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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : ராமநாதரம்

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:483   பதவான வாக்கள்: 442(91.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 442    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அய்யப்பன். ஆண் னயசாம ப.ேஜ.ப 83 18.78 ேதால்வ

2 சாந்த மார். ஆண் னயசாம எஸ்..ப.ஐ. 13 2.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாேகஸ்வரன்.த ஆண் தங்கேவல் அ.ம..க. 3 0.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மார.மா ஆண் மாணக்கம் த..க 198 44.80 ெவற்ற

5 ரேமஷ் கண்ணன். ஆண் ழந்ைதசாம அ.இ.அ.த..க 145 32.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:297   பதவான வாக்கள்: 252(84.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 252    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.அ ெபண் அணாச்சலம் அ.இ.அ.த..க 109 43.25 ெவற்ற

2 இராேஜஸ்வர.இரா ெபண் அ. இராமபாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 20.24 ேதால்வ

3 பாலசரண்யா.மா ெபண் மா. மார த..க 92 36.51 ேதால்வ

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:417   பதவான வாக்கள்: 247(59.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 247    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய அ
த். ஆண் ைகதீன்

ெநய்னார் எஸ்..ப.ஐ. 107 43.32 ேதால்வ

2 ைநனா கம்ம.கா ஆண் காதர் ைமதன் த..க 140 56.68 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:525   பதவான வாக்கள்: 272(51.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 272    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்ல் மஹரபா.அ ெபண் அனஸ் அகம எஸ்..ப.ஐ. 63 23.16 ேதால்வ

2 பல்கஸ் ஷாகரா.அ ெபண் அகம
இறஹம் த..க 206 75.74 ெவற்ற

3 ைமதீன் பாத்தமா
கன.ஷா ெபண் ஷாஜான் அ.ம..க. 3 1.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:390   பதவான வாக்கள்: 232(59.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 232    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாத்தமா கன.வ
என் இ ெபண் ஹம்ம அபக்கர் த..க 146 62.93 ெவற்ற

2 பாத்தமா
பர்ஜானா.ெச ெபண் ெசய்ய

இஸ்மாயல் எஸ்..ப.ஐ. 86 37.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:447   பதவான வாக்கள்: 261(58.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 261    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நர் அகம.ச ஆண் சக்கந்தர் பாஷா எஸ்..ப.ஐ. 76 29.12 ேதால்வ

2 ஜாகீர் உேசன்.வ
ஏ ஆண் கம்ம அபக்கர் த..க 185 70.88 ெவற்ற

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:456   பதவான வாக்கள்: 248(54.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 248    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நவாப் இப்றாஹம். ஆண் ஹம்ம
இஸ்மாயல் எஸ்..ப.ஐ. 72 29.03 ேதால்வ

2 ெஜய்லான பவ.வ
எம் ெபண் ைகதன் பச்ைச த..க 176 70.97 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:433   பதவான வாக்கள்: 345(79.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 345    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகேஜாத.ேகா ெபண் ேகாவந்தன் இ.ேத.கா 203 58.84 ெவற்ற

2 மீனாட்ச.பா ெபண் பாலகன் அ.ம..க. 12 3.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெலட்ம.ெச ெபண் ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 130 37.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெ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 பாண்.க ஆண் கந்ைதயா த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:387   பதவான வாக்கள்: 323(83.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 323    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசண்பகபரயா.ப ெபண் பழன கன் அ.இ.அ.த..க 117 36.22 ேதால்வ

2 ஷ்பராண.ரா ெபண் ராஜ் ெகன்ன த..க 147 45.51 ெவற்ற

3 லட்ம ேதவ.ச ெபண் . சவமார் ப.ேஜ.ப 59 18.27 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:389   பதவான வாக்கள்: 259(66.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 259    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ராஜெரத்தனம்.ச ெபண் சத்தயநாராயணன் த..க 101 39.00 ேதால்வ

2 ேஜாத பரகாசம். ெபண் த்ைதய்யா அ.இ.அ.த..க 158 61.00 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:323   பதவான வாக்கள்: 239(73.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 239    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராண.ந ெபண் நவத்மார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 45.61 ேதால்வ

2 த் நாச்சயார்.ச ெபண் சக்த ேவல் த..க 130 54.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:365   பதவான வாக்கள்: 283(77.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 283    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தானக்கஷ்ணன்.ஆ ஆண் ஆயர்பாக்
கண்ணன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 21.20 ேதால்வ

2 தமாறன்.க ஆண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 19.79 ேதால்வ

3 ெபான்னரச. ெபண் ரயநாராயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 11.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்தமழ் ெசல்வ.நா ெபண் நாகங்கம் ப.ேஜ.ப 39 13.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவக்மார்.அ ஆண் அப்பாச்சாம ச.ப.ஐ(எம்) 96 33.92 ெவற்ற

ேபராட்ச : அபராம்ம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:412   பதவான வாக்கள்: 311(75.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 311    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ச ெபண் சசந்தரன் த..க 222 71.38 ெவற்ற

2 ணேசகரன்.ெவ ஆண் ெவள்ளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 28.62 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:340   பதவான வாக்கள்: 199(58.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 199    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 யாஸ்மன் பா.
எஸ் ெபண் ஹமீ ல்தான் எஸ்..ப.ஐ. 71 35.68 ேதால்வ

2 ெஜமலா
பர்வன்.அ ெபண் அப்ல் ரஹ்மான் த..க 128 64.32 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 594(78.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 594    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணசீலன்.ேஜ ஆண் ேசைர அ.இ.அ.த..க 185 31.14 ேதால்வ

2 சவமார்.ேசா ஆண் ேசா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஞானதரவயம்.ம ஆண் பரத்தேமர த.ம..க. 188 31.65 ேதால்வ

4 பாலகஷ்ணன்.கா ஆண் காளயப்பன் த..க 210 35.35 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:799   பதவான வாக்கள்: 497(62.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சபர்அ.அ ஆண் அப்ல்ரஹீம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 6.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேராஸ்கான். ஆண் கம்ம
மஸ்தான் த..க 392 78.87 ெவற்ற

3 ர்த்த.ரா ஆண் ரா அ.இ.அ.த..க 74 14.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 575(72.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அராதா.பா ெபண் பாண்த்ைர ப.ேஜ.ப 327 56.87 ெவற்ற

2 ஆஸ்மநஹார்.ர ெபண் ரஸ்வான்கான் எஸ்..ப.ஐ. 84 14.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரமத் பவ. ெபண் கம்ம காசம் இ.ேத.கா 164 28.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:805   பதவான வாக்கள்: 620(77.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 620    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பாய.ம ெபண் ம த..க 282 45.48 ெவற்ற

2 ேதன்ெமாழ.ச ெபண் சசக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 232 37.42 ேதால்வ

3 நாகெலட்ம.க ெபண் கஷ்ணர்த்த அ.இ.அ.த..க 106 17.10 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:627   பதவான வாக்கள்: 450(71.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜீ.ேஜா ஆண் ேஜாசப் த..க 195 43.33 ெவற்ற

2 மேகஸ்வரன். ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 15.78 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 ேகசன். ஆண் ப்சாம அ.இ.அ.த..க 45 10.00 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ஜான் பட்டர்.ப ஆண் த் த.ம..க. 98 21.78 ேதால்வ

5 ஜான் ெமர்ன்.ம ஆண் மக்ேகல் ராஜ் நா.த.க. 41 9.11 ைவப்த்
ெதாைக இழப்
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ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:834   பதவான வாக்கள்: 645(77.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 645    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமநாதன்.ைவ ஆண் ைவரவன் அ.இ.அ.த..க 272 42.17 ேதால்வ

2 காளீஸ்வர.வ ெபண் வஜயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணக்மார்.ச ஆண் சத்தரேவல் நா.த.க. 5 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன்.நா ஆண் நாகராஜன் ேத..த.க 70 10.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயன். ஆண் த் த..க 297 46.05 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:417   பதவான வாக்கள்: 326(78.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 326    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழேகசன்.ப ஆண் பழனேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 86 26.38 ேதால்வ

2 தாகர்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் இ.ேத.கா 202 61.96 ெவற்ற

3 ேலாச்சனா.ச ெபண் சவா அ.இ.அ.த..க 34 10.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரசன்னா.ெப ஆண் ெபரயசாம நா.த.க. 4 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:612   பதவான வாக்கள்: 464(75.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 464    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.கா ெபண் காளதாஸ் த..க 302 65.09 ெவற்ற

2 பகவத.த ெபண் தங்கேவ அ.இ.அ.த..க 159 34.27 ேதால்வ

3 ராஜாமண.ரா ெபண் ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜான்ச ராண.ப ெபண் பரான்சங் நா.த.க. 2 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:871   பதவான வாக்கள்: 602(69.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமர்நஷா.அ ெபண் அப்கான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 13.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைமயா.ச ெபண் சதாம் உேசன் அ.ம..க. 9 1.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தஸ்மா பா. ெபண் கம சரப் எஸ்..ப.ஐ. 81 13.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாஜலாேபகம்.ெத ெபண் ெதன்றல் ஜல் த..க 208 34.55 ெவற்ற

5 மக்கத் ரயா. ெபண் ஹம்ம ரபக்
ராஜா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 9.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 யாஸ்மன்.ம ெபண் மஹ் அ.இ.அ.த..க 37 6.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ரசயாபா.இ ெபண் இஸ்மாயல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 21.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:890   பதவான வாக்கள்: 619(69.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 619    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்கான்.அ ஆண் அப்ல்
த்த

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 24.23 ேதால்வ

2 அப்ல் காதர். ஆண் கம்ம ரபக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 6.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 இைளயராஜா.ெப ஆண் ெபரயசாம நா.த.க. 5 0.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சாக்ளா. ஆண் ல்தான் த..க 348 56.22 ெவற்ற

5 சால்ஹமீ.ர ஆண் ரபக் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 8.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம ரஸ்வான்.ெந ஆண் ெநௗசத் அ எஸ்..ப.ஐ. 15 2.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜயால் ஹக்.ஷா ஆண் ஷாஜஹான் அ.இ.அ.த..க 11 1.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:747   பதவான வாக்கள்: 545(72.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 545    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜ்மீர்கான்.இ ஆண் இஸ்மாயல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 5.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அசரப் அ.அ ஆண் அமீர் ைகதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 15.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஆகாஷ்.இ ஆண் இதய
ஆேராக்கய ேமர நா.த.க. 7 1.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேடவட்.பா ஆண் பால்பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 28.26 ேதால்வ

5 ேஷாத்தமன்.பா ஆண் பால்கர அ.இ.அ.த..க 56 10.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைவரவன்.ச ஆண் சன்னத்தம்ப த..க 213 39.08 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:643   பதவான வாக்கள்: 425(66.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாத்தமா .அ ெபண் அஹம இமாதீன் த..க 238 56.00 ெவற்ற

2 ரஹ்மத் நஷா.அ ெபண் அஜ்மல்கான் எஸ்..ப.ஐ. 32 7.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராவயாபா.இ ெபண் இஸ்மாயல்கான் அ.ம..க. 137 32.24 ேதால்வ

4 ஷஜஹாபா.சா ெபண் சால்ஹமீ அ.இ.அ.த..க 18 4.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:712   பதவான வாக்கள்: 496(69.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந் ைபரவ.ச ெபண் சரவணக்மார் நா.த.க. 41 8.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலாமண.த ெபண் தனபாலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பமா பவ.த ெபண் தர்வஸ் எஸ்..ப.ஐ. 52 10.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெமௗரயா.ேக ெபண் ேகசர்கான் த..க 298 60.08 ெவற்ற

5 ரமத்நஷா.ர ெபண் ரமத்ல்லா அ.இ.அ.த..க 100 20.16 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:725   பதவான வாக்கள்: 566(78.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாப்பா.க ெபண் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 63 11.13 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ரணம்.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் த..க 503 88.87 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆர்.எஸ்.மங்கலம்   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:873   பதவான வாக்கள்: 627(71.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனீஸ்
பாத்தமா.ெச ெபண் ெசய்ய

இராஹம் அ அ.இ.அ.த..க 63 10.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தவ்ய பான.நா ெபண் நாகராஜ் நா.த.க. 8 1.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபனாசர்.ச ெபண் சன் அ த..க 382 60.93 ெவற்ற

4 ரம்ஜான்பவ. ெபண் கம சாதக் எஸ்..ப.ஐ. 23 3.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயதா.ெஜ ெபண் ெஜயபாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 17.86 ேதால்வ

6 ஹாஜரா பர்வன்.சா ெபண் சால்ஹமீ அ.ம..க. 39 6.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:956   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 மீனாட்ச.ெவ ெபண் ெவள்ைளயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:628   பதவான வாக்கள்: 497(79.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மகாெலட்ம.ரா ெபண் ராஜேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 338 68.01 ெவற்ற

2 வழவட்டாள்.ப ெபண் பழனகன் அ.இ.அ.த..க 159 31.99 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:678   பதவான வாக்கள்: 588(86.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 588    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாக்கயெலட்ம.க ெபண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 273 46.43 ேதால்வ

2 வரபாக்கயம்.பா ெபண் பாஸ்கரபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 315 53.57 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:626   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ.ச ெபண் சதீஸ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : கத   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:695   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உத்தண்ட
ேரஷ்.ரா ஆண் ரா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : கத   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:521   பதவான வாக்கள்: 426(81.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணபாண்.ெச ஆண் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 17.14 ேதால்வ

2 சக்தேவல்.ேபா ஆண் ேபாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ந்தரராஜ்.அ ஆண் அழமைல ப.ேஜ.ப 155 36.38 ேதால்வ

4 ெசல்ேவந்தரன்.ேபா ஆண் ேபாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 45.07 ெவற்ற

5 மாரத்.க ஆண் கப்ைபயா ச.ப.ஐ(எம்) 4 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கத   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:491   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 அப்ல் வஹாப்
சகாராண.அ ஆண் அன்வர்

அம்பலம்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:550   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனமலர். ெபண் த்க்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : கத   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:635   பதவான வாக்கள்: 471(74.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 471    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரபாகரன்.சீ ஆண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 8.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபான்ச்சாம.ரா ஆண் ராஜேகாபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 429 91.08 ெவற்ற

ேபராட்ச : கத   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:657   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1
அந்ேதாண
சவரயார்
அைம.மா

ஆண் மாணக்கம்
ெபர்னாண்ேடா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : கத   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:317   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேஷக்
கம்ம.அ ஆண் அப்பாஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:808   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஹமீ மீராள்
ெகௗசர்.ஜா ெபண் ஜாபர் சாதக் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1175   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.நா ெபண் நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:746   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யா.ேஜா ெபண் ேஜாதராஜா ப.ேஜ.ப 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்
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ேபராட்ச : கத   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:589   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தக்கம்மாள்.ஆ ெபண் ஆலஈஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : சாயல்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:608   பதவான வாக்கள்: 435(71.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 435    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சரவணர்த்த.த ஆண் தங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ைவ ஆண் ச.ைவத்தயங்கம் ச.ப.ஐ 43 9.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரயப்பன்.ர ஆண் மா.ரத்தனம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 277 63.68 ெவற்ற

4 கமநாசர்.கா ஆண் காஜா ைகதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 25.75 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 607(77.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 607    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமண.அ ெபண் அந்ேதாண ேசகரன் நா.த.க. 5 0.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாமத.ெச ெபண் ைவ.ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமத.மா ெபண் ர.மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 378 62.27 ெவற்ற

4 ராஜெலட்ம.ச ெபண் சரவணர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லட்ம.இரா ெபண் அ.இராமநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 4.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஹமீதாபா. ெபண் லாம் ைகதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 188 30.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:614   பதவான வாக்கள்: 459(74.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 459    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அஸ்மா.அ ெபண் அலாதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 6.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இந்தரா.ெச ெபண் ேக.ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 429 93.46 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:879   பதவான வாக்கள்: 703(79.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 703    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கத்தாய். ெபண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 386 54.91 ெவற்ற

2 மத.இரா ெபண் இராஜ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 294 41.82 ேதால்வ

3 த்க்கன.மா ெபண் மாரபாண் நா.த.க. 23 3.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாயல்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:529   பதவான வாக்கள்: 389(73.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 389    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்.அ ஆண் அங்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 6.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாவந்தன். ஆண் .ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 362 93.06 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:832   பதவான வாக்கள்: 627(75.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 627    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லத்.ம ெபண் மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 208 33.17 ேதால்வ

2 ேசமண.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் நா.த.க. 6 0.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாணக்கவள்ள.பா ெபண் பால்பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 413 65.87 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாயல்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:986   பதவான வாக்கள்: 699(70.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 699    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சம்தீன் ேசட். ஆண் கம ைமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 290 41.49 ேதால்வ

2 கம
ஜன்னா.கா ஆண் காஜா ைகதீன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 401 57.37 ெவற்ற

3 வமல்ராஜ்.அ ஆண் அேசாக்ெசௗந்தராஜ் நா.த.க. 8 1.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாயல்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:806   பதவான வாக்கள்: 501(62.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகர்ேவல்பாண்யன்.நா ஆண் நாகங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 300 59.88 ெவற்ற

2 கேணஷ்மார்.க ஆண் கப்ைபயா அ.ம..க. 40 7.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 காளதாஸ்.கா ஆண் காளயப்பன் நா.த.க. 22 4.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன்.ச ஆண் சவசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 139 27.74 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:766   பதவான வாக்கள்: 533(69.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 533    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதெலட்ம.ேச ெபண் ேசகர் நா.த.க. 8 1.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆபதா பவ.அ ெபண் அணபா
அண்ணா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 388 72.80 ெவற்ற

3 யாசன் பா.சா ெபண் சால் ஹமீ
ேசட் எஸ்..ப.ஐ. 137 25.70 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:706   பதவான வாக்கள்: 462(65.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 462    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மைரயா.அ ஆண் அழகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 280 60.61 ெவற்ற

2 சசக்மார்.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 34.20 ேதால்வ

3 மாரச்சாம.க ஆண் கப்பன் நா.த.க. 24 5.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:966   பதவான வாக்கள்: 694(71.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 694    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா. ெபண் தப்ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 325 46.83 ெவற்ற

2 உஷா நந்தன.இர ெபண் க.ரவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 14.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்மார.ெபா ெபண் ெபான்ராஜ் நா.த.க. 19 2.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயா.ெச ெபண் ெசந்ர்பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 251 36.17 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 522(66.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 522    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸர்பா.நா ெபண் நார்ஹனபா நா.த.க. 156 29.89 ேதால்வ

2 இந்ராண.பா ெபண் பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 366 70.11 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:691   பதவான வாக்கள்: 623(90.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 623    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அள்ேஜாத.ரா ெபண் ராஜ்மார் நா.த.க. 24 3.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராஜெலட்ம.ெச ெபண் அ.ெசல்வேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 20.87 ேதால்வ

3 பரான்சஸ் அள்
ேமர.அ ெபண் அந்ேதாணேசவயர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 111 17.82 ேதால்வ

4 மணேமகைல.பா ெபண் பாக்கயராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 358 57.46 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாயல்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1133   பதவான வாக்கள்: 908(80.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 908    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமராஜ்.இரா ஆண் இராஜபாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 360 39.65 ெவற்ற

2 காமராஜ்.ம ஆண் மரயதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 309 34.03 ேதால்வ

3 ணேசகரன்.ேச ஆண் ேசர்மன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 222 24.45 ேதால்வ

4 ராேஜந்தரன்.மா ஆண் மாணக்கம் நா.த.க. 17 1.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாயல்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1076   பதவான வாக்கள்: 857(79.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 857    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மாணக்கேவல்.ச ஆண் சண்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 450 52.51 ெவற்ற

2 மாரத்.ம ஆண் மரயபாக்கயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 383 44.69 ேதால்வ

3 ராஜபாண்யன்.அ ஆண் அந்ேதாணேசகரன் நா.த.க. 24 2.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:890   பதவான வாக்கள்: 697(78.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 697    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.இ ெபண் இைளயராஜா அ.இ.அ.த..க 2 0.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெஜனபர்
நஷா.அ ெபண் அப்கான் த..க 265 38.02 ெவற்ற

3 ெபனாசீர்
ேபகம்.அ ெபண் அப்ல் அஜீஸ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 225 32.28 ேதால்வ

4 லதா.கா ெபண் காளதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 205 29.41 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாண்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:896   பதவான வாக்கள்: 777(86.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 777    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாஸ்.ஆ ஆண் ஆேராக்கயம் த..க 272 35.01 ெவற்ற

2 பாஸ்கரன்.க ஆண் கஸ்பார் அ.இ.அ.த..க 179 23.04 ேதால்வ

3 ெலனன்பர.ேசா ஆண் ேசாைனக்கப்பன் நா.த.க. 34 4.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நார் கன.ெப ஆண் ெபரயகப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 7.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாரயப்பன்.ெதா ஆண் ெதாண்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 234 30.12 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:654   பதவான வாக்கள்: 496(75.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழராண.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் த..க 179 36.09 ெவற்ற

2 காளயம்மாள்.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 142 28.63 ேதால்வ

3 த்க்காள.ேகா ெபண் ேகா நா.த.க. 20 4.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைசச்ெசல்வ.வ ெபண் வரப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 10.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரண.ஆ ெபண் ச ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 20.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 680(82.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 680    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளதா.ச ெபண் சமயமந்தர த..க 176 25.88 ேதால்வ

2 ெசல்வ.ரா ெபண் ராமகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 186 27.35
ெவற்ற
(க்கல்
ைற)

3 சமயராண. ெபண் த்க்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 186 27.35 ேதால்வ

4 சாந்த.க ெபண் கணாநத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 132 19.41 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாண்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1007   பதவான வாக்கள்: 650(64.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 650    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இஸ்மத் இன். ஆண் ஸ்தபா த..க 127 19.54 ேதால்வ

2 உதயமார்.ச ஆண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 57 8.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சஞ்ைச மார்.ம ஆண் மண அ.ம..க. 7 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 காளதாஸ்.கா ஆண் காத்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 4.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 சக்கந்தர் ஹாஜா
ைமதீன். ஆண் மர்பஹா கன ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 29 4.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைலமான்.ெச ஆண் ெசய்ய
இராஹம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 16.77 ேதால்வ

7 ெதாண்ஸ்வரன்.க ஆண் த கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 182 28.00 ெவற்ற

8 ெபௗல் ரஹ்மான். ஆண் கம்ம
ராத்தர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 கம ராசக்.ெந ஆண் ெநயனா
கம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 11.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 ஜாகர் உேசன். ஆண் ஹம்ம
ஹனபா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

11 ஹமீ ல்தான் பவ.நா ெபண் நார் பச்ைச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1151   பதவான வாக்கள்: 617(53.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 617    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 15:10:02 15/26

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலந்தர் கம்ம
ெசரப்.அ ஆண் அமால்லா அ.இ.அ.த..க 37 6.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலந்தர் மீரா
ைமதீன்.ேச ஆண் ேச பர த..க 127 20.58 ேதால்வ

3 கமஹாரீஸ்.அ ஆண் அப்ல் ரப் எஸ்..ப.ஐ. 9 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 அப்ல் ைநனா
கம்ம.ச ஆண் சதக்கத்ல்லா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 36 5.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசய்ய அப்தாகர். சா ஆண் சால் ஹமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 177 28.69 ெவற்ற

6 நாசர் கம்ம. ஆண் கம்ம சரப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 119 19.29 ேதால்வ

7 பர் கம.அ ஆண் அப்ல் ஹமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 6.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 கம்ம ப்
அ. ஆண் பாத்தமா ரப்கா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 52 8.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ைஹதர் அ.ெச ஆண் ெசய்ய
ஹம்ம கார

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 604(66.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காத்தராஜா.த ஆண் தயாகராஜன் இ.ேத.கா 347 57.74 ெவற்ற

2 சால் ஹமீ. ஆண் கம்ம ல்தான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 25.62 ேதால்வ

3 ேசக் அப்ல்லா.அ ஆண் அப்ல் அஜஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 100 16.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாண்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:987   பதவான வாக்கள்: 824(83.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 824    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பால்ராஜ்.ச ஆண் சன்னதம்ப அ.இ.அ.த..க 202 24.51 ேதால்வ

2 ரவக்மார்.ெச ஆண் ெசபஸ்தயான் த..க 303 36.77 ெவற்ற

3 ரவலராமன்.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன் ப.ேஜ.ப 40 4.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரவ. ஆண் ைரராஜ் அ.ம..க. 4 0.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கர்ணன். ஆண் னயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 275 33.37 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:752   பதவான வாக்கள்: 516(68.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 514    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய அ
பாத்தமா.சா ெபண் சால்ஹமீ அ.இ.அ.த..க 8 1.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மஹ்ஜபன்
சல்மா. ெபண் கம்ம ஆசக் த..க 404 78.60 ெவற்ற

3 ஜான்ஸ் பா. ெபண் ஜர் ரஹ்மான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 19.84 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1294   பதவான வாக்கள்: 709(54.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஷாஜஹான்
பா.ஜ ெபண் ஜவகர் அகான் த..க 318 44.85 ெவற்ற

2 கரமத் நஷா. ெபண் கம இக்பால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.68 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 சபயா பவ.ெபௗ ெபண் ெபௗல்
ரஹ்மான்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 8.46 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 சத்த சக்கலா
பா.பா ெபண் பாக் அ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 33 4.65 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ல்தான் பவ.க ெபண் கல் ரமான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 24.54 ேதால்வ

6 ெமஹன் நஷா.க ெபண்  கல்
ரமான்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 14.81 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1495   பதவான வாக்கள்: 810(54.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 810    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ல் நலான்.ஜ ெபண் ஜப்பார் த..க 186 22.96 ேதால்வ

2 பரக்கத் நஷா. ெபண் தீன் அ.இ.அ.த..க 2 0.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரஹ்மத் நஷா.க ெபண் கலந்தர் அபக்கர் அ.ம..க. 6 0.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மதாபவ.கா ெபண் காஜாைமதீன் எஸ்..ப.ஐ. 101 12.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜயாநஷா.ைச ெபண் ைசரமான் நா.த.க. 18 2.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 உம்மல் சல்மா. ெபண் ஹம்ம ப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 171 21.11 ேதால்வ

7 பாய்சா பவ.பா ெபண் பாக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 15.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ரமத்ரா பவ. ெபண் கம
ைகதீன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 199 24.57 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதாண்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1475   பதவான வாக்கள்: 1137(77.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1137    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதாண்த். ஆண் ச்ெசண் இ.ேத.கா 231 20.32 ேதால்வ

2 பார்த்தபன்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 275 24.19 ெவற்ற

3 இனாமல் ஹஸன்.சா ஆண் சால் ஹமீ அ.ம..க. 24 2.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கர்ணன்.ஆ ஆண் ஆதயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 178 15.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கார்த்தக்.க ஆண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 3.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 சக்த.த ஆண் தைமயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 0.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 சீனராஜன் .ம ஆண் மைலயர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 15.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ேசகர். ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 204 17.94 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:984   பதவான வாக்கள்: 601(61.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராேஜஸ்வர.கா ெபண் காளதாஸ் அ.இ.அ.த..க 7 1.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ம்தாஜ்பவ.அ ெபண் அஜீஸ் ரஹ்மான் த..க 282 46.92 ெவற்ற

3 சரயா ேபகம்.ப ெபண் பஸ்மல்லாகான் அ.ம..க. 1 0.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரஹ்மான் பவ.ஹா ெபண் ஹாஜா ைகதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 267 44.43 ேதால்வ

5 ஷாஜஹான் பவ.பா ெபண் பாக் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 7.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:620   பதவான வாக்கள்: 371(59.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 370    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சமமா பா.இ ெபண் இக்பால் த..க 172 46.49 ெவற்ற

2 ெஜயா .நா ெபண் நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 62 16.76 ேதால்வ

3 சகலாபா.அ ெபண் அப்ல்ரஹ்மான் எஸ்..ப.ஐ. 19 5.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரயா.ெல ெபண் ெலனன் பர நா.த.க. 2 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாத்தமா பா.சா ெபண் சால் ஹமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 115 31.08 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:765   பதவான வாக்கள்: 618(80.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 618    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சைடயாண். ஆண் னயாண் அ.இ.அ.த..க 2 0.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராமநாதன்.ரா ஆண் ராக்கப்பன் த..க 168 27.18 ேதால்வ

3 ஆதத்யா.நா ெபண் நாதன் நா.த.க. 6 0.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நா.கா ஆண் காளத்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 11.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெபரயசாம.க ஆண் கட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 281 45.47 ெவற்ற

6 ராேஜந்தரன்.சா ஆண் சாத்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 14.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:846   பதவான வாக்கள்: 646(76.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாவத.ச ெபண் சவரத் வ.ச.க. 252 39.01 ெவற்ற

2 னீஸ்வர.ச ெபண் சக்கைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 24.92 ேதால்வ

3 ெலட்ம .ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 233 36.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:539   பதவான வாக்கள்: 435(80.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 435    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் அ.ம..க. 13 2.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சம்பத் ராஜா .கா ஆண் கார்த்தைகச்சாம த..க 326 74.94 ெவற்ற

3 கம ரபக் .தா ஆண் தா கான் நா.த.க. 4 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ்.ச ஆண் சண்க ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 92 21.15 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:537   பதவான வாக்கள்: 385(71.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 385    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெலட்ம .நா ெபண் நாகசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 100 25.97 ேதால்வ

2 வனதா .மீ ெபண் மீனாட்ச
ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 50 12.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயந்த .ரா ெபண் ராஜா த..க 235 61.04 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:790   பதவான வாக்கள்: 602(76.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீன ெசய்ய
அம்மாள். ெபண் கம்ம

சா
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பர்வன் ராண .அ ெபண் அமீன் த..க 158 26.25 ேதால்வ

3 ஜன்னத் சகலா.அ ெபண் அப்கான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 298 49.50 ெவற்ற

4 ஜன்னா ேபகம் .சா ெபண் சால் ஹமீ அ.இ.அ.த..க 123 20.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1080   பதவான வாக்கள்: 800(74.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 800    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதக்கா .ஹ ஆண் ஹமீ ல்த்தான் அ.இ.அ.த..க 65 8.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ர் அ .தீ ஆண் தீன் கம்ம இ.ேத.கா 146 18.25 ேதால்வ

3 ஜ்ர்
ரஹ்மான்.சீ ஆண் சீன மைரக்காயர் Makkal Needhi

Maiam 62 7.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஹம்ம
ைலமான். ஆண் அஹம்ம

ெலப்ைப எஸ்..ப.ஐ. 91 11.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வாசம் அக்ரம் . ஆண் பாரக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 436 54.50 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:672   பதவான வாக்கள்: 483(71.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சால் ஹமீ. ஆண் த்த அ.இ.அ.த..க 67 13.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கம்ம
ரஹ்மான்கான்.எச் ஆண் ஹபப்

ரமத்ல்லா
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 151 31.26 ேதால்வ

3 கானந்தம் .ேவ ஆண் ேவ த..க 265 54.87 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:849   பதவான வாக்கள்: 637(75.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேவந்தரன். ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 404 63.42 ெவற்ற

2 த்க்மார்.பா ஆண் பாண் ப.ேஜ.ப 64 10.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜேகாபால்.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன் த..க 103 16.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜ்மார்.நா ஆண் நாகெரத்தனம் அ.ம..க. 66 10.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:589   பதவான வாக்கள்: 460(78.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா ேதவ . ெபண் த்மார் த..க 290 63.04 ெவற்ற

2 மேனாகர.உ ெபண் உலகராஜ் அ.இ.அ.த..க 170 36.96 ேதால்வ

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:473   பதவான வாக்கள்: 334(70.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 334    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்வர் அகான்.ந ஆண் நசார்கான் எஸ்..ப.ஐ. 15 4.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாதக் பாட்சா.ெச ஆண் ெசய்ய அகம த..க 164 49.10 ெவற்ற

3 சீமான்
மைரக்காயர். ஆண் கம அப்ல்

ரமான் அ.இ.அ.த..க 90 26.95 ேதால்வ

4 சீன சபர் அ. ஆண் கம்ம ைமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 14.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ப்பரமணயன் .க ஆண் கேணசன் நா.த.க. 1 0.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம தாரக்.அ ஆண் அமால்லா அ.ம..க. 17 5.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:909   பதவான வாக்கள்: 675(74.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல்
ரஹ்மான்.சா ஆண் சால் ஹமீ எஸ்..ப.ஐ. 41 6.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சால் ஹமீ . ஆண் கம அ நா.த.க. 41 6.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சீன ெசய்ய
அம்மாள்.சா ெபண் சால் ஹமீ அ.இ.அ.த..க 110 16.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசய்ய
உேசன்.ேச ஆண் ேசக் ல்தான்

ஜமாதீன் த..க 159 23.56 ேதால்வ

5 கம
அபக்கர்.மீ ஆண் மீராசா

மைரக்காயர் அ.ம..க. 123 18.22 ேதால்வ

6 கம்ம மீரா
சாக. ஆண் ைகதீன் அப்ல்

காதர்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 201 29.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1171   பதவான வாக்கள்: 854(72.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 854    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சபர் சாதக் .அ ஆண் அல் அசன் எஸ்..ப.ஐ. 14 1.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசய்ய
இப்ராஹீம்.க ஆண் கல் ரஹ்மான் நா.த.க. 19 2.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நார்கன.ேச ஆண் ேசக் அப்ல் காதர் அ.ம..க. 37 4.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரதீபன்.பா ஆண் பாலப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 8.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கம்ம
ப்.அ ஆண் அப்ல் ரஹீம் அ.இ.அ.த..க 156 18.27 ேதால்வ

6 பாரக்.இ ஆண் இப்ராம்சா த..க 552 64.64 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:725   பதவான வாக்கள்: 564(77.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் ரள அ.ம..க. 52 9.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தமழ்
ெசல்வ.அ ெபண் அேசாக் ராஜன் த..க 242 42.91 ேதால்வ

3 ைசலஜா
ஆனந்த .ம ெபண் மணகண்ட ராஜா அ.இ.அ.த..க 270 47.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:968   பதவான வாக்கள்: 692(71.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 692    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழ நாச்சயார்.வ ெபண் வஜயபன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 16.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இலக்கயா.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 176 25.43 ேதால்வ

3 சீதாெலட்ம.கா ெபண் காளத் த..க 404 58.38 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:976   பதவான வாக்கள்: 656(67.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா மேகஸ்வர.ச ெபண் சரவணன் த..க 380 57.93 ெவற்ற

2 கனகெரத்தனம்.ேவ ெபண் ேவல்கன் அ.இ.அ.த..க 266 40.55 ேதால்வ

3 நாகெலட்ம.ஆ ெபண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:702   பதவான வாக்கள்: 565(80.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாண. ெபண் ர்த்த த..க 329 58.33 ெவற்ற

2 தவ்யா.த ெபண் தல்ைல சந் ப.ேஜ.ப 210 37.23 ேதால்வ

3 நதயா .ச ெபண் சரவணன் அ.ம..க. 25 4.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:421   பதவான வாக்கள்: 338(80.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 338    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேகஸ்வர.ந ெபண் நம்ராஜன் த..க 209 61.83 ெவற்ற

2 ெஜயப்பரதா . ெபண் பத ரஜன காந்த் அ.இ.அ.த..க 129 38.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:639   பதவான வாக்கள்: 509(79.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இைளயராஜா.கா
டாக்டர் ஆண் கார்த்தைகச்சாம அ.இ.அ.த..க 213 41.85 ேதால்வ

2 நம்ராஜன். ஆண் னயாண் த..க 254 49.90 ெவற்ற

3 ரவந்தரன்.கா ஆண் காந்த அ.ம..க. 42 8.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்டபம்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1060   பதவான வாக்கள்: 770(72.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 769    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார். ஆண் னயசாம ேத..த.க 39 5.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜா.த ஆண் தங்கம் த..க 504 65.54 ெவற்ற

3 ரா. ஆண் ர்த்த அ.இ.அ.த..க 226 29.39 ேதால்வ

ேபராட்ச : ளத்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:628   பதவான வாக்கள்: 520(82.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 520    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேபல்.ரா ஆண் ராமபாண் நா.த.க. 6 1.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வயணப்ெபமாள்.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 514 98.85 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:812   பதவான வாக்கள்: 702(86.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 702    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாரதா. ெபண் னயசாம அ.ம..க. 86 12.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பார்வத.ந ெபண் நல்ரான் அ.இ.அ.த..க 237 33.76 ெவற்ற

3 மங்ைகயர்கரச. ெபண் கானந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 208 29.63 ேதால்வ

4 கலா.  ெபண் கானந்தம்  த..க 171 24.36 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:762   பதவான வாக்கள்: 621(81.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 621    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலா .த ெபண் தரசங் த..க 174 28.02 ேதால்வ

2 பாண்யம்மாள்.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 25.44 ேதால்வ

3 மாரயம்மாள் . இரா ெபண் இராஜேகாபால் அ.இ.அ.த..க 289 46.54 ெவற்ற

ேபராட்ச : ளத்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:749   பதவான வாக்கள்: 563(75.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கப்பசாம .வ ஆண் வளாங்கார் அ.இ.அ.த..க 33 5.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தமல்
அன்சார .ெச ஆண் ெசய்ய இப்ராஹீம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 111 19.72 ேதால்வ

3 ேகச . ஆண் த்த்ேதவர் அ.ம..க. 179 31.79 ேதால்வ

4 ெபர்னார்ட் .ேமா ஆண் ேமாேசசற்தாஸ் நா.த.க. 2 0.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கப்பத் நஸா
.ப ெபண் பர் கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 6 1.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷாஜஹான் .அ ஆண் அப்ல் மஜீ த..க 232 41.21 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:731   பதவான வாக்கள்: 527(72.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாகம் பரயாள். ெபண் த்ராமன் அ.இ.அ.த..க 78 14.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மீனாள். க ெபண் கப்பணன் அ.ம..க. 299 56.74 ெவற்ற

3 வழவட்டாள். ெபண் ர்த்த த..க 150 28.46 ேதால்வ

ேபராட்ச : ளத்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:414   பதவான வாக்கள்: 354(85.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 354    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பணன்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.ம..க. 130 36.72 ெவற்ற

2 சதீஸ் மார் . ஆண் த்ராமங்கம் த..க 98 27.68 ேதால்வ

3 ெபர்னார்ட் .ேமா ஆண் ேமாேசசற்தாஸ் நா.த.க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வக்ேனஷ்பாண்யன்
.ஷ ஆண் ஷங்கரபாண்யன் அ.இ.அ.த..க 126 35.59 ேதால்வ

ேபராட்ச : ளத்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:562   பதவான வாக்கள்: 472(83.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 472    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணேசகரன் .பா ஆண் பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 13.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணகண்டன் . ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாடசாம.ரா ஆண் ராமசாமேதவர் அ.இ.அ.த..க 152 32.20 ேதால்வ

4 ேமாகன்தாஸ் .க ஆண் கஷ்ணன் த..க 252 53.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : ளத்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:738   பதவான வாக்கள்: 556(75.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 556    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அப்ல் அஜீஸ் .ப ஆண் பக்கீர் கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 9 1.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்பாஸ்.அ ஆண் அப்ல் கர் அ.ம..க. 11 1.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 உைமயர்.மா ஆண் மார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 9.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லாம் தஸ்தகீர்
.சீ ஆண் சீனகம்ம த..க 71 12.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 சீன கம்ம. ஆண் ஸ்தபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 178 32.01 ேதால்வ

6 ெசய்ய
இப்ராகம் .க ஆண் கமால் கம்ம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 3 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 நார்மீரா.சா ஆண் சால் ஹமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 220 39.57 ெவற்ற

8 ெபர்னார்ட். ேமா ஆண் ேமாேசசற்தாஸ் நா.த.க. 11 1.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:874   பதவான வாக்கள்: 731(83.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 731    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாேதவ .பா ெபண் பாலகன் அ.ம..க. 94 12.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கப்பன் .பா ஆண் பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சண்கேவ .ேசா ஆண் ேசாைன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 3.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசந்தல்மார்.ரா ஆண் ரா நா.த.க. 23 3.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நத்யா.மா ெபண் மார ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாச்சாம .ேவ ஆண் ேவ த..க 312 42.68 ெவற்ற

7 மைலக்கண்ணன். ம ஆண் மந்தன் அ.இ.அ.த..க 29 3.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 மாரயம்மாள்.ரா ெபண் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 22.02 ேதால்வ

9 மீனாட்ச ந்தரம் . ஆண் ேகசன் எஸ்..ப.ஐ. 45 6.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:557   பதவான வாக்கள்: 432(77.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 432    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இரஞ்சத்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் நா.த.க. 5 1.16 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 இளமாறன் .ப ஆண் பரபாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 21.30 ேதால்வ

3 கனெமாழ.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 15.97 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ேசகர்.  ஆண் த் த.ம..க. 117 27.08 ெவற்ற

5 ேபாஸ் .க ஆண் கப்பன் த..க 97 22.45 ேதால்வ

6 மங்கேளஸ்வர . ச ெபண் சவன்மார் எஸ்..ப.ஐ. 21 4.86 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

7 னயசாம.  ஆண் னயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 3.70 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

8 னயசாம.ேவ ஆண் ேவ அ.ம..க. 9 2.08 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

9 ேவச்சாம.க ஆண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.16 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

10 ெஜயபால் .அ ஆண் அள்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.23 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:782   பதவான வாக்கள்: 636(81.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராண . ெபண் த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தனெலட்ம .ச ெபண் சத்தயநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 314 49.37 ெவற்ற

3 தக்கம்மாள்.ரா ெபண் ராமசாம அ.ம..க. 110 17.30 ேதால்வ

4 மங்ைகயற்கரச .பா ெபண் பாலகஷ்ணன் த..க 196 30.82 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ளத்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:708   பதவான வாக்கள்: 561(79.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 561    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆமனாள் பவ .ச ெபண் சக்கந்தர் த..க 161 28.70 ேதால்வ

2 இந்தரா .ெச ெபண் ெசந்தல் அ.ம..க. 109 19.43 ேதால்வ

3 ேகாகலா.ம ெபண் மணகண்டன் ப.ேஜ.ப 5 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வபரயா.ேச ெபண் ேசர்வாரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 286 50.98 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1005   பதவான வாக்கள்: 709(70.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உம்தர்தா.கா ெபண் காஜா கமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 313 44.15 ெவற்ற

2 ெசய்ன்ராண. ரா ெபண் ராஜாகம்ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 22.85 ேதால்வ

3 பஸ்ம ெசய்யத.  ெபண் ல்தான் சம்தீன் எஸ்..ப.ஐ. 44 6.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வழயக்காள்.ஆ ெபண் ஆகம் அ.ம..க. 2 0.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜமா ஜான். சா ெபண் சால் ஹமீ இ.ேத.கா 188 26.52 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 531(66.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்யத பாத்தமா
.அ ெபண் அக்பர் அ எஸ்..ப.ஐ. 30 5.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜன்னத்ல்
பர்ெதௗஸ் .ெச ெபண் ெசய்ய அப்தாஹர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 199 37.48 ேதால்வ

3 ஹதாயத்ல் பா
.தா ெபண் தாஹாெநய்னார் த..க 302 56.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:913   பதவான வாக்கள்: 724(79.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 724    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தைரச்ெசல்வ.ரா ெபண் ராஜமார் த.ம..க. 268 37.02 ேதால்வ

2 ந்தரம்மாள் .ச ெபண் சண்கேவல் த..க 286 39.50 ெவற்ற

3 மங்களயஸ்வர. ெபண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 12 1.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜான்சராண. ரா ெபண் ராஜெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 21.82 ேதால்வ


