக்கர க அ.இ.அ.த..க 156 27.13 ேதால்வ

2 சாந்த.ஆர் ெபண் இராஜமாணக்கம் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 20.17 ேதால்வ

3 ஜீவதா.எம் ெபண் ராஜேசகர் ப த..க 303 52.70 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 685(80.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 685    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.ேகா ெபண் ேகாப நா.த.க. 31 4.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வேனாபரபா.ேக ெபண் கஷ்ணமார் எஸ்
ப

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 554 80.88 ெவற்ற

3 ேஜாத. ெபண் ரவக்மார் ெபா அ.இ.அ.த..க 100 14.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1032   பதவான வாக்கள்: 880(85.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 880    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗதம்.த ஆண் தனேசகரன் நா.த.க. 9 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவமார்.ச ஆண் ெபா சக்தேவல் அ.ம..க. 17 1.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மத.ச ெபண் . சக்தேவல் த..க 260 29.55 ேதால்வ

4 பழனசாம.இரா ஆண் இராசப்பன் அ.இ.அ.த..க 574 65.23 ெவற்ற

5 ெவங்கடாசலம். ஆண் த்சாம ப.ேஜ.ப 20 2.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1384   பதவான வாக்கள்: 1029(74.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1027    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபராம.ம ெபண் மைலயப்பன் அ.இ.அ.த..க 445 43.33 ேதால்வ

2 ராதகா.ம ெபண் மேகந்தரன்.ம அ.ம..க. 19 1.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லதா. ெபண்  பதராஜா த..க 563 54.82 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1022   பதவான வாக்கள்: 815(79.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 815    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மணகண்டன்.ப ஆண் . பழனயப்பன் த..க 429 52.64 ெவற்ற

2 ேகசன்.கா ஆண் காளயண்ண
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 379 46.50 ேதால்வ

3 வஜயமார்.ர ஆண் ரவ ப.ேஜ.ப 7 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1068   பதவான வாக்கள்: 814(76.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 814    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமசாம.ந ரா ஆண் ராசப்பன் த..க 546 67.08 ெவற்ற

2 ரவ.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 239 29.36 ேதால்வ

3 ராம்மார்.பா ஆண் க.சங்கீதா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 3.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1213   பதவான வாக்கள்: 1003(82.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1002    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.க ஆண் கல்யாணந்தரம் ப.ேஜ.ப 18 1.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்னப்பன். ஆண் த்சாம கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 3.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தர்மராஜ்.ம ஆண் ரா மண நா.த.க. 16 1.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜேவல்.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 414 41.32 ேதால்வ

5 ராஜா.மா ஆண் மாரப்பன் த..க 515 51.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1615   பதவான வாக்கள்: 1297(80.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1297    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதாசவம்.நா ஆண் நாச்சத் அ.இ.அ.த..க 484 37.32 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார். ஆண்  ைரசாம த..க 722 55.67 ெவற்ற

3 தனலட்ம.க ெபண் ெப.கமலநாதன் ப.ேஜ.ப 20 1.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வசந்த்.ேவ ஆண் ஈ ேவச்சாம பா.ம.க. 44 3.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வத்யா.ஆ ெபண் வ ஆகம் நா.த.க. 27 2.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1142   பதவான வாக்கள்: 825(72.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 825    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கம்.ெச ெபண் ப. ெசந்தல்நாதன் த..க 511 61.94 ெவற்ற

2 ேதன்ெமாழ.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 251 30.42 ேதால்வ

3 ேமகலாேதவ.ேலா ெபண் க.ேலாகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 7.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1181   பதவான வாக்கள்: 908(76.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 908    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.க ெபண் பா ராம்மார் ப.ேஜ.ப 22 2.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வமண.ேவ ெபண் ந.ெப.ேவசாம அ.இ.அ.த..க 643 70.81 ெவற்ற

3 ராேஜஸ்வர.எம் ெபண் ம. ேகசன் த..க 243 26.76 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1354   பதவான வாக்கள்: 988(72.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 988    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா ராஜ்.க ெபண் ஏ.பரதாப்
சக்ரவர்த்த த..க 415 42.00 ேதால்வ

2 பாலநத்யா. ெபண் க ப்ரமணயம் ேத..த.க 1 0.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மலர்வழ.ச ெபண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 11 1.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயேதவ.ேமா ெபண் வ.ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 561 56.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1088   பதவான வாக்கள்: 715(65.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 713    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சக்தேவல்.ச ஆண் சன்னதம்ப அ.இ.அ.த..க 116 16.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்நாதன்.ேவ
மா ஆண் மா.மாரப்பகண்டர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 230 32.26 ேதால்வ

3 ேதன்ெமாழ.த ெபண் தங்கராஜன் ேலட் த..க 358 50.21 ெவற்ற

4 வஜயராகவன்.பா ஆண் ஏ.எம்.பாலப்பரமணயம் பா.ம.க. 9 1.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1476   பதவான வாக்கள்: 1105(74.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1105    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ேச ெபண் ெவ.ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 5.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜஸ்வர. ெபண் ஆ கன் அ.இ.அ.த..க 514 46.52 ேதால்வ

3 லட்ம. ெபண் பா ரள த..க 533 48.24 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1208   பதவான வாக்கள்: 926(76.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 925    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசர்த்த.மா ஆண் மா மாயவன் த..க 483 52.22 ெவற்ற

2 சந்தரேசகரன்.ம ஆண் மதத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகன்ராஜ்.ம ஆண் ரா மேனாகரன் நா.த.க. 18 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயந்த.அ ெபண் க அங்கத் அ.இ.அ.த..க 418 45.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:951   பதவான வாக்கள்: 793(83.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 793    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மரேவல்.ரா ஆண்  அதா அ.ம..க. 21 2.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சைடயப்பன்.ரா ஆண் ெச.மாரேமாகனா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 391 49.31 ெவற்ற

3 ந்தர்.த ஆண் தர்மங்கம் த..க 275 34.68 ேதால்வ

4 பன்னீர்ெசல்வம்.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 106 13.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேவர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1162   பதவான வாக்கள்: 913(78.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 913    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.ப ஆண் வ பத்மநாபன் நா.த.க. 12 1.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்க.ச ஆண் சந்தானம் அ.இ.அ.த..க 250 27.38 ேதால்வ

3 சந்ேதாஷ்மார்.சா ஆண் ரா. சாரங்கபாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழழகன்.ெச ஆண் வ. ெசல்வராஜ் த..க 379 41.51 ெவற்ற

5 தனலட்ம. ெபண் ராஜீ ப.ேஜ.ப 5 0.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாலாஜ.ரா ஆண் ெச.ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 260 28.48 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1148   பதவான வாக்கள்: 843(73.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 843    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீர்த்தனா. ெபண் தர்மராஜ்.ம நா.த.க. 8 0.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மேகஸ்வர.க ெபண் ப கணாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 564 66.90 ெவற்ற

3 ேயாேகஸ்வர.த ெபண் தயாகராஜன் த..க 271 32.15 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1410   பதவான வாக்கள்: 986(69.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 986    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராண.த ெபண் க தயாகராஜன் த..க 382 38.74 ெவற்ற

2 காந்தமத.வ ெபண் . சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 239 24.24 ேதால்வ

3 பாமத.ரா ெபண் க.ராமச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 11.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயலட்ம.ச ெபண் ம.ல.சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 254 25.76 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1246   பதவான வாக்கள்: 1026(82.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1026    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத. ெபண் த்க்மார்.ேவ அ.ம..க. 7 0.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்யா.ர ெபண் உ ரேமஷ் இ.ேத.கா 394 38.40 ேதால்வ

3 கந்த.ெஜ ெபண் ரா ெஜய்கேணஷ் பா.ம.க. 495 48.25 ெவற்ற

4 ெபாற்ெசல்வ.சீ ெபண்  சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 12.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1174   பதவான வாக்கள்: 1050(89.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1050    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.எஸ் ெபண் அண்ணாைர த..க 516 49.14 ேதால்வ

2 காயத்ர.ரா ெபண் ேவ.அறவழகன் ப.ேஜ.ப 8 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜாமண.மா ெபண் வரபாண்யன் பா.ம.க. 8 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லாவண்யா.ேக ெபண் சா.ேகசவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 518 49.33 ெவற்ற


