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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : சவகங்ைக

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1084   பதவான வாக்கள்: 750(69.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சகனாள் பவ .இ ெபண் இஸ்மத் அ.இ.அ.த..க 9 1.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைசநஷா ேபகம்
.த ெபண் தஸ்தகீர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 387 51.60 ெவற்ற

3 ெபனாசர் பா.ச ெபண் சீன கம்ம அ.ம..க. 4 0.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரமதயாள்
ேபகம்.அ ெபண் ெபன்ெபல்லா த..க 350 46.67 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:890   பதவான வாக்கள்: 614(68.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 614    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பேகஸ்வர.த ெபண் தனேசகரன் அ.ம..க. 2 0.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அவ்வம்மாள் .ஹ ெபண் ஹமீ
ல்தான் அ.இ.அ.த..க 3 0.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரயம்மாள்.ேபா ெபண் ேபாஸ் நா.த.க. 14 2.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரமலானயா ேபகம்.க ெபண் நசீர் த..க 269 43.81 ேதால்வ

5 ராவயத்ள் பதவயாள்
.அ ெபண் இறாகம் ஷா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 326 53.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1086   பதவான வாக்கள்: 738(67.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 738    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பாஸ்அ.ஜ ஆண் கம்ம சர அ.இ.அ.த..க 206 27.91 ேதால்வ

2 கண்ணதாசன்.ச ஆண் சண்கம் அ.ம..க. 68 9.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜலாதீன் .ஆ ஆண் ஆரப் த..க 384 52.03 ெவற்ற

4 ஸ்பன்சன்.மா ஆண் மாணக்கம் நா.த.க. 80 10.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1563   பதவான வாக்கள்: 1140(72.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1140    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயம்மாள்.க ெபண் கைலஈஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 2.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணேவண.ம ெபண் மேனாகரன் த..க 561 49.21 ெவற்ற

3 ேகாகலா.ரா ெபண் ராமராஜன் அ.இ.அ.த..க 103 9.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ .பா ெபண் பாக்கயநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 10.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மணேமகைல.ச ெபண் சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 7.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 னீஸ்வர. ெபண் மார் அ.ம..க. 4 0.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேரகா.க ெபண் கண்ணன் நா.த.க. 233 20.44 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:987   பதவான வாக்கள்: 656(66.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வ. ெபண் னயாண் அ.ம..க. 252 38.41 ெவற்ற

2 பர்வன் ல்தான்.ச ெபண் ெஜய்ல்அ த..க 236 35.98 ேதால்வ

3 பரக்கத்நஷா .ம ெபண் மன்ர் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 13.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மார்க்கேரட்
கேர.அ ெபண் அலங்காரம் நா.த.க. 12 1.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லதா.ேசா ெபண் ேசா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயமார .ரா ெபண் இராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 27 4.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஜாஸ்பன்ஜீ.ம ெபண் மரயத்ெகன்ன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1262   பதவான வாக்கள்: 758(60.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 758    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகம இராகம்.ச ஆண் சக்கந்தர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்ல் மாக்.தா ஆண் தாஜீதீன் அ.ம..க. 76 10.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கண்ணன்.ெகா ஆண் ெகாங்கன் நா.த.க. 6 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சதாம் ஹீைசன்.ஹச் ஆண் ஹமீ ல்தான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 16.89 ேதால்வ

5 ெசய்ய இறாகம்
.ஹ ஆண் ஹமீ தா அ.இ.அ.த..க 25 3.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 தாஹாஹம்ம .க ஆண் கமால்பாட்சா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 14.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெதௗலத்கம்ம .அ ஆண் அதாஹீர் த..க 264 34.83 ெவற்ற

8 கம்ம அசாதீன் .அ ஆண் அகம உேசன் எஸ்..ப.ஐ. 139 18.34 ேதால்வ

9 கம்ம நவ்ஃபல்.ெச ஆண் ெசய்ய
இறாகம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:965   பதவான வாக்கள்: 549(56.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 549    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐல் சாரயாள். ெபண் ைஹதர்அ த..க 240 43.72 ெவற்ற

2 கதஜத்ல்
ரயா.கா ெபண் காஜா நஜீதீன் அ.ம..க. 52 9.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரமத்நசா.ஆ ெபண் ெசய்ய
அதாஹர் அ.இ.அ.த..க 30 5.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரம்ஜான்ேபகம் .ப ெபண் பர்கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 178 32.42 ேதால்வ

5 ெஜன்னத் பவ.அ ெபண் கம்மத
ஜன்னா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 8.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1265   பதவான வாக்கள்: 752(59.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 752    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதஜாேபகம் . ெபண் கம்ம
ேராஸ்லான் எஸ்..ப.ஐ. 67 8.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசய்ய
ஜமீமா.ெகாஅ ெபண் ெசய்ய கான்

கம்ம த..க 388 51.60 ெவற்ற

3 ெசய்ய
ராவயத். ெபண் அசரப் அகான் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 234 31.12 ேதால்வ

4 ஜீனத்நஸா .சீ ெபண் சீனகம்ம அ.இ.அ.த..க 32 4.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹாஜரா பவ.ஜா ெபண் ஜாஹீர் உேசன் அ.ம..க. 31 4.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1339   பதவான வாக்கள்: 812(60.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 812    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆயஷா.ர ெபண் ரபக்ராஜா அ.ம..க. 158 19.46 ேதால்வ

2 சரயத் பவ.அ ெபண் ஹம்ஷத் அகான் த..க 391 48.15 ெவற்ற

3 சராள் பவ.ச ெபண் சர் பாட்சா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 7.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பதர்நசா .க ெபண் கல்லா அ.இ.அ.த..க 53 6.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெபான்னசா. ெபண் காதர்இராஹம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 12.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜம்ரத் பவ .ச ெபண் சக்கைர கன எஸ்..ப.ஐ. 48 5.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1382   பதவான வாக்கள்: 968(70.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 968    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் ெஜனஸ். ஆண் கம்ம மீரா அ.இ.அ.த..க 50 5.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப் அ கான்.அ ஆண் அப்ல் ரஹீம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 324 33.47 ேதால்வ

3 அல் அமீன் .அ இ ஆண் இறாஹம்ஷா இ.ேத.கா 397 41.01 ெவற்ற

4 ஆனந்தன்.ச ஆண் சரவணன் நா.த.க. 10 1.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 காதர் இப்ராகம் .ச ஆண் சக்கைரகன எஸ்..ப.ஐ. 47 4.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேகாட்ைடகள.மா ஆண் மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 5.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 பாண்.ச ஆண் சரவணன் அ.ம..க. 90 9.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1417   பதவான வாக்கள்: 1090(76.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1090    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர் .ேபா ஆண் ேபாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 6.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ் மார்.அ ஆண் அய்யாக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 1.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ. ெபண் ேகசன் நா.த.க. 31 2.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தர்மராஜா.அ ஆண் அம்மாச அ.ம..க. 78 7.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 னயாண்.ெகா ஆண் ெகாட்டாம் வ.ச.க. 86 7.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கன். ஆண் த் அ.இ.அ.த..க 17 1.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராஜேவ. ஆண் ச்ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 458 42.02 ெவற்ற

8 ராஜீ.ச ஆண் சத்தரேவ ச.ப.ஐ(எம்) 331 30.37 ேதால்வ
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ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:956   பதவான வாக்கள்: 729(76.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 729    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய
இப்ராகம்.ேச ஆண் ேசக் உேசன் அ.இ.அ.த..க 22 3.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசய்ய ேசக்
கம்ம . ஆண் கம்ம உேசன் அ.ம..க. 19 2.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசக் அப்ல்
ஹமீ.ச ஆண் சதக்கத்ல்லா இ.ேத.கா 476 65.29 ெவற்ற

4 கம்ம
அன்வர்.ைந ஆண் ைநனா கம்ம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 212 29.08 ேதால்வ

ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1194   பதவான வாக்கள்: 720(60.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 720    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகன .அ ஆண் அப்ல் நாசர் அ.ம..க. 54 7.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்ல் ரப்.
எம் ஆண் அபக்கர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 234 32.50 ேதால்வ

3 தாஜ் ைமதீன்.ெந ஆண் ெநய்னா
கம்ம அ.இ.அ.த..க 137 19.03 ேதால்வ

4 மர்சா அப்ல்
கமீ கான். ஆண் கம்ம

உேசன்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மர்ஷா.எ ஆண் அப்ல் மஜீ த..க 292 40.56 ெவற்ற

ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:942   பதவான வாக்கள்: 600(63.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 600    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இறாஹீம்.க ஆண் கரீம் கன த..க 253 42.17 ெவற்ற

2 உமர் க்தார்.சா ஆண் சால் ஹமீ எஸ்..ப.ஐ. 149 24.83 ேதால்வ

3 ரபக்ராஜா .சீ ஆண் சீமான் அ.ம..க. 143 23.83 ேதால்வ

4 ஜர்
ரஹ்மான். ஆண் கம்ம

இஸ்ஷாக் அ.இ.அ.த..க 24 4.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராத்தர் ெநய்னார்
.ப ஆண் பர் கம்ம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 31 5.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1344   பதவான வாக்கள்: 740(55.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 740    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இஸ்ரன் ேபகம். ெபண் கம்ம கன த..க 367 49.59 ெவற்ற

2 சர் நஷா.அ ெபண் அல் ஹலாம்
ஆஷாத் அ.இ.அ.த..க 101 13.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரம்மாள் பவ.சா ெபண் கம்ம ரல்வான் எஸ்..ப.ஐ. 219 29.59 ேதால்வ

4 ெஜன்னத்ல்
பர்ெதௗஸ்.ஜ ெபண் ஜபல்லாகான் அ.ம..க. 53 7.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:909   பதவான வாக்கள்: 608(66.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 608    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பாஸ் அ.ெஜ ஆண் ெஜயலாதீன் அ.ம..க. 101 16.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கம்.த ஆண் தயாகராஜன் த..க 188 30.92 ேதால்வ

3 ெசல்வம்.மா ஆண் மார அ.இ.அ.த..க 23 3.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நடராஜன். ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 221 36.35 ெவற்ற

5 கம்ம
அப்ல்லா.ப ஆண் பக்கீர் மஸ்தான் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 69 11.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாரக் . ஆண் ஹம்ம யாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இைளயாங்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1158   பதவான வாக்கள்: 752(64.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 752    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்கான். ஆண் கம்ம காசம் அ.ம..க. 24 3.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காதர் பாட்சா. ஆண் கம்ம ப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 223 29.65 ேதால்வ

3 நஜீதீன்.ஆ ஆண் ஆரப் த..க 239 31.78 ேதால்வ

4 நார் மீரா.அ ஆண் அப்ல் லாம் அ.இ.அ.த..க 266 35.37 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1460   பதவான வாக்கள்: 921(63.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 921    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனீஸ்
பாத்தமா.அ ெபண் அப்ல் ரஹ்மான் அ அ.ம..க. 160 17.37 ேதால்வ

2 பசராள் பவ. ெபண் கம்ம ஆர அ.இ.அ.த..க 162 17.59 ேதால்வ

3 ரவக்கா நஸா. ெபண் கம்ம சப எஸ்..ப.ஐ. 207 22.48 ேதால்வ

4 வஜகாபா .அ ெபண் அப்ல் ரஹம் ேத..த.க 42 4.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜரனா ேபகம்.அ ெபண் ெஜயலாதீன் த..க 350 38.00 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:510   பதவான வாக்கள்: 387(75.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 387    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆசாத் பவ.அ ெபண் அப்ல் மஜீத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 3.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மீனாள்.க ெபண் கா. கைலயர த..க 209 54.01 ெவற்ற

3 ராஜாத்த.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 166 42.89 ேதால்வ
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ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:511   பதவான வாக்கள்: 387(75.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 387    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழ மீனாள். ெபண் த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 27.13 ேதால்வ

2 உய்யவந்தாள்.க ெபண் கேணசன் த..க 50 12.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த். ெபண் ப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 232 59.95 ெவற்ற

ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:474   பதவான வாக்கள்: 377(79.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 377    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமசாம.அ ஆண் வ. அய்யாச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்க ந்தரம்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 150 39.79 ேதால்வ

3 ப்பரமணயன். ஆண் ராம. கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 47.75 ெவற்ற

4 ெசந்தல் நாதன். ஆண் ப்ைபயா அ.ம..க. 29 7.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராமச்சந்தரன். ஆண் ப்பரமணயன் த..க 17 4.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:548   பதவான வாக்கள்: 397(72.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 397    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.வ ஆண் வள்ளயப்பன் த..க 163 41.06 ெவற்ற

2 கேணசன்.வர ஆண் வரப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 33.00 ேதால்வ

3 ராமசாம.ேச ராம
ேச ஆண் ேச. ராம. ேசராமன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 103 25.94 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:357   பதவான வாக்கள்: 289(80.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 289    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதவள்ள.கா ெபண் காளயப்பன் அ.இ.அ.த..க 104 35.99 ேதால்வ

2 அழகம்ைம.ஆ ெபண் அ. ஆண்யப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 13.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மத.ெச ெபண் ெசந்தல் நாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 43.25 ெவற்ற

4 ராேஜஸ்வர.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் த..க 21 7.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:344   பதவான வாக்கள்: 256(74.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 256    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.ெச ெபண் ெசல்லப்பன் த..க 187 73.05 ெவற்ற

2 வஜயா.ெச ெபண் ெசட்யப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 26.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:279   பதவான வாக்கள்: 177(63.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 177    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதய்வாைன. ெபண் த்
பழனயப்பன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 25.42 ேதால்வ

2 மீனாள்.சத ெபண் ராம. சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 18.64 ேதால்வ

3 ராேஜஸ்வர.ரா ெபண் ராமநாதன் ப.ேஜ.ப 6 3.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வள்ளக்கண்.ச ெபண் சங்கர் அ.ம..க. 93 52.54 ெவற்ற

ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:504   பதவான வாக்கள்: 380(75.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 380    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ப ஆண் பரமசவம் ப.ேஜ.ப 31 8.16 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 சீதாராமன்.ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 12.11 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 நடராஜன்.நா ஆண் நாராயணன் இ.ேத.கா 229 60.26 ெவற்ற

4 பரஞ்ேசாத. ஆண் ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 1.05 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 ராம்மார்.ச ஆண் சன்ைனயா
அம்பலம்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 18.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:536   பதவான வாக்கள்: 399(74.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 399    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.நா ஆண் நாச்சயப்பன் அ.இ.அ.த..க 162 40.60 ேதால்வ

2 பாண்.ப ஆண் பரமசவம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரம்ைமய்யா.ெச ஆண் ெசல்லப்பன் த..க 227 56.89 ெவற்ற

ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:453   பதவான வாக்கள்: 327(72.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாசர்கம.ரா ஆண் ராஜாகம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 31.19 ேதால்வ

2 ெமய்யப்பன்.நா ஆண் ெம. நாராயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 14.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரவக்மார்.ரா ஆண் ராமன் த..க 138 42.20 ெவற்ற

4 ராஜன்.நா ஆண் ப. நாராயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 12.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:339   பதவான வாக்கள்: 275(81.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 275    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமசாம.வ ஆண் வயரவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 13.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.ப ெபண் பரம்ைமய்யா த..க 135 49.09 ெவற்ற

3 ேசகர்.பழ ஆண் பழனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 87 31.64 ேதால்வ

4 மலர்ெகா.ஆ ெபண் ஆகம் ப.ேஜ.ப 14 5.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்.ராம ஆண் ஆ. ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 1.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:700   பதவான வாக்கள்: 589(84.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 589    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ரா ெபண் ரா அ.ம..க. 241 40.92 ேதால்வ

2 வள்ள.அ ெபண் ஆ. அழ அ.இ.அ.த..க 281 47.71 ெவற்ற

3 வாண.ேச ெபண் ேசராமன் இ.ேத.கா 67 11.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கண்டர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:522   பதவான வாக்கள்: 426(81.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பன்.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் த..க 218 51.17 ெவற்ற

2 ரேமஷ்.சத ஆண் ெவ. சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 120 28.17 ேதால்வ

3 ெரங்கநாதன்.ெபா ஆண் ெபான்ச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 20.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:120   பதவான வாக்கள்: 95(79.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 95    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா சதம்பரம்.சத ெபண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 24.21 ேதால்வ

2 கற்பகம். ெபண் ம. த்க்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 18.95 ேதால்வ

3 வசந்தாள்.ெந ெபண் ெநல்யான் இ.ேத.கா 54 56.84 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:466   பதவான வாக்கள்: 352(75.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 352    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 133 37.78 ேதால்வ

2 பவத்ரா நந்தன.ஆ ெபண் ஆண்யப்பன் அ.ம..க. 170 48.30 ெவற்ற

3 பாண்மீனாள்.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 13.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : கனாகாத்தான்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:384   பதவான வாக்கள்: 275(71.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 275    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகம்.மா ெபண் வர. மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 49.82 ெவற்ற

2 தனெலட்ம.சத ெபண் சதம்பரம் த..க 51 18.55 ேதால்வ

3 ராதா.ம ெபண் ச. மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 87 31.64 ேதால்வ

ேபராட்ச : கனாகாத்தான்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:442   பதவான வாக்கள்: 313(70.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 313    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்.த ஆண் தநாக்கர. எம் ப.ேஜ.ப 13 4.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கராஜ்.க ஆண் கணபத த..க 89 28.43 ேதால்வ

3 ேசாைலராஜன்.அழ ஆண் ஆ. அழகப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 67.41 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:361   பதவான வாக்கள்: 278(77.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 278    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ரா ெபண் ராஜாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாண்ய
மாலா.ெச ெபண் ெம. ெசந்தல்ேவல் அ.இ.அ.த..க 3 1.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராதகா.ரா ெபண் ராமசந்தரன் த..க 182 65.47 ெவற்ற

4 ரா.ெல ெபண் ஆர்.எம்.
ெலட்மணன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 23.02 ேதால்வ

5 ேரவத.ஏ ெபண் சீனவாசன். எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 8.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:572   பதவான வாக்கள்: 412(72.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அன்க்கரச. ெபண் நவாசன் த..க 219 53.16 ெவற்ற

2 தா.ச ெபண் ெப. சன்னக்கப்பன் ப.ேஜ.ப 29 7.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனபாக்கயம்.ச ெபண் சண்கம் இ.ேத.கா 164 39.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:493   பதவான வாக்கள்: 303(61.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 303    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்ைபயா.த ஆண் தங்கேவ இ.ேத.கா 196 64.69 ெவற்ற

2 ரஷ்யா.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 35.31 ேதால்வ



26-02-2022 14:18:53 11/40

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:382   பதவான வாக்கள்: 242(63.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 242    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்யா.கா ெபண் காளயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வசந்த. ெபண் கா. னஸ்மார் த..க 147 60.74 ெவற்ற

3 ஜான்ச ராண.ச ெபண் த. சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 38.43 ேதால்வ

ேபராட்ச : கனாகாத்தான்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:308   பதவான வாக்கள்: 200(64.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 200    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ராமசாம.க ஆண் ராம. கஷ்ணன் த..க 87 43.50 ேதால்வ

2 ராமசாம.ேசா ஆண் ஆர்.எம். ேசாைலமைல ப.ேஜ.ப 113 56.50 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:332   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

% 

ேவட் ம தாக்கல் இன்ைம

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:344   பதவான வாக்கள்: 226(65.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 226    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரகா.ேலா ெபண் எஸ். ேலாேகஸ்வரன் அ.இ.அ.த..க 109 48.23 ெவற்ற

2 வனதா.ப ெபண் பழனயப்பன் த..க 86 38.05 ேதால்வ

3 ெஜயா.க ெபண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 13.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கனாகாத்தான்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:455   பதவான வாக்கள்: 279(61.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 279    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளகன்.மா ஆண் மாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 5.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வாமநாதன்.ரா ஆண் ராமநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 3.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்ைலயா.க ஆண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 14.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜய்கேணஷ்.ரா ஆண் ராைமயா த..க 214 76.70 ெவற்ற

ேபராட்ச : கனாகாத்தான்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:411   பதவான வாக்கள்: 308(74.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 308    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலப்பரமணயன்.ேவ ஆண் ேவச்சாம த..க 142 46.10 ெவற்ற

2 மார கஷ்ணன்.ரா ஆண் ராமங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 27.27 ேதால்வ

3 ராேஜந்தரன்.ம ஆண் மதைல
கண்ணன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 26.62 ேதால்வ

ேபராட்ச : கனாகாத்தான்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:443   பதவான வாக்கள்: 266(60.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 266    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.அ ஆண் அழ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 6.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கண்ணாயரம்.ேவ ஆண் க. ேவலாதம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 25.19 ேதால்வ

3 ேசாைலயன்.அ ஆண் அைடக்கன் அ.இ.அ.த..க 12 4.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாண்ச் ெசல்வம்.ச ஆண் சண்கம் த..க 115 43.23 ெவற்ற

5 பாண்யன்.ம ஆண் மைலயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 9.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயா.ரா ெபண் ராமன். எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 10.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1360   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யாமார.பா ெபண் பாண்த்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1084   பதவான வாக்கள்: 752(69.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 752    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ேசா ஆண் ேசாைனயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 17.02 ேதால்வ

2 கார்தக்.இரா ஆண் இராஜீ அ.இ.அ.த..க 83 11.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சன்னக்கண். ஆண் க்ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்பரமணயன்.க ஆண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 217 28.86 ேதால்வ

5 நாகராஜ்.ேசா ஆண் ேசாைல ப.ேஜ.ப 11 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜா. ஆண் ப்ைபயா வ.ச.க. 296 39.36 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:982   பதவான வாக்கள்: 770(78.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 770    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழ.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 12.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராதா.ஹ ெபண் ஹதாயத்ல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 4.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சலா. ெபண் ப் அ.ம..க. 138 17.92 ேதால்வ

4 ெசல்லம்.ெந ெபண் ெநல்யான் த..க 152 19.74 ேதால்வ

5 ெபரயநாயக.ச ெபண் சன்னகப்பன் அ.இ.அ.த..க 145 18.83 ேதால்வ

6 லதா.ப ெபண் பழனக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 205 26.62 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:766   பதவான வாக்கள்: 520(67.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 520    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.க ெபண் கண்ணன் த..க 181 34.81 ேதால்வ

2 ெபான்னழ.ம ெபண் மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 240 46.15 ெவற்ற

3 ரம்யா. ெபண் ேரஷ் அ.இ.அ.த..க 99 19.04 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:848   பதவான வாக்கள்: 567(66.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தந்தர
ேதவ.இரா ெபண் இராமநாதன் த..க 265 46.82 ேதால்வ

2 மத.சீ ெபண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 301 53.18 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1026   பதவான வாக்கள்: 642(62.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 642    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா ேதவ. ெபண் த்ராமன் ப.ேஜ.ப 50 7.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகேஜாத. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 22.90 ேதால்வ

3 நேவதா.ச ெபண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 20.40 ேதால்வ

4 ராேஜஸ்வர.அழ ெபண் அழகப்பன் இ.ேத.கா 293 45.64 ெவற்ற

5 வள்ளக்கண். ெபண் கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1339   பதவான வாக்கள்: 805(60.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 805    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெடய்சராண.பழ ெபண் பழனயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 350 43.48 ேதால்வ

2 பாமத.சத ெபண் சதம்பரம் த..க 416 51.68 ெவற்ற

3 ெதய்வாைன.ெச ெபண் ெசந்தல் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 4.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ைடர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1479   பதவான வாக்கள்: 985(66.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 985    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழ.வ ஆண் வளத்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 9.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தக்ேசாைல.ேகஎஸ் ஆண் ஆனந்த் த..க 378 38.38 ெவற்ற

3 பாண்த்ைர. ஆண் ைரராஜ் ப.ேஜ.ப 339 34.42 ேதால்வ

4 ராமச்சந்தரன்.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 175 17.77 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:881   பதவான வாக்கள்: 564(64.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலா.க ெபண் கனகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 34.04 ெவற்ற

2 சீதா ெலட்ம.பழ ெபண் ெநஞ்ெசழயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 4.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாரத.த ெபண் தங்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 9.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வள்ளக்கண்.நா ெபண் நாகராஜன் த..க 144 25.53 ேதால்வ

5 ைவரேஜாத.பா ெபண் பாலப்பரமண அ.இ.அ.த..க 144 25.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 523(53.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.நா ெபண் சந்தர மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 229 43.79 ெவற்ற

2 சேராஜா ேதவ.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 113 21.61 ேதால்வ

3 ைதனஸ்ேமர.ெப ெபண் ெபர்க்மான்ஸ்
பட்டர் த..க 172 32.89 ேதால்வ

4 பாண்யம்மாள்.ஆ ெபண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ைடர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:645   பதவான வாக்கள்: 327(50.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லத்ைர.க ஆண் கப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 120 36.70 ேதால்வ

2 தலகவத.கச ெபண் ஆனந்த் த..க 177 54.13 ெவற்ற

3 மேனாஜ்கேஷார்.சத ஆண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 9.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ைடர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:789   பதவான வாக்கள்: 517(65.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ரா ஆண் ரா ப.ேஜ.ப 47 9.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கர்.இரா ஆண் இராமன் த..க 221 42.75 ெவற்ற

3 சவா.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 37.14 ேதால்வ

4 நாகெலட்ம.ெல ெபண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மகாெலஷ்ம.ெவ ெபண் ெவங்கடசாம அ.இ.அ.த..க 37 7.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ைடர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1202   பதவான வாக்கள்: 633(52.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 633    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேரசன்.ேசா ஆண் ேசாைலயன் ப.ேஜ.ப 66 10.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ்.சத ஆண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 200 31.60 ேதால்வ

3 ேசாைலவக்ேனஷ்.பா ஆண் பாலப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 43 6.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வயரவன்.ப ஆண் ப்ைபயா த..க 324 51.18 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாட்ைடர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:662   பதவான வாக்கள்: 346(52.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 346    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாவந்தசாம.ெப ஆண் ெபமாள் த..க 246 71.10 ெவற்ற

2 பேரம்ந்தர்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம அ.இ.அ.த..க 90 26.01 ேதால்வ

3 வரசங்கம்.ேவ ஆண் ேவ அ.ம..க. 10 2.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாட்ைடர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:696   பதவான வாக்கள்: 418(60.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 418    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளீஸ்வரன்.க ஆண் கேணசன் த..க 179 42.82 ெவற்ற

2 ேகாப.கா ஆண் காளஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 4.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜா.ேசா ஆண் ேசாமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 26.79 ேதால்வ

4 லட்மணன்.ெப ஆண் ெபமாள் ப.ேஜ.ப 110 26.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1161   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பலத்.ந ஆண் நடராஜன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1414   பதவான வாக்கள்: 977(69.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 977    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகளதம.ச ெபண் சதஸ்மார் அ.இ.அ.த..க 279 28.56 ேதால்வ

2 சங்கீதா.த ெபண் தஷ்ேகா நா.த.க. 12 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கமநஷா.ேச ெபண் ேசக் அப்ல்லா த..க 351 35.93 ெவற்ற

4 த்மார.ேச ெபண் ேசகப்ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 335 34.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 364(62.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 364    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ேச ெபண் ேச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 20.05 ேதால்வ

2 மரகதவள்ள.ெத ெபண் ெதட்சணார்த்த அ.இ.அ.த..க 108 29.67 ேதால்வ

3 த்ெலட்ம. ெபண் மரன் ேத..த.க 2 0.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயசத்ராேதவ.ேலா ெபண் ேலாகநாதன் த..க 181 49.73 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:855   பதவான வாக்கள்: 701(81.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 701    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார.க ெபண் கன்ைனயா ப.ேஜ.ப 239 34.09 ேதால்வ

2 சத்யா.ச ெபண் சத்தயர்த்த த..க 462 65.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 5 [ெ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 வள்ள.ம ெபண் மேனாகரன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்
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ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:634   பதவான வாக்கள்: 452(71.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 452    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபராம. ெபண் ரளத்தரன் அ.இ.அ.த..க 170 37.61 ேதால்வ

2 ெஜயபாக்கயம்.த ெபண் தமாறன் இ.ேத.கா 282 62.39 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:499   பதவான வாக்கள்: 389(77.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 389    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாலத.க ெபண் கனகராஜ் நா.த.க. 1 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மீனா.அ ெபண் அலர த..க 203 52.19 ெவற்ற

3 ராஜெலட்ம.சீ ெபண் சீதாராமன் அ.இ.அ.த..க 185 47.56 ேதால்வ

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:852   பதவான வாக்கள்: 678(79.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 678    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ேவ ஆண் ேவ .த. 8 1.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஒவயச்ெசல்வம்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயா அ.இ.அ.த..க 233 34.37 ேதால்வ

3 ேகசன்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 3.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயக்மார்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம த..க 415 61.21 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:888   பதவான வாக்கள்: 618(69.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 618    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனேசகர.ேசா ெபண் ேசாமந்தரம் த..க 394 63.75 ெவற்ற

2 ெஜயசத்ரா.ெபா ெபண் ெபான்ைனயா ப.ேஜ.ப 224 36.25 ேதால்வ

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:726   பதவான வாக்கள்: 504(69.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 504    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அலாதீன். ஆண் கம யாப் த..க 297 58.93 ெவற்ற

2 ெசந்தல்மார்.த ஆண் தயாகராஜன் ப.ேஜ.ப 207 41.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:735   பதவான வாக்கள்: 529(71.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 529    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.ெல ஆண் ெலட்மணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 29.49 ேதால்வ

2 சங்கர்.ேச ஆண் ேசகரத்தனம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 362 68.43 ெவற்ற

3 தஷ்ேகா.த ஆண் தங்கரா நா.த.க. 11 2.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:883   பதவான வாக்கள்: 656(74.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வக்மார்.ேச ஆண் ேசகப்ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 304 46.34 ேதால்வ

2 மணேசகரன்.ச ஆண் சன்ைனயா த..க 352 53.66 ெவற்ற

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1107   பதவான வாக்கள்: 713(64.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 713    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்கஷ்ணன்.க ஆண் கேணஷ் பாண்யன் த..க 379 53.16 ெவற்ற

2 நத்தயா.ெஜ ெபண் ெஜயங்ெகாண்டான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 15.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலப்பரமணயன்.ப ஆண் பச்ைச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 144 20.20 ேதால்வ

4 த்ப்பரகாஷ்.ேச ஆண் ேசகர்த்த அ.இ.அ.த..க 83 11.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:932   பதவான வாக்கள்: 663(71.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 663    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாமானவன்.அ ஆண் அணகர இ.ேத.கா 392 59.13 ெவற்ற

2 வசீகரன்.க ஆண் கேணசன் ப.ேஜ.ப 271 40.87 ேதால்வ

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1321   பதவான வாக்கள்: 968(73.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 968    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.அ ஆண் அம்மாசயாதவ் நா.த.க. 12 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.த ஆண் தநாக்கர த..க 743 76.76 ெவற்ற

3 வயாழர்த்த.க ஆண் கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 213 22.00 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:987   பதவான வாக்கள்: 737(74.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 737    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அழேதவ.பா ெபண் பாஸ்கரன் அ.இ.அ.த..க 354 48.03 ேதால்வ

2 நத்யா.ெஜ ெபண் ெஜயங்ெகாண்டான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமலட்ம.ெச ெபண் ெசந்தல் த..க 381 51.70 ெவற்ற

ேபராட்ச : சங்கம்ணர   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1213   பதவான வாக்கள்: 860(70.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 860    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண் பரசாத்.க ஆண் கட்ச்சாம த..க 328 38.14 ேதால்வ

2 கல்லாைன.க ஆண் கக்கன் ேத..த.க 25 2.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரன்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயா
ேகானார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்.ர ஆண் ரவ நா.த.க. 25 2.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜா.க ஆண் கக்கன் அ.இ.அ.த..க 466 54.19 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1096   பதவான வாக்கள்: 869(79.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 869    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவசங்கர.அ ெபண் அேசாக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தனெலட்ம.ஒ ெபண் ஒச்சாத்ேதவர் நா.த.க. 7 0.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தவ்யா.ப ெபண் பேரம்மார் த..க 458 52.70 ெவற்ற

4 ெபான்னழ.ம ெபண் மணமாறன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 17.72 ேதால்வ

5 ஜீவதா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 235 27.04 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1544   பதவான வாக்கள்: 1094(70.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1094    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகமஅ.ச ஆண் சபல்லா எஸ்..ப.ஐ. 87 7.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சபா்அ.ரா ஆண் ராஜாகம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 2.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைசய கம
இப்ராகம்.நா ஆண் நாா்மீரான் அ.இ.அ.த..க 513 46.89 ெவற்ற

4 கமஎகயா. ஆண் கமகாசீம் அ.ம..க. 18 1.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கமமீரா.அ ஆண் அப்ல்கரீம் த..க 445 40.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1379   பதவான வாக்கள்: 969(70.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 969    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேந.ச ஆண் சன்னக்கன் த..க 622 64.19 ெவற்ற

2 த்ப்பாண்.ேபா ஆண் ேபாஸ் ப.ேஜ.ப 70 7.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்கண்ணா.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 11.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவல்கன்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண் அ.இ.அ.த..க 168 17.34 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:833   பதவான வாக்கள்: 596(71.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல்நாசா். ஆண் கமல்தான் நா.த.க. 11 1.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அதாஹா்.ைச ஆண் ைசயகம த..க 224 37.58 ெவற்ற

3 ஆனந்தராஜ். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 13.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சக்கந்தா்பாஷா.ைந ஆண் ைநனாகம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தங்கபாண்.ெச ஆண் ெசல்வமண ப.ேஜ.ப 103 17.28 ேதால்வ

6 ராமன்.ெர ஆண் ெரத்தனம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 24 4.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜயபாரத.ம ெபண் மைலச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 10.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெஜஸ்ன் பா் கம.அ ஆண் அக்பா் அ.இ.அ.த..க 6 1.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ஹதாயத்ல்லா. ஆண் கமஉேசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 11.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1843   பதவான வாக்கள்: 1133(61.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1133    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல்ரஹீம்.ச ஆண் சம்தீன் அ.ம..க. 28 2.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கான்கம.ரா ஆண் ராஜாக்கள த..க 771 68.05 ெவற்ற

3 மபாண்யன்.க ஆண் கேணசன் ப.ேஜ.ப 96 8.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 யாசா் அராபத்.அ ஆண் அக்பா்அ எஸ்..ப.ஐ. 124 10.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜாகம.கார ஆண் ரஜாக் அ.இ.அ.த..க 114 10.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1004   பதவான வாக்கள்: 669(66.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 669    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.ச ெபண் சண்கம் த..க 626 93.57 ெவற்ற

2 ேசாபயாேமாி.த ெபண் தனராஜ் அ.இ.அ.த..க 43 6.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1173   பதவான வாக்கள்: 821(69.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேகாஸ்வாி.ைவ ெபண் ரா.ைவரவராஜ் அ.இ.அ.த..க 342 41.66 ேதால்வ

2 சரண்யா.ஹ ெபண் ஹாிகஷ்ணன் த..க 458 55.79 ெவற்ற

3 ெஜயசத்ரா.க ெபண் கஷ்ணமாா் அ.ம..க. 3 0.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜலஸ்னாேமாி.வ ெபண் வன்சன்ட்ஆபரகாம் நா.த.க. 18 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1282   பதவான வாக்கள்: 783(61.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 783    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன். ஆண் ப்பரமண த..க 499 63.73 ெவற்ற

2 ேசக்அப்ல்லா. ஆண் கமைமதன் நா.த.க. 6 0.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகசன். ஆண் த் அ.இ.அ.த..க 263 33.59 ேதால்வ

4 ைமதீன்.ச ஆண் சபல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1060   பதவான வாக்கள்: 711(67.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 711    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அப்ல்லாபவ.ர ெபண் ரகமத்ல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 223 31.36 ேதால்வ

2 ஆஷாபா. ெபண் ல்தான்ைசயஇப்ராஹம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்தயா.க ெபண் கேணஷ் அ.இ.அ.த..க 58 8.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சத்ரா.பா ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 101 14.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரம்ஜான்பவ. ெபண் கமப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 52 7.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஷமீம்.ப ெபண் பேரம்நவாஸ் த..க 267 37.55 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1600   பதவான வாக்கள்: 1099(68.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1099    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்மாபா.அ ெபண் அப்ல்மஜீத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 338 30.76 ேதால்வ

2 சாந்த.ேசா ெபண் ேசாமந்தரம் த..க 396 36.03 ெவற்ற

3 லாவண்யா.ந ெபண் நவநீதபாலன் அ.இ.அ.த..க 365 33.21 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1427   பதவான வாக்கள்: 1075(75.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1075    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காத்தத்.கா ஆண் காச அ.இ.அ.த..க 35 3.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாத்ைதயா. ஆண் ப்ைபயா நா.த.க. 2 0.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவெபமாள்.ரா ஆண் ராமன் ப.ேஜ.ப 17 1.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சீனவாசன்.ேசா ஆண் ச.ேசாைனத் இ.ேத.கா 645 60.00 ெவற்ற

5 ேரஷ்மார்.அ ஆண் அழ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 355 33.02 ேதால்வ

6 தப்பத.ரா ஆண் ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மணகண்டன்.ேவ ஆண் ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 மாரயப்பன்.ரா ஆண் ராமசாம அ.ம..க. 6 0.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1355   பதவான வாக்கள்: 929(68.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 929    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழமலர்.சீ ெபண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாகலாராண.நா ெபண் நாராயணன் த..க 687 73.95 ெவற்ற

3 சசகலா.அ ெபண் ெசல்லப்பாண் அ.இ.அ.த..க 16 1.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரேமஸ்வர.ச ெபண் .சண்கத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 209 22.50 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1713   பதவான வாக்கள்: 1045(61.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1045    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராேஜஸ்வர.பா ெபண் நா.பாண்யன் த..க 734 70.24 ெவற்ற

2 ண்டா.ஆ ெபண் ஆனந்த் அ.இ.அ.த..க 311 29.76 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1391   பதவான வாக்கள்: 877(63.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 877    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ரா ஆண் இராமர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 277 31.58 ேதால்வ

2 சரவணன்.ேபா ஆண் வ.ேபாஸ் த..க 436 49.71 ெவற்ற

3 ேசக் அப்ல்லா.ஜா ஆண் ஜாகர் உேசன் நா.த.க. 16 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவ.ெச ெபண் ெபர.ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 26 2.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கம சர்தீன். ஆண் ப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 13.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம
சல்மான்.அ ஆண் அஷ்ரப் அ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 2 0.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேஷக் பரீத்
அ.ெசௗ ஆண் ெசௗக்கத் அ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 3 0.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்பத்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1006   பதவான வாக்கள்: 761(75.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 761    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபாலகஷ்ணன்.அ ஆண் அர்ச்ணன் அ.இ.அ.த..க 167 21.94 ேதால்வ

2 தாஸ்ெசல்வக்மார்.ேத ஆண் ேதவராஜ் அ.ம..க. 18 2.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தகன்.மீ ஆண் மீனாட்சந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 101 13.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பர் அகம.அ ஆண் அப்பாஸ் த..க 382 50.20 ெவற்ற

5 கம சல்மான்.அ ஆண் அஷ்ரப் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரா.கா ஆண் காேவர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 7.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வஜயன்.சா ஆண் சாமத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 3.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ேஷக் பரீத் அ.ெசௗ ஆண் ெசௗக்கத் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1471   பதவான வாக்கள்: 952(64.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 952    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏகாம்பாள்.க ெபண் ெப.கேணசன் இ.ேத.கா 429 45.06 ெவற்ற

2 கவதா. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 420 44.12 ேதால்வ

3 பாண்மீனாள்.ேச ெபண் ேசகர் அ.இ.அ.த..க 103 10.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1147   பதவான வாக்கள்: 644(56.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 644    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரதாபா.ஹா ெபண் ஹான் அல்
ரத் அ.இ.அ.த..க 51 7.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜப்பரயா.ரா ெபண் ராஜாராம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 9.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெரம.தா ெபண் அ.ைலமான்
பாஷா த..க 361 56.06 ெவற்ற

4 ேலகா.ரா ெபண் ரா ப.ேஜ.ப 164 25.47 ேதால்வ

5 ெஜரனாேபகம்.அ ெபண் இஸ்மாயல் அ.ம..க. 8 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1438   பதவான வாக்கள்: 961(66.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 961    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நாகமீனாள்.த ெபண் தஞானசம்பந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 581 60.46 ெவற்ற

2 மீனாள்.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 150 15.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்வர.ச ெபண் சவப்பரமணயன் ச.ப.ஐ 230 23.93 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1248   பதவான வாக்கள்: 865(69.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 865    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாண்யன்.ச ஆண் சன்ைனயா த..க 460 53.18 ெவற்ற

2 பாலப்பரமணயன்.ெச ஆண் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 249 28.79 ேதால்வ

3 கேழந்த.ச ஆண் சன்ைனயா அ.இ.அ.த..க 75 8.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வல்லத்தர.மா ஆண் மாரத் ப.ேஜ.ப 81 9.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1093   பதவான வாக்கள்: 732(66.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 732    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜெலட்ம. ெபண் மநாதன் ப.ேஜ.ப 46 6.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ர ெபண் ரவ த..க 568 77.60 ெவற்ற

3 மேகஸ்வர.கா ெபண் காளீஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 16.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1468   பதவான வாக்கள்: 978(66.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 978    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பகவத.ர ெபண் ரேமஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 7.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாரீஸ்வர.ெச ெபண் ெசல்லபாண் ப.ேஜ.ப 27 2.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மீனா.ேச ெபண் ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 4.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமெலட்ம.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் த..க 755 77.20 ெவற்ற

5 ெலட்ம.பா ெபண் பாலகன் த. அ.இ.அ.த..க 76 7.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1688   பதவான வாக்கள்: 1165(69.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1165    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளதாஸ்.ர ஆண் ரவச்சந்தரன்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 5.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணன்.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 195 16.74 ேதால்வ

3 ெசல்லபாண்.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் ப.ேஜ.ப 17 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வராஜ்.பழ ஆண் பழனச்சாம ரா நா.த.க. 10 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நாகெசல்வராஜ்.ச ஆண் சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 162 13.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மாரதாசன். ஆண் ேகசன் த..க 627 53.82 ெவற்ற

7 ேவல்பாண்.ப ஆண் பம்ைபயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 90 7.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1012   பதவான வாக்கள்: 787(77.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 787    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ம ெபண் மங்கேளஸ்வரன் அ த..க 280 35.58 ேதால்வ

2 ெவங்கேடஸ்வர. ெபண் ரசங்காரம் மா அ.இ.அ.த..க 507 64.42 ெவற்ற

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1230   பதவான வாக்கள்: 942(76.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 942    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜா.ச ஆண் சத்தயர்த்த த..க 357 37.90 ேதால்வ

2 பாரத்ராஜா.மா ஆண் மாயாண் ேசர்ைவ
 அ.இ.அ.த..க 585 62.10 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1080   பதவான வாக்கள்: 821(76.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 303 36.91 ேதால்வ

2 பத்மாவத. ெபண் த்க்மார் ெப த..க 518 63.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1076   பதவான வாக்கள்: 715(66.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 715    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காதர் பாவா. ஆண் கம
இஸ்மாயல் கா அ.இ.அ.த..க 285 39.86 ேதால்வ

2 தங்கேவ.இ ஆண் இளப்பன் ம ப.ேஜ.ப 13 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரகமத்ல்லாகான்.அ ஆண் அப்ல் காதர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 417 58.32 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:867   பதவான வாக்கள்: 633(73.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 633    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நந்தன.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 44 6.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வசந்த.ேச ெபண் ேசங்ைகமாறன் த த..க 553 87.36 ெவற்ற

3 ெஜயமண.நா ெபண் நாகராஜன்  ப.ேஜ.ப 36 5.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:676   பதவான வாக்கள்: 525(77.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதநாராயணன்.நா ஆண் நாகங்கம் நா ப.ேஜ.ப 32 6.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாகரன்.அ ஆண் அைடக்கலம் நா.த.க. 8 1.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசங்ைகமாறன்.த ஆண் தண்யப்பன் த..க 348 66.29 ெவற்ற

4 தப்பத.ெப ஆண் ெபமாள்  அ.இ.அ.த..க 137 26.10 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1012   பதவான வாக்கள்: 825(81.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 825    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ராேதவ.ஆ ெபண் ஆகம் .. ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 370 44.85 ெவற்ற

2 ங்ெகா.ரா ெபண் ராேஜஷ் அ.இ.அ.த..க 138 16.73 ேதால்வ

3 மைலயம்மாள்.க ெபண் கப்ைபயா  த..க 317 38.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1324   பதவான வாக்கள்: 1051(79.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1051    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சங்கரன்.ெர ஆண் ெரங்கநாதபள்ைள ச அ.இ.அ.த..க 369 35.11 ேதால்வ

2 மநாதன். ஆண் ேகசன் நா.த.க. 32 3.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேவல்பாண்.ெபா ஆண் ெபான்ச்சாம த..க 650 61.85 ெவற்ற

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1178   பதவான வாக்கள்: 865(73.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 865    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்.ச ஆண் சவெபமாள் ெபா ப.ேஜ.ப 430 49.71 ெவற்ற

2 பாண்க்மார்.ச ஆண் சந்தரன் மா அ.இ.அ.த..க 39 4.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வேவல் .சா ஆண் சாமநாதன் த..க 396 45.78 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1189   பதவான வாக்கள்: 817(68.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 817    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த .ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ரா நா.த.க. 17 2.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாராண.ஆ ெபண் ஆனந்தராஜன் அ.இ.அ.த..க 375 45.90 ேதால்வ

3 ஜனதா .ெச ெபண் ெசல்வபரகாஷ் த..க 425 52.02 ெவற்ற

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1247   பதவான வாக்கள்: 918(73.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 918    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இைளயராஜா.ேபா ஆண் ேபாஸ் ஞா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 231 25.16 ேதால்வ

2 கண்ணன்.க ஆண் கப்ச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 3.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கண்ணன். ஆண் வேனஸ்வரன் க த..க 412 44.88 ெவற்ற

4 ெபரயசாம .க ஆண் கப்ச்சாம ரா அ.ம..க. 5 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்ராஜா.ரா ஆண் ரா அ.இ.அ.த..க 236 25.71 ேதால்வ

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:805   பதவான வாக்கள்: 651(80.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேயாத்த .மா ஆண் மாயாண்  அ.இ.அ.த..க 365 56.07 ெவற்ற

2 நடராஜன்.ைவ ஆண் ைவரவன் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 179 27.50 ேதால்வ

3 நார்கன.கா ஆண் காட்வா
ராத்தர் த..க 107 16.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1280   பதவான வாக்கள்: 996(77.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 996    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காள ஈ
ஸ்வர.ஆ ெபண் ஆதலம் ரா த..க 384 38.55 ேதால்வ

2 பச்ைசத் .ைவ ெபண் ைவரவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 612 61.45 ெவற்ற

ேபராட்ச : தப்வனம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1419   பதவான வாக்கள்: 1096(77.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1096    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜீத்மார். ஆண் ணேசகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 400 36.50 ேதால்வ

2 ப்பரமண.ரா ஆண் ரா கா ப.ேஜ.ப 81 7.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலகஷ்ணன்.ரா ஆண் ராபள்ைள த..க 436 39.78 ெவற்ற

4 பாலகன்.ஆ ஆண் ஆண் ம அ.இ.அ.த..க 18 1.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவ.ச ஆண் சங் ேகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 14.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:991   பதவான வாக்கள்: 682(68.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 682    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சவள்ள.ெப ெபண் ெபரயசாம ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கமதா பா.ேஷ ெபண் ேஷக்கம  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 411 60.26 ெவற்ற

3 சவகாம.ெவ ெபண் ெவங்கடாஜலம் ப.ேஜ.ப 38 5.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மஜ்ன் ேபகம்.அ ெபண் அப்தாகீர் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 224 32.84 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:570   பதவான வாக்கள்: 426(74.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அராதா.ெப ெபண் ெபரயகப்பன் ப.ேஜ.ப 122 28.64 ேதால்வ

2 சரஸ்வத.வ ெபண் வள்ளயப்பன் இ.ேத.கா 220 51.64 ெவற்ற

3 நாகெரத்தனம்.இரா ெபண் இராதாகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 19.72 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:556   பதவான வாக்கள்: 440(79.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா . ெபண் கானந்தம் ெல த..க 285 64.77 ெவற்ற

2 தாைளஈஸ்வர.ைவ ெபண் ைவரத் அ.ம..க. 7 1.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லா.க ெபண் கண்ணப்பன் அ.இ.அ.த..க 148 33.64 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:545   பதவான வாக்கள்: 394(72.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணத்தாள். ெபண் னயாண் அ.ம..க. 5 1.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கைலவாண.வ ெபண் வரசங்கம் அ.இ.அ.த..க 92 23.35 ேதால்வ

3 த்ெலட்ம.ேச ெபண் ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வள்ளயம்ைம.வ ெபண் வ த..க 284 72.08 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:432   பதவான வாக்கள்: 328(75.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 328    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காேவர.க ெபண் கப்ைபயா இ.ேத.கா 176 53.66 ெவற்ற

2 சன்ன அச்த
சவான.ச ெபண் சன்னக்மார் ப.ேஜ.ப 152 46.34 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:300   பதவான வாக்கள்: 218(72.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 218    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யா.எஸ் ெபண் ேமாகன்ராஜ் த..க 136 62.39 ெவற்ற

2 நாேகஸ்வர.த ெபண் தமழ்ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 82 37.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : நாட்டரசன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:538   பதவான வாக்கள்: 399(74.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 399    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர்.க ஆண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 8 2.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சேராஜா.க ெபண் கேணசன் த..க 97 24.31 ேதால்வ

3 பரயதர்ன.க ெபண் கவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 294 73.68 ெவற்ற

ேபராட்ச : நாட்டரசன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:323   பதவான வாக்கள்: 214(66.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 214    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராதாகஷ்ணன்
என்கற சன்னராதா.க ஆண் கண்ணப்பா

சீனவாசன் த..க 101 47.20 ெவற்ற

2 தந்தரம்.ேச ஆண் ேசராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 25.70 ேதால்வ

3 ராஜா.க ஆண் கப்ைபயா அ.ம..க. 35 16.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜந்தரன்.நா ஆண் நா அ.இ.அ.த..க 23 10.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : நாட்டரசன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:642   பதவான வாக்கள்: 525(81.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 525    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.இரா ஆண் இராக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 8.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பரமணயன்.கா ஆண் கார்ேமகம் அ.ம..க. 52 9.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மத.ெஜ ெபண் ெஜயராமன் த..க 95 18.10 ேதால்வ

4 ெசல்வ.ம ெபண் மகாங்கம் Makkal Needhi
Maiam 9 1.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மன்ர் அ.ர ஆண் ரத்ல்லா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 27.81 ெவற்ற

6 த்ப்பாண். ஆண் த்க்கப்பன் அ.இ.அ.த..க 62 11.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராஜ்மார். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 22.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:317   பதவான வாக்கள்: 223(70.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 223    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லப்பாண். ஆண் னயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த்ைதயா. ஆண் க்கன் அ.இ.அ.த..க 70 31.39 ேதால்வ

3 ைமத.தா ெபண் தாைழ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 9.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரஞ்சத்மார்.க ஆண் கண்ணப்பன் த..க 130 58.30 ெவற்ற

ேபராட்ச : நாட்டரசன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:454   பதவான வாக்கள்: 373(82.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 373    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கேவல்.க ஆண் கண்ச்சாம அ.ம..க. 4 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைரரா.க ஆண் கேணசன் த..க 264 70.78 ெவற்ற

3 ேரவத.க ெபண் ராஜபாண்யன் அ.இ.அ.த..க 105 28.15 ேதால்வ

ேபராட்ச : நாட்டரசன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:448   பதவான வாக்கள்: 342(76.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 342    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.க ஆண் கண்ணதாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 20.76 ேதால்வ

2 சன்னமபாண்யன்.நா ஆண் நாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 157 45.91 ெவற்ற

3 பாலகன்.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 91 26.61 ேதால்வ

4 வள்ளயப்பன்.க ஆண் கண்ணப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 6.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:527   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச.ச ெபண் சம்பத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : ெநற்ப்ைப   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:648   பதவான வாக்கள்: 570(87.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 570    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.அ ஆண் அைடக்கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 7.02 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 சஞ்சீவ.பா ஆண் பாஸ்கரன் ச அ.இ.அ.த..க 224 39.30 ேதால்வ

3 சலான்.அ ஆண் அழகப்பன் த..க 304 53.33 ெவற்ற

4 ஜீவா.ேச ஆண் ேசக்கப்பன் ப.ேஜ.ப 2 0.35 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : ெநற்ப்ைப   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:390   பதவான வாக்கள்: 311(79.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 311    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அைடக்கப்பன்.ேச ஆண் ேசக்கப்பன் நா.த.க. 7 2.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கண்ணன். ஆண் சலான் அ த..க 194 62.38 ெவற்ற

3 ேசகர்.ம ஆண் மண ச அ.இ.அ.த..க 110 35.37 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:642   பதவான வாக்கள்: 511(79.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா. ெபண் த்ைதயா த..க 253 49.51 ேதால்வ

2 பாப்பா.பா ெபண் பாஸ்கரன் ச அ.இ.அ.த..க 258 50.49 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:769   பதவான வாக்கள்: 623(81.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 623    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனபாக்கயம்.ெவ ெபண் ெவள்ைளச்சாம ப த..க 338 54.25 ெவற்ற

2 ராண.பா ெபண் பாண் ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 285 45.75 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ெநற்ப்ைப   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:524   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசக்கப்பன்.மா ஆண் மாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:260   பதவான வாக்கள்: 181(69.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 181    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழ. ெபண் ப்பரமணயன் த..க 124 68.51 ெவற்ற

2 சீதா.க ெபண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 10.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்தாள்.ம ெபண் மண ேச அ.இ.அ.த..க 38 20.99 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:362   பதவான வாக்கள்: 279(77.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 279    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.க ெபண் ேசக்கப்பன் த..க 151 54.12 ெவற்ற

2 கார்த்தகா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 22.22 ேதால்வ

3 த்தாத்தாள்.ெச ெபண் ெசண்பகெமய்யன் ப.ேஜ.ப 14 5.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரம்யா. ெபண் ப்பரமணயன் நா.த.க. 6 2.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராண.த ெபண் தயாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 46 16.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெநற்ப்ைப   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:444   பதவான வாக்கள்: 372(83.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 372    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்.அ ஆண் அைடக்கப்பன் அ.இ.அ.த..க 121 32.53 ேதால்வ

2 பழனயப்பன்.க ச ஆண் சலான் த..க 226 60.75 ெவற்ற

3 பர.ச ஆண் சந்தரன் நா.த.க. 25 6.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 434(73.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 434    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.க ஆண் கேணசன் த..க 254 58.53 ெவற்ற

2 நல்ைலயா.ச ஆண் சலம்பன்  அ.இ.அ.த..க 180 41.47 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:245   பதவான வாக்கள்: 177(72.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 177    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நகார் பா.அ ெபண் அப்ல் ரஜாக்  த..க 141 79.66 ெவற்ற

2 பரயா.நா ெபண் நாகராஜ் அ.இ.அ.த..க 36 20.34 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 555(79.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 555    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ச ெபண் சன்ைனயன் மா த..க 330 59.46 ெவற்ற

2 வனதா.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ந அ.இ.அ.த..க 225 40.54 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெநற்ப்ைப   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:866   பதவான வாக்கள்: 711(82.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 711    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகாவன்.த ஆண் தங்கராஜ் த..க 225 31.65 ேதால்வ

2 மார்.நா ஆண் நாட்சயப்பன் அ.இ.அ.த..க 270 37.97 ெவற்ற

3 பாதர்ெவள்ைள.அ ஆண் அய்யா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 215 30.24 ேதால்வ

4 வசந்தபாரத.க ஆண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:533   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்.ச ெபண் சங்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:775   பதவான வாக்கள்: 522(67.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 522    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன்.ந ஆண் ெவ.க.நல்ைலயா அ.இ.அ.த..க 279 53.45 ெவற்ற

2 கன கம. ஆண் த் கம த..க 243 46.55 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:351   பதவான வாக்கள்: 228(64.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 228    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாத்தப்பன்.கா ஆண் காச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபரயய்யா.ராம ஆண் ராமநாதன் அ.இ.அ.த..க 72 31.58 ேதால்வ

3 மஜீத்.ப ஆண் பர்கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 142 62.28 ெவற்ற

4 ராமசாம.சீ ஆண் .சீனவாசன் த..க 14 6.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:509   பதவான வாக்கள்: 355(69.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 355    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தலா.மா ெபண் மாங்மாறன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 30.99 ேதால்வ

2 மகாெலட்ம.ச ெபண் சரவணன் அ.இ.அ.த..க 98 27.61 ேதால்வ

3 ெவள்ைளயம்மாள்.ெச ெபண் ெசல்வம் த..க 147 41.41 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:469   பதவான வாக்கள்: 354(75.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 354    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ச ெபண் சவசங்கர் த..க 198 55.93 ெவற்ற

2 மீனாள்.கா ெபண் காளத் அ.இ.அ.த..க 22 6.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரா.க ெபண் ெல.கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 37.85 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:642   பதவான வாக்கள்: 437(68.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 437    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ர ெபண் க.ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 86 19.68 ேதால்வ

2 மீனாள்.ேசா ெபண் ேசாைலயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 170 38.90 ெவற்ற

3 ெவள்ைளயம்மாள்.பழ ெபண் .பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 28.60 ேதால்வ

4 ெஜயமண.சத ெபண் ேசா.சதம்பரம் த..க 56 12.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:395   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 க்மண.ராம ெபண் பழ.ராைமயா த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:396   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதய்வாைண. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 401(73.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 401    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.சத ெபண் ேசா.சதம்பரம் த..க 131 32.67 ேதால்வ

2 பாரத.மா ெபண் மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 74 18.45 ேதால்வ

3 ெபரயசாம. ஆண் ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 48.88 ெவற்ற

ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:628   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.க ஆண் ேசா.கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:661   பதவான வாக்கள்: 501(75.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்ைபயா.ஏஎஸ் ஆண் க.ேசாைலமைல ப.ேஜ.ப 203 40.52 ேதால்வ

2 கப்ைபயா.ேசா ஆண் ேசாைலயன் அம்பலம் இ.ேத.கா 223 44.51 ெவற்ற

3 ேசாைலமைல.ச ஆண் சன்னவளத்தன் அ.இ.அ.த..க 63 12.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜந்தரன்.ேசா ஆண் ேசாைலவளத்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 460(64.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதம்பரம்.ேசா ஆண் ேசாைலயன் த..க 68 14.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீனவாசன்.ப ஆண் ப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 13 2.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசா.க ஆண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 144 31.30 ேதால்வ

4 ேசாைலமைல.ேசா ஆண் ேசாைலமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 168 36.52 ெவற்ற

5 நாகராஜன். ஆண் மநாதன் ப.ேஜ.ப 20 4.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரவமார்.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 10.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பள்ளத்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:426   பதவான வாக்கள்: 265(62.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 265    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல் மார்.ேசா ஆண் ேசாைலயன் அ.இ.அ.த..க 72 27.17 ேதால்வ

2 பாண்ய
நாராயணன்.ேசா ஆண் சா.ேசாைலயப்பன் ப.ேஜ.ப 11 4.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வேவல் .ரா ஆண் ராேஜந்தரன் த..க 182 68.68 ெவற்ற



26-02-2022 14:18:53 36/40

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 599(70.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 599    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆன்ச . ெபண் ேசா.பாண்ய
நாராயணன் ப.ேஜ.ப 14 2.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சேராஜா.நா ெபண் நாராயணன் த..க 281 46.91 ெவற்ற

3 சத்ரா.ெபர ெபண் ெபரயய்யா அ.இ.அ.த..க 178 29.72 ேதால்வ

4 ெசல்வ.ம ெபண் மேகந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 100 16.69 ேதால்வ

5 மல்கா.நா ெபண் நாச்சயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 4.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:853   பதவான வாக்கள்: 506(59.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகவள்ள.ெவ ெபண் ெவள்ைளச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 210 41.50 ேதால்வ

2 வள்ளக்கண்.நா ெபண் நாச்சயப்பன் வ.ச.க. 296 58.50 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:764   பதவான வாக்கள்: 587(76.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆராய .ச ெபண் சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 173 29.47 ெவற்ற

2 ஈஸ்வர. ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 122 20.78 ேதால்வ

3 கற்பகம்.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 13.80 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 காளீஸ்வர.ப ெபண் மஞ் ப.ேஜ.ப 70 11.93 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ந்தர .ந ெபண் நடராஜன் நா.த.க. 48 8.18 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 தீபகா. ெபண் ணாளராஜா இ.ேத.கா 73 12.44 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

7 ெஜயா .ரா ெபண் ராஜ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.41 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:577   பதவான வாக்கள்: 402(69.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 402    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதந்தர.ப ெபண் பழனேவல் அ.இ.அ.த..க 171 42.54 ெவற்ற

2 கீதா .உ ெபண் உதயமார் த..க 133 33.08 ேதால்வ

3 சன்மத. ெபண் ேகசன் நா.த.க. 7 1.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நத்யா .ரா ெபண் ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 14.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வள்ளயம்ைம .அ ெபண் அைடக்கப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 7.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : வயல்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:509   பதவான வாக்கள்: 385(75.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 385    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சவள்ள .ஆ ெபண் ஆகம் நா.த.க. 1 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அதா.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 34.81 ேதால்வ

3 எமெஜபராண.அ ெபண் அள்ராஜ் இ.ேத.கா 141 36.62 ெவற்ற

4 மத.க ெபண் கப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 102 26.49 ேதால்வ

5 மீனா.ெஜ ெபண் ெஜய்கேணஷ் Thamizh Perarasu
Katchi 7 1.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:508   பதவான வாக்கள்: 371(73.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 371    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்மத. ெபண் ேகசன் நா.த.க. 3 0.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தா.  ெபண் ைகயா அ.இ.அ.த..க 169 45.55 ேதால்வ

3 பேரமா .க ெபண் கண்ணன் ேத..த.க 7 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேபச்சயம்மாள்.ெச ெபண் ெசல்ைலயா ப.ேஜ.ப 11 2.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வாக. ெபண் த்ராமங்கம் த..க 181 48.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:716   பதவான வாக்கள்: 516(72.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 515    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா . ெபண் ந்தர்ராஜன் த..க 288 55.92 ெவற்ற

2 ந்தர.ந ெபண் நடராஜன் நா.த.க. 11 2.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராக்த் .ெவ ெபண் ெவங்கடராமன் அ.இ.அ.த..க 216 41.94 ேதால்வ

ேபராட்ச : வயல்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:645   பதவான வாக்கள்: 514(79.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 514    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்மண . ஆண் த்தய்யா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 20.82 ேதால்வ

2 நல்லத்.ெபர ஆண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 138 26.85 ெவற்ற

3 நாராயணன்.ெபர ஆண் ெபரயணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்ேவல் . ஆண் ப்பரமணயன் த..க 123 23.93 ேதால்வ

5 த்ைதயா .ப ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 25.10 ேதால்வ

6 பேரம்மார். ஆண் ப்பரமணயன் நா.த.க. 6 1.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : வயல்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:728   பதவான வாக்கள்: 572(78.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமநாதன் .ெப ஆண் ெபமாள் த..க 157 27.45 ேதால்வ

2 காளதாசன் . ஆண் ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.75 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 ேரஷ்.வர ஆண் வரமண அ.இ.அ.த..க 90 15.73 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ெசல்வா.ச ஆண் சதம்பரம் ப.ேஜ.ப 254 44.41 ெவற்ற

5 நத்யா.ச ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 3.32 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

6 ேகசன்.க ஆண் கப்ைபயா நா.த.க. 3 0.52 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

7 வரப்பன் .கா ஆண் காத்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 6.82 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : வயல்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:136   பதவான வாக்கள்: 106(77.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 106    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அசன் கம .க ஆண் கமால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 1.89 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 அப்ல் ரமான்
.ைச ஆண் ைசய பாவா த..க 9 8.49 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 அபக்கர்
சத்தக்.எஸ் ஆண் ைசய பாவா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 64 60.38 ெவற்ற

4 தயா.ந ஆண் நடராஜன் நா.த.க. 1 0.94 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 பாமா.கா ெபண் காமராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 28.30 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 273(67.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 273    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமராவத.ெச ெபண் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 5.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அம்சவள்ள.ஆ ெபண் ஆகம் நா.த.க. 3 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 இந்தரா .ஜ ெபண் ஜம்ங்கம் அ.இ.அ.த..க 10 3.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்தலா.ப ெபண் பன்னீர் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 23.44 ேதால்வ

5 சரஸ்வத.ெல ெபண் ெலட்மண ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 9.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ர்ணமா ேதவ. ெபண் ேரஷ் த..க 155 56.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : வயல்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:637   பதவான வாக்கள்: 473(74.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 473    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜீஸ்.க ஆண் கமால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 19.87 ேதால்வ

2 காஜாைமதீன்.அ ஆண் அப்ல் ரசீத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 18.82 ேதால்வ

3 சால் ஹமீ. ஆண் கம
இப்ராஹம் த..க 138 29.18 ெவற்ற

4 நத்தர் ெஜயன்
அலாதீன். ஆண் கம ைமதீன் அ.ம..க. 29 6.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேகசன்.ஆ ஆண் ஆகம் நா.த.க. 5 1.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஷக்தா.அ ஆண் அப்ல் கர் அ.இ.அ.த..க 118 24.95 ேதால்வ

ேபராட்ச : வயல்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:856   பதவான வாக்கள்: 570(66.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 570    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் நசீர் .அ ஆண் அப்ல் ரசாக் நா.த.க. 22 3.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசகர்.எஸ்எம் ஆண் ேசாைமயா அ.இ.அ.த..க 172 30.18 ேதால்வ

3 கம்ம மீரா . ஆண் கம்ம
இப்ராகம் த..க 376 65.96 ெவற்ற

ேபராட்ச : வயல்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:773   பதவான வாக்கள்: 572(74.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் வஹாப்.ெச ஆண் ெசல்லக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 14.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 உய்யவந்தான்.க ஆண் கஷ்ணன் நா.த.க. 2 0.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சம்தீன். ஆண் கம மாசா அ.ம..க. 11 1.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நயனா
கம்ம.நா ஆண் நார் கன அ.இ.அ.த..க 57 9.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நஜாம் அகம.க ஆண் கமால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 14.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பதீன் . ஆண் கம்ம
இப்ராஹம் த..க 160 27.97 ெவற்ற

7 கம பயாஸ். ஆண் கம்ம நயாஸ் Tamizhaga Makkal
Jananayaga Katchi 17 2.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 கம மீரா.ப ஆண் பக்கீர் கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 20.63 ேதால்வ

9 ேகசன் .ரா ஆண் ராேஜந்தரன் Thamizh Perarasu
Katchi 5 0.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 வரேசகர்.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 6.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:906   பதவான வாக்கள்: 568(62.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழ .ம ெபண் மேகஷ்வரன் அ.ம..க. 22 3.87 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 உய்யவந்தாள் . ெபண் ேகசன் நா.த.க. 11 1.94 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 உஷா.ம ெபண் மபத த..க 358 63.03 ெவற்ற

4 காளத் .க ெபண் கமலேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.23 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

5 ேரகா.நா ெபண் நாகராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.70 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

6 நாச்சம்ைம .ப ெபண் ப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 81 14.26 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

7 பாண் லா .வ ெபண் வேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 85 14.96 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:888   பதவான வாக்கள்: 670(75.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 670    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்ணாைர.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் Thamizh Perarasu
Katchi 15 2.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இராேஜந்தரன் .ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 200 29.85 ேதால்வ

3 உய்யவந்தாள்.ஆ ெபண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 28.21 ேதால்வ

4 உய்யவந்தான் .ச ஆண் சன்ைனயா நா.த.க. 24 3.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நாச்சயப்பன் .க ஆண் கப்ைபயா த..க 234 34.93 ெவற்ற

6 மாணக்கம் .வ ஆண் வரப்பன் ப.ேஜ.ப 8 1.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:661   பதவான வாக்கள்: 468(70.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 468    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.க ெபண் கனக
ப்ெரத்தனம் த..க 191 40.81 ேதால்வ

2 உய்யவந்தாள். ெபண் ேகசன் நா.த.க. 6 1.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேதவ .நீ ெபண் நீலகண்டன் ப.ேஜ.ப 20 4.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரவத .ச ெபண் சச மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 201 42.95 ெவற்ற

5 வள்ள . ெபண் த்ேவல் அ.இ.அ.த..க 50 10.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்


