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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : ெதன்காச

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:814   பதவான வாக்கள்: 637(78.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகம்மாள்.இ ெபண் இசக்கத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 9.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜா. ெபண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 54 8.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வம்.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் த..க 336 52.75 ெவற்ற

4 ரல்பவ.ெச ெபண் ெசய்ய உேசன் அ.இ.அ.த..க 186 29.20 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:798   பதவான வாக்கள்: 584(73.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 584    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.ஆ ெபண் ஆகச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாத்தமாள் பவ.ச ெபண் சராஜீதன் த..க 289 49.49 ெவற்ற

3 ெரஜனா. ெபண் கம்ம அனபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 10.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவலம்மாள்.ரா ெபண் ராைசய்யா அ.இ.அ.த..க 220 37.67 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:915   பதவான வாக்கள்: 693(75.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 693    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலா. ெபண் ப்ைபயா பாண் த..க 173 24.96 ேதால்வ

2 மத.ச ெபண் அள்பத அ.இ.அ.த..க 292 42.14 ெவற்ற

3 வடகாச. ெபண் ப்பரமணயன் அ.ம..க. 228 32.90 ேதால்வ

ேபராட்ச : அச்சன்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:468   பதவான வாக்கள்: 376(80.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 376    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஐயப்பன்.க ஆண் கஷ்ணத்ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காஜா
ைகதீன்.இ ஆண் இஸ்மாயல் ைமதீன் எஸ்..ப.ஐ. 5 1.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சண்கராஜ். ஆண் ப்ைபயா ப.ேஜ.ப 3 0.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சீகரன்.ம ஆண் மயேலம்ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 188 50.00 ெவற்ற

5 ேசக் அ.நா ஆண் நார் கன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைகதீன்
பச்ைச.நா ஆண் நார் கன த..க 179 47.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : அச்சன்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:828   பதவான வாக்கள்: 569(68.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அட்ெசல்வம். ஆண் ைர அ.இ.அ.த..க 147 25.83 ெவற்ற

2 அகம அ ரஜாய். ஆண் கம
ைரயப்பா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 10.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஆயஷத்ல்
ெஜய்லான. ெபண் ைகதீன்

பச்ைச த..க 89 15.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கனராஜ். ஆண் ைகயா ப.ேஜ.ப 8 1.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ப்பரமணயன். ஆண் ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 15.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 நார்கன.ப ஆண் பக்கீர் ைமதீன் எஸ்..ப.ஐ. 88 15.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வஹதா பா.அ ெபண் அப் அ.ம..க. 91 15.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:497   பதவான வாக்கள்: 362(72.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 362    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகா. ெபண் ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 16.85 ேதால்வ

2 ெசண்பக வல்.மா ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 100 27.62 ேதால்வ

3 பசராள்.ச ெபண் சர்தார் அ.ம..க. 184 50.83 ெவற்ற

4 மாணக்கம்.மா ெபண் மாரத்ைர த..க 17 4.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:626   பதவான வாக்கள்: 416(66.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 416    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இஸ்மாயல் பவ.உ ெபண் உமான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 6.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சகர் பா. ெபண் ைகதீன்
அப்ல் காதர் த..க 178 42.79 ெவற்ற

3 சல்மா. ெபண் கம்ம கன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைசய அ
பாத்தமா. ெபண் அசன் கன அ.இ.அ.த..க 68 16.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைகதீன்
பாத்தமா.ப ெபண் பக்கீர் ைகதீன் அ.ம..க. 131 31.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:868   பதவான வாக்கள்: 626(72.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்க ந்தரம்.ெப ஆண் ெபரய சாம த..க 245 39.14 ெவற்ற

2 ெசல்லத்ைர.க ஆண் கஷ்ணன் வ.ச.க. 160 25.56 ேதால்வ

3 மேனா.ரா ஆண் ராஜ் அ.இ.அ.த..க 120 19.17 ேதால்வ

4 மாரத்ைர.த ஆண் தர்மராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 9.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைகயா.க ஆண் கச த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயகரன்.ப ஆண் பழனசாம ம.த..க. 38 6.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அச்சன்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:869   பதவான வாக்கள்: 680(78.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 680    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர்.த ஆண் தவசக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ரா ஆண் ராமர்த்த அ.ம..க. 147 21.62 ேதால்வ

3 த்ராமங்கம்.ஆ ஆண் ஆகச்சாம த..க 129 18.97 ேதால்வ

4 கம்ம அதாஹர். ஆண் ஹமீ ல்தான் அ.இ.அ.த..க 90 13.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வாேதவன்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 299 43.97 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:911   பதவான வாக்கள்: 623(68.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 623    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய ராபயா ேபகம்.ர ெபண் ரமத்ல்லா அ.இ.அ.த..க 220 35.31 ெவற்ற

2 ைசயதபாத்தமா.ரா ெபண் ராஜா சம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 30.34 ேதால்வ

3 ைகதீன் பாத்தமாள்.ர ெபண் ரச ைகதீன் இ.... 180 28.89 ேதால்வ

4 ஹன்ஸா பா.அ ெபண் அப்ல் காதர் அ.ம..க. 34 5.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்



26-02-2022 14:49:14 4/61

ேபராட்ச : அச்சன்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:752   பதவான வாக்கள்: 527(70.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் காதர்.ெர ஆண் ெரச ைகதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இசக்கத். ஆண் ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 232 44.02 ெவற்ற

3 சம்தீன்.இ ஆண் இஸ்மாயல் இ.ேத.கா 212 40.23 ேதால்வ

4 டைல.இ ஆண் இசக்க நா.த.க. 4 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மணகண்டன்.இ ஆண் இசக்கத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம்ம நயனார். ஆண் ைகதீன் பச்ைச எஸ்..ப.ஐ. 66 12.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:875   பதவான வாக்கள்: 569(65.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகம்மாள்.த ெபண் தங்கம் த..க 192 33.74 ேதால்வ

2 ெகௗர.த ெபண் தம்பத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெலட்ம.மா ெபண் மாடசாம அ.ம..க. 164 28.82 ேதால்வ

4 வஜயா.மா ெபண் மாரத்ைர அ.இ.அ.த..க 200 35.15 ெவற்ற

ேபராட்ச : அச்சன்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:814   பதவான வாக்கள்: 545(66.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 545    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமால்லா
கான்.அ ஆண் அப்ல் காதர்

ெஜய்லான
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்.மீ ஆண் மீரா ைகதீன் அ.ம..க. 259 47.52 ெவற்ற

3 அப்ல்
ரஹ்மான்.ைம ஆண் ைமதன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 10 1.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ல்தான். ஆண் கம்ம உேசன் அ.இ.அ.த..க 65 11.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசய்ய பட்டாண
மீராசா.அ ஆண் அப்ல் வகாப் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 42 7.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பர் ைமதன். ஆண் கம கன த..க 115 21.10 ேதால்வ

7 கம்ம
உேசன்.ஜா ஆண் ஜாபர் அ நா.த.க. 2 0.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ஜாவத் நம்.ர ஆண் ரத் கம எஸ்..ப.ஐ. 38 6.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அச்சன்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:691   பதவான வாக்கள்: 490(70.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 490    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாதக் பாட்சா.மீ ஆண் மீரா ைகதீன் அ.ம..க. 113 23.06 ேதால்வ

2 ேரஷ்மார். ஆண் ப்பரமணயன் த..க 270 55.10 ெவற்ற

3 தங்கம். ஆண் த்ைதயாத்ேதவர் ப.ேஜ.ப 30 6.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 77 15.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 714(83.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 714    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இசக்க ைரச்ச. ெபண் ங்கம் த..க 127 17.79 ேதால்வ

2 தங்கைரச்ச.ம ெபண் மயேலம்ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 160 22.41 ேதால்வ

3 மணேமகைல.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் அ.ம..க. 98 13.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்ெலட்ம.க ெபண் வாேதவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 329 46.08 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1033   பதவான வாக்கள்: 727(70.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 727    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இலக்கயா.கா ெபண் காளயப்பன் த..க 553 76.07 ெவற்ற

2 கணபதயம்மாள்.கா ெபண் காளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 4.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ட. ெபண் க்காண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 8.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெதய்வக்கன.கா ெபண் காள ப.ேஜ.ப 16 2.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஷ்பவத.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 52 7.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேவளாங்கன்ன.ெச ெபண் ெசந்தல் மார் ேத..த.க 8 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:896   பதவான வாக்கள்: 593(66.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.அ ஆண் அணாசலம் ப.ேஜ.ப 24 4.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தக். ஆண் கன் த..க 319 53.98 ெவற்ற

3 ேரஷ்.ந ஆண் நடராஜன் இ.ேத.கா 98 16.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்லப்பா. ஆண் டைல தயார் அ.இ.அ.த..க 150 25.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:876   பதவான வாக்கள்: 579(66.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 579    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உலகம்மாள்.மா ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 266 45.94 ெவற்ற

2 ேதவ ப்டாத.ெச ெபண் ெசண்பகராஜ் த..க 228 39.38 ேதால்வ

3 த்லட்ம. ெபண் த்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 6.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரவத.ெசா ெபண் ெசாள்ளத் ப.ேஜ.ப 46 7.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 626(72.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்க. ஆண் ைகயா ேத..த.க 2 0.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த்தாங்கம்.ச ஆண் சதம்பரம் அ.ம..க. 4 0.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்பரமணயன்.க ஆண் கஷ்ணன் நா.த.க. 1 0.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்லப்பன்.க ஆண் கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 111 17.73 ேதால்வ

5 ெசல்வம்.ரா ஆண் ராமகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 9 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ணமாைல. ஆண் மநாதன் த..க 265 42.33 ெவற்ற

7 ெபரயசாம.ப ஆண் பரமசவன் பா.ம.க. 34 5.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ரேமஷ்.பா ஆண் பா இ.ேத.கா 200 31.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:954   பதவான வாக்கள்: 711(74.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 711    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐய்யம்மாள்.மா ெபண் மாரயப்பன் த..க 256 36.01 ேதால்வ

2 மத.ப ெபண் சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 377 53.02 ெவற்ற

3 மாரயம்மாள்.கா ெபண் காளராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 10.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:782   பதவான வாக்கள்: 574(73.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பழனமார.கா ெபண் கார்த்தக் சரவணமார் ச.ப.ஐ 40 6.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பச் ேரவத.மா ெபண் பாலப்பரமணயன் த..க 214 37.28 ேதால்வ

3 மாரயம்மாள்.ெச ெபண் ெசண்பகராஜ் ப.ேஜ.ப 101 17.60 ேதால்வ

4 த்மார.ச ெபண் சவா அ.இ.அ.த..க 219 38.15 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:906   பதவான வாக்கள்: 668(73.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 667    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அய்யப்பன்.த ஆண் தங்ைகயா ச.ப.ஐ(எம்) 58 8.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இசக்கத். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 12.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கண்ணன்.ச ஆண் சவராம
கஷ்ணன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 18.44 ேதால்வ

4 சீனவாசன்.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் ேத..த.க 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நமச்சவாயம். ஆண் ப்பரமணயன் த..க 230 34.48 ெவற்ற

6 மாரயப்பன்.க ஆண் கணபத அ.ம..க. 3 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 த்ட். ஆண் ப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 168 25.19 ேதால்வ

8 ேகசன்.வபவ ஆண் ேவ தயார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:761   பதவான வாக்கள்: 613(80.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபல்ஜனா ேமர.அ ெபண் அந்ேதாண
சவரத் அ.ம..க. 170 27.73 ேதால்வ

2 த்ெலட்ம.ம ெபண் மக்ேகல் அந்ேதாண அ.இ.அ.த..க 139 22.68 ேதால்வ

3 ேமரமக்ேகல்.ச ெபண் வேவல் கரேகார நா.த.க. 54 8.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமலா ராண.வ ெபண் வல்யம்
ெபர்னாண்ஸ் த..க 250 40.78 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1004   பதவான வாக்கள்: 774(77.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 774    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந் ெமாழ.இ ெபண் இக்ேனசயஸ்
கார்வன் .அ இ.ேத.கா 693 89.53 ெவற்ற

2 மார்க்ேரட்.ப ெபண் பனமரயான் அ.இ.அ.த..க 81 10.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:724   பதவான வாக்கள்: 575(79.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 டைல. ஆண் ப்ைபயா த..க 217 37.80 ேதால்வ

2 ேமாகன். ஆண் டைல த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 18.29 ேதால்வ

3 ெவங்கேடஷ்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர அ.இ.அ.த..க 252 43.90 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:623   பதவான வாக்கள்: 500(80.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 500    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள் வளர்மத.வ ெபண் வளன் அர த..க 310 62.00 ெவற்ற

2 ஆேராக்கய
ேமர.இரா ெபண் ேவதநாயகம் அ.இ.அ.த..க 38 7.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைம
அந்ேதாண.ஜா ெபண் ஜான் ெகன்ன ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 152 30.40 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1000   பதவான வாக்கள்: 642(64.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 642    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 6.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கத்தாய். ெபண் கதாஸ் இ.ேத.கா 39 6.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த் ெசல்வ.ெஜ ெபண் ெஜயமார் அ.இ.அ.த..க 140 21.81 ேதால்வ

4 ேஷாபா.மா ெபண் மாடசாம த..க 419 65.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1200   பதவான வாக்கள்: 871(72.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 871    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழராஜ்.ச ஆண் சத்தைரகண் ப.ேஜ.ப 37 4.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கல்யாண
ந்தரம்.ச ஆண் சண்கேவல் இ.ேத.கா 159 18.25 ேதால்வ

3 சங்கரன்.ப ஆண் பரமசவன் அ.இ.அ.த..க 43 4.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாரயப்பன்.ச ஆண் சண்கேவல் த..க 355 40.76 ெவற்ற

5 மாரயப்பன்.த ஆண் தவாத் ேத..த.க 12 1.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கன்.இ ஆண் இசக்க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 265 30.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1123   பதவான வாக்கள்: 903(80.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 903    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகச்சாம. ஆண் ப்ப Makkal Needhi
Maiam 13 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணன்.க ஆண் கடற்கைர ச.ப.ஐ(எம்) 302 33.44 ேதால்வ

3 ட்ராஜா.க ஆண் கஷ்ணசாம அ.ம..க. 145 16.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேபச்சத்.ஆ ஆண் ஆண் அ.இ.அ.த..க 390 43.19 ெவற்ற

5 ேகசன்.ைக ஆண் ைகலாசம் ப.ேஜ.ப 53 5.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆயக்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:965   பதவான வாக்கள்: 784(81.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 784    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தர்ராஜன்.க ஆண் கணபத த..க 672 85.71 ெவற்ற

2 கன்.க ஆண் கந்தன் அ.இ.அ.த..க 112 14.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1010   பதவான வாக்கள்: 762(75.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 762    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பாப். ெபண் டைலகண்ணன் த..க 355 46.59 ேதால்வ

2 மாரயம்மாள்.
ெச ெபண் ெசல்லப்பாண் அ.இ.அ.த..க 407 53.41 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:822   பதவான வாக்கள்: 548(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 548    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இைசவாண.க ெபண் கர்ணன் அ.இ.அ.த..க 218 39.78 ேதால்வ

2 லதா.த ெபண் தங்கத்ைர த..க 330 60.22 ெவற்ற

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

ெ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 சந்தலா.ஆ ெபண் ஆகம் த..க 173 39.77 ேதால்வ

2 த்ெலட்ம. ெபண் க்காண் அ.இ.அ.த..க 262 60.23 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:666   பதவான வாக்கள்: 480(72.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 480    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கயம்மாள்.இ ெபண் இசக்க அ.இ.அ.த..க 173 36.04 ேதால்வ

2 நார்மீராள்.ேச ெபண் ேசக் ெசய்ய
ஒ த..க 307 63.96 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆழ்வார்றச்ச   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:543   பதவான வாக்கள்: 402(74.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 402    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்லாபச்ைச.அ ஆண் ைகதீன் காட்வா த..க 185 46.02 ேதால்வ

2 சங்கர். ஆண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 217 53.98 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆழ்வார்றச்ச   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:369   பதவான வாக்கள்: 272(73.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 272    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கம்.ஈ ஆண் ஈ ஸ்வரர்த்த ேத..த.க 52 19.12 ேதால்வ

2 சவராமன்.ஆ ஆண் ஆகம் Anna MGR Dravida
Makkal Kalgam 5 1.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைசலப்பன்.ரா ஆண் ராமசாம ேதவர் த..க 71 26.10 ேதால்வ

4 ெநல்ைலயப்பன்.ரா ஆண் ராைமயா அ.இ.அ.த..க 144 52.94 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆழ்வார்றச்ச   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:350   பதவான வாக்கள்: 218(62.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 218    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சர.ச ெபண் சங்கர்  அ.இ.அ.த..க 152 69.72 ெவற்ற

2 ேரஷ்மார்.ச ஆண் சத்தரம் ைச Makkalatchi Katchi 4 1.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரத்.ந ஆண் நடராஜன் த..க 62 28.44 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:599   பதவான வாக்கள்: 423(70.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 423    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உலகம்மாள். ெபண் கன் ப.ேஜ.ப 16 3.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காளயம்மாள்.வ ெபண் வஸ்வநாதன் அ.இ.அ.த..க 231 54.61 ெவற்ற

3 ெசல்வ.ப ெபண் பச்சக்கண் த..க 176 41.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆழ்வார்றச்ச   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:523   பதவான வாக்கள்: 396(75.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 396    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈ ஸ்வரன்.ச ஆண் சண்கம் ேத..த.க 46 11.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ணேசகர்.ப ஆண் பண்டாரம் இ.ேத.கா 68 17.17 ேதால்வ

3 சக்த
ப்பரமணயன்.ேவ ஆண் ேவல்மகாராஜன் த..க 128 32.32 ெவற்ற

4 த்.த ஆண் தரவயம் ப.ேஜ.ப 32 8.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராமங்கம்.ச ஆண் சன்னகண் அ.இ.அ.த..க 109 27.53 ேதால்வ

6 ெஜயராஜ்.ம ஆண் மக்ேகல் பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆழ்வார்றச்ச   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:620   பதவான வாக்கள்: 481(77.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.இ ஆண் இசக்க த..க 176 36.59 ேதால்வ

2 காந்தமார. ெபண் ேரஷ் ப.ேஜ.ப 17 3.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஷ்ணன்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 8.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்லப்பா.அ ஆண் அணாசலம் அ.இ.அ.த..க 249 51.77 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:596   பதவான வாக்கள்: 484(81.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 484    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகஸ்தயன். ஆண் த்ைதயா அ.ம..க. 15 3.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆகம். ஆண் த்ைதயா ப.ேஜ.ப 132 27.27 ேதால்வ

3 கண்ணப்ெபமாள்.க ஆண் கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 7.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சத்தரம்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 26.24 ேதால்வ

5 த்மார.ஆ ெபண் ஆனந்த் ராஜ் த..க 173 35.74 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:611   பதவான வாக்கள்: 417(68.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தா.ம ெபண் மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 23.26 ேதால்வ

2 பாமா.அ ெபண் அம்ேபத்மார் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 7.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்தம்மாள்.ெஜ ெபண் ெஜயராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 38.85 ெவற்ற

4 ராசாத்த.ெச ெபண் பாலப்பரமணயன் ச.ப.ஐ 125 29.98 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:632   பதவான வாக்கள்: 482(76.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 482    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.ம ெபண் மேகஷ் அ.இ.அ.த..க 217 45.02 ெவற்ற

2 மத.ரா ெபண் ராமர் த..க 163 33.82 ேதால்வ

3 ல்
மீகா.ஜா ெபண் ஜான்ெகன்ன இ.ேத.கா 96 19.92 ேதால்வ

4 வனதா.க ெபண் கண்ணன்
Anaithindiya
Samuthaya Makkal
Katchi

6 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 432(70.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 432    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மணேமகைல.க ெபண் கைலெசல்வன் த..க 201 46.53 ேதால்வ

2 மார.ேத ெபண் ேதேவந்தரன் அ.இ.அ.த..க 231 53.47 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:416   பதவான வாக்கள்: 265(63.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 265    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரன்.ந ஆண் நடராஜன் த..க 158 59.62 ெவற்ற

2 ெசல்லத்ைர. ஆண் ப்ட் அ.இ.அ.த..க 107 40.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆளங்ளம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:892   பதவான வாக்கள்: 603(67.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 603    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்சாம.ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 10.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அன்பழகன். ஆண் ப்ைபயா. த த..க 213 35.32 ேதால்வ

3 கஷ்ணன்.அ ஆண் அழகரசாம. க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சங்கர்.எ எஸ் ஆண் ெசாரத் ப.ேஜ.ப 7 1.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தங்கம். ஆண் ப்ைபயா. ச Makkal Needhi
Maiam 21 3.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 த்ராஜ்.ம ஆண் மத்ேத. ப அ.இ.அ.த..க 59 9.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ரவக்மார்.அ ஆண் அப்பாைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 235 38.97 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1285   பதவான வாக்கள்: 985(76.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 985    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னத்தாய்.ெசா ெபண் ெசாரத். த அ.இ.அ.த..க 362 36.75 ெவற்ற

2 ெசல்வம்.த ெபண் தங்கம் எ
ெபரயசாம இ.ேத.கா 304 30.86 ேதால்வ

3 ேசர்மக்கன.ெச ெபண் ெசந்தல் கன்.


ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 295 29.95 ேதால்வ

4 நவரத்தனம்.அ ெபண் அமல்ராஜ். க ப.ேஜ.ப 24 2.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1114   பதவான வாக்கள்: 941(84.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 941    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:49:14 13/61

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கய
ேமர.ஜா ெபண் மணராம்மார். அ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 480 51.01 ெவற்ற

2 ேதவக.எம்எஸ் ெபண் தங்கெசல்வம். எஸ் இ.ேத.கா 402 42.72 ேதால்வ

3 பவான.ெசா ெபண் ெசாக்கங்கம். ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 1.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பேரமா.ச ெபண் சண்க ந்தரம். த அ.இ.அ.த..க 40 4.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயந்த. ெபண் ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 3 0.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆளங்ளம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1256   பதவான வாக்கள்: 1024(81.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1024    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவைனந்த
ெபமாள்.ேவ ஆண் ேவசாம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 11 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனசங்கர்.ம ஆண் மகாங்கம் ேத..த.க 688 67.19 ெவற்ற

3 ேயா.ச ஆண் சம்சன் .த. 9 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜா.ஆ ஆண் ஆகம்.  த..க 316 30.86 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1222   பதவான வாக்கள்: 997(81.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 997    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஞான
ந்தர.ெச ெபண் ெசல்வராஜ். எ த..க 196 19.66 ேதால்வ

2 ேதவகா.ப ெபண் பழனசங்கர்.ம ேத..த.க 300 30.09 ேதால்வ

3 பபதா. ெபண் ங்கேவல் ராஜா . ெஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 501 50.25 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1405   பதவான வாக்கள்: 1171(83.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1171    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா ேதவ.எஸ்ப
ப ெபண் பால் பாண்.

எஸ்.ப. த..க 579 49.44 ெவற்ற

2 சத்யா. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 573 48.93 ேதால்வ

3 தங்கஷ்பம். ெபண் த்தாங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 1.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1252   பதவான வாக்கள்: 994(79.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 994    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ெஜ ெபண் ெஜயபாலன். ம.ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 261 26.26 ேதால்வ

2 தா.ேமா ெபண் ேமாகன் லால். ஆ த..க 493 49.60 ெவற்ற

3 ங்ெகா.அ ெபண் அன்ராஜ்
ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 59 5.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லதா.ெசா ெபண் ெசாரத். த அ.இ.அ.த..க 181 18.21 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1135   பதவான வாக்கள்: 866(76.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 866    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னக்கள.ெபா ெபண் ெபான்த்ைர த..க 400 46.19 ெவற்ற

2 பெளஸ்
ஷர்மளா.ேட ெபண் ேடவட் ராஜ் நா.த.க. 115 13.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மல்கா. ெபண் ப்பரமணயன். .
பா அ.இ.அ.த..க 351 40.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆளங்ளம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1377   பதவான வாக்கள்: 922(66.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 922    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கரப்பரமணயன்.ம ஆண் மகாங்கம்
ெசட்யார். ச த..க 242 26.25 ேதால்வ

2 பாஷ் சந்தர ேபாஸ்.ந வ ஆண் நயனார் ராஜா. அ.இ.அ.த..க 658 71.37 ெவற்ற

3 ைரகன்.ேச ஆண் ேசரன்.  ப.ேஜ.ப 22 2.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆளங்ளம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:991   பதவான வாக்கள்: 643(64.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 643    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 எட்வன்
ெஜயராஜ்.ரா ஆண் ராஜ்மார் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 34 5.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கமலன்.பா ஆண் பாலப்பரமணயன் த..க 174 27.06 ேதால்வ

3 ந்தரம்.இ ஆண் இளப்பேதவர். அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 340 52.88 ெவற்ற

4 மாலத
மயல்ராஜ்.ம ெபண் மயல்ராஜ். த அ.இ.அ.த..க 95 14.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1596   பதவான வாக்கள்: 1040(65.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1040    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஷ்பம்.த ெபண் தனபால். த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 233 22.40 ேதால்வ

2 ராம ரத்தனம்.த ெபண் தங்கராஜ். ெசா அ.இ.அ.த..க 382 36.73 ேதால்வ

3 ெவண்ச
ராண.சீ ெபண் சீதாராமன் இ.ேத.கா 425 40.87 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆளங்ளம்   வார் எண்: 12 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1402   பதவான வாக்கள்: 983(70.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 983    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆத்தயப்பன். ஆண் த்க்கன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 4.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலாபத்மபாலா.ெசா ெபண் ெசாக்கங்கம். ந த..க 349 35.50 ேதால்வ

3 சாலேமான் ராஜா. ஆண் ைரப்பாண்யன்.
ெசா அ.இ.அ.த..க 543 55.24 ெவற்ற

4 ெபான்ராஜ். ஆண் ைரப்பாண் அ.ம..க. 19 1.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராண.ரா ெபண் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 3.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆளங்ளம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1307   பதவான வாக்கள்: 1010(77.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1010    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ெசா ஆண் ெசாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 632 62.57 ெவற்ற

2 ப்பரமணயன். பா ஆண் பாக்கயத்
நாடார்.  அ.இ.அ.த..க 311 30.79 ேதால்வ

3 ேரஷ்
ெசாக்கங்கம்.ஆ ஆண் ஆகம். ேவ நா.த.க. 26 2.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வசேராஜா. ெபண் நடராஜன் இ.ேத.கா 41 4.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆளங்ளம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1263   பதவான வாக்கள்: 915(72.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 915    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அல்ேபான்ஸ்.அ ஆண் அந்ேதாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 23.06 ேதால்வ

2 ேரஷ்.ேத ஆண் ேதவராஜன்.  இ.ேத.கா 104 11.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வராஜ்.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் நா.த.க. 26 2.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாடசாம.ைவ ஆண் ைவத்தங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 214 23.39 ேதால்வ

5 மாரத்.ேச ஆண் ேசர்வாரன் ப.ேஜ.ப 13 1.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜான் ரவ. ஆண் ைரப்பாண்யன்.
ெசா அ.இ.அ.த..க 347 37.92 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1435   பதவான வாக்கள்: 1088(75.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1088    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா ேதவ.ச ெபண் சன்ன தம்ப ச.ப.ஐ(எம்) 92 8.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்னதங்கம்.ேச ெபண் ேசகர் ேத..த.க 647 59.47 ெவற்ற

3 ெஜயந்த.ச ெபண் சன்னத்தம்ப இ.ேத.கா 349 32.08 ேதால்வ

ேபராட்ச : இலஞ்ச   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:592   பதவான வாக்கள்: 450(76.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காத்தவராயன்.  ஆண் த்ைதயா.
எம். அ.இ.அ.த..க 236 52.44 ெவற்ற

2 சவமார். ஆண் சாம த..க 178 39.56 ேதால்வ

3 ெசௗந்தரபாண்யன்.ேசா ஆண் ேசா ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 8.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:568   பதவான வாக்கள்: 457(80.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 457    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயப்பன்.ேகா ஆண் ேகாமத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்லப்பா. ஆண் ந்தரம் த..க 291 63.68 ெவற்ற

3 ைமதீன் பாத்.ப ெபண் பரமசவன்
ஐ.எஸ். அ.இ.அ.த..க 155 33.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : இலஞ்ச   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:700   பதவான வாக்கள்: 522(74.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 522    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐயப்பன்.இ ஆண் இசக்க பா.ம.க. 12 2.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பரமணயன்.ஆ ஆண் ஆகம்  அ.ம..க. 2 0.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன். ஆண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 265 50.77 ெவற்ற

4 ெலட்மணன். ஆண் ப்பரமணயன் த..க 243 46.55 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:673   பதவான வாக்கள்: 527(78.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.க ெபண் கேணசன் த..க 224 42.50 ெவற்ற

2 பேரமா.  ெபண் ைரயப்பா ேச. அ.இ.அ.த..க 143 27.13 ேதால்வ

3 மேகஸ்வர.பா ெபண் பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 14.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணேமகைல.ெசா ெபண் ெசார்ண மார் இ.ேத.கா 75 14.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மரகதம்.கா ெபண் காளயப்பன்
ேகா. ப.ேஜ.ப 11 2.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : இலஞ்ச   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 546(74.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 546    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளதாசன்.அ ஆண் அணாசலம் எஸ். அ.இ.அ.த..க 203 37.18 ேதால்வ

2 ெசண்பகம்.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் த..க 214 39.19 ெவற்ற

3 கன். ஆண் டைலயாண் ப.ேஜ.ப 129 23.63 ேதால்வ

ேபராட்ச : இலஞ்ச   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:573   பதவான வாக்கள்: 440(76.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமணயன். ஆண் த்ைதயாேதவர் த..க 87 19.77 ேதால்வ

2 ெசண்பகராமன்.க ஆண் கந்ைதயா ப.ேஜ.ப 159 36.14 ேதால்வ

3 பரமசவன்.அ ஆண் . அணாசலம் அ.ம..க. 5 1.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மயல்ேவலன்.த ஆண் தம்ராஜ்  அ.இ.அ.த..க 161 36.59 ெவற்ற

5 கன்.ஈ ஆண் ஈஸ்வரத் ேதவர். ச இ.ேத.கா 28 6.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:780   பதவான வாக்கள்: 633(81.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 633    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கயம்மாள்.மா ெபண் மாரயப்பன் ப.ேஜ.ப 164 25.91 ேதால்வ

2 கற்பகவள்ள .ந ெபண் நவநீத கஷ்ணன் .
அ த..க 128 20.22 ேதால்வ

3 ேகாமத. ெபண் ப்பரமணயன் ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 9.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நத்யகலா.ஆ ெபண் ஆகம் . ெசா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 170 26.86 ெவற்ற

5 பரேமஸ்வர. த ெபண் தங்கராஜ் ஏ அ.இ.அ.த..க 114 18.01 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:772   பதவான வாக்கள்: 580(75.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 580    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இந்தரா ைரச்ச. ெபண் கன் . அ.இ.அ.த..க 231 39.83 ெவற்ற

2 சண்கவ.ெஜ ெபண் ெஜய்மார்பாண்யன்
இ.ந. த..க 206 35.52 ேதால்வ

3 ெசார்ணலட்ம. ெபண் ர்த்த.  அ.ம..க. 72 12.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமெலட்ம.சீ ெபண் சீனவாச பாண்யன் ப.ேஜ.ப 71 12.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:709   பதவான வாக்கள்: 584(82.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 584    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்கம்மாள்.ஆ ெபண் ஆகம் ச. அ.இ.அ.த..க 191 32.71 ேதால்வ

2 சண்கப்பரயா.ெச ெபண் ெசந்தல்ேவல். ஈ இ.ேத.கா 79 13.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெலட்ம.அ ெபண் அங்கப்பன் . இரா. த..க 314 53.77 ெவற்ற

ேபராட்ச : இலஞ்ச   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:692   பதவான வாக்கள்: 519(75.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 519    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத நாயகம்.ப ஆண் பச்ைசயா ப. ேகா அ.ம..க. 185 35.65 ேதால்வ

2 சங்கரபாண்யன். ஆண் மாரசாம எம். அ.இ.அ.த..க 42 8.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ைதயா. ஆண் த்ராமங்கம் .
ேவ த..க 292 56.26 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:447   பதவான வாக்கள்: 368(82.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 368    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாம.ெச ஆண் ெசல்ைலயா இ.ேத.கா 62 16.85 ேதால்வ

2 சாம்பர்த்த.ேவ ஆண் ேவ .  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 96 26.09 ெவற்ற

3 ெசல்வக்மார். த ஆண் தங்கராஜ் ேக அ.இ.அ.த..க 73 19.84 ேதால்வ

4 கன்.ேவ ஆண் ேவ . ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 12.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜ்.ேவ ஆண் ேவ த த..க 90 24.46 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:538   பதவான வாக்கள்: 374(69.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 374    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேகாமத.ச ெபண் சதாசவம். ப. ப.ேஜ.ப 89 23.80 ேதால்வ

2 சவகாம.இ ெபண் இசக்க மா அ.இ.அ.த..க 124 33.16 ேதால்வ

3 பாரத.உ ெபண் ப்பரமணயன் . ேசா த..க 161 43.05 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:690   பதவான வாக்கள்: 602(87.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணம்மாள்.க ெபண் த்சாம . க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 19.63 ேதால்வ

2 சன்னத்தாய்.ச ெபண் சண்கநாதன் . ஈ த..க 337 56.07 ெவற்ற

3 பா.இ ெபண் இசக்கைர எஸ் அ.இ.அ.த..க 146 24.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:437   பதவான வாக்கள்: 296(67.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 296    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சப்பாண.ேவ ெபண் ேவல்கன் அ.இ.அ.த..க 117 39.53 ெவற்ற

2 நேகாம. ெபண் ைரராஜ் ேவ இ.ேத.கா 60 20.27 ேதால்வ

3 ேநசமண.ச ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 9.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வசந்தா.ர ெபண் ரவந்தரன் .எஸ். த..க 56 18.92 ேதால்வ

5 ேவ பரயா.ச ெபண் சண்கேவல் ப. ப.ேஜ.ப 34 11.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:422   பதவான வாக்கள்: 343(81.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 343    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர. ெபண் சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 115 33.53 ேதால்வ

2 கஷ்ணேவண.இ ெபண் இசக்க ைர அ.ம..க. 44 12.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மயலம்மாள். ெபண் ைகயா அ.இ.அ.த..க 39 11.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 க்கம்மாள்.ெச ெபண் ெசண்பகம் ப.ேஜ.ப 5 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஸ்வர.ச ெபண் சண்கநாதன் .ஆ த..க 129 37.61 ெவற்ற

6 லதா.இ ெபண் இசக்க மார் இ.ேத.கா 11 3.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:866   பதவான வாக்கள்: 681(78.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 681    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேபச்சயம்மாள்.சா ெபண் சாமராஜ் சா த..க 241 35.39 ேதால்வ

2 ராதா.வ ெபண் வநாயகப்ெபமாள் க அ.ம..க. 328 48.16 ெவற்ற

3 ராமெலட்ம. ெபண் மரன்தங்ைகயா அ.இ.அ.த..க 112 16.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:970   பதவான வாக்கள்: 687(70.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 687    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாஸ்வரன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பா இ.ேத.கா 424 61.72 ெவற்ற

2 பழனச்சாம. ஆண் ந்தரராஜ் அ.இ.அ.த..க 263 38.28 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:969   பதவான வாக்கள்: 745(76.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 745    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கம்.ேவ ெபண் ேவல்கன் அ.இ.அ.த..க 97 13.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பார்வத.ெச ெபண் ெசல்வராஜ த..க 252 33.83 ேதால்வ

3 ஸ்பவத.ெந ெபண் ெநல்ைலயப்பன் ப.ேஜ.ப 14 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாலத. ெபண் ேகசன் .த. 382 51.28 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1262   பதவான வாக்கள்: 829(65.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 829    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.கா ெபண் காச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 8.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த்மார.பா ெபண் பாலகன் அ.இ.அ.த..க 132 15.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயசத்ரா. ெபண் த்தாங்கம் த..க 629 75.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:899   பதவான வாக்கள்: 642(71.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 642    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகாெபான்ேசகா. ெபண் கன் ெஜ அ.இ.அ.த..க 304 47.35 ெவற்ற

2 பகவத.ெபா ெபண் ெபான்ங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 62 9.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராசாத்த.ரா ெபண் ராமச்சந்தரன் த..க 276 42.99 ேதால்வ

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:898   பதவான வாக்கள்: 637(70.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கராஜ்.க ஆண் கப்பசாம இ.ேத.கா 365 57.30 ெவற்ற

2 வேவகானந்தர்.த ஆண் தங்கேவல் நாடார்
 அ.இ.அ.த..க 272 42.70 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:766   பதவான வாக்கள்: 558(72.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 558    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழ.ச ெபண் சன்னராஜா இ.ேத.கா 367 65.77 ெவற்ற

2 கீதா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 4.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணமாலா.கா ெபண் காசவஸ்வநாதன் அ.ம..க. 105 18.82 ேதால்வ

4 மரவாண.அ ெபண் அணாசலம்
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

13 2.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மீனாட்ச.ச ெபண் சண்கராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 3.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராமெலட்ம.மா ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 30 5.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1297   பதவான வாக்கள்: 1126(86.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1126    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா. ெபண் த்ராஜ்
ஈசாக் நா.த.க. 55 4.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பார்வத.ரா ெபண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 30 2.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெலட்ம. ெபண் பாண் அ.ம..க. 388 34.46 ேதால்வ

4 ேஜஸ்மன்.ஜா ெபண் ேயாவான் ஜா த..க 653 57.99 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1408   பதவான வாக்கள்: 1164(82.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1164    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயம்மாள்.அ ெபண் அணாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 8.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வஜயா.பா ெபண் பாஸ்கர் அ.இ.அ.த..க 370 31.79 ேதால்வ

3 வஜ.ரா ெபண் ராஜன் த..க 700 60.14 ெவற்ற

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:955   பதவான வாக்கள்: 736(77.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 736    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கத்.மா ஆண் மாடசாம த..க 431 58.56 ெவற்ற

2 த்ைதயா.ெவ ஆண் ெவள்ளச்சாம அ.இ.அ.த..க 305 41.44 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1204   பதவான வாக்கள்: 979(81.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 979    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பரச . ெபண் கன் மா இ.ேத.கா 354 36.16 ேதால்வ

2 ெசல்வராண.ெபா ெபண் ெபான்ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 4.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ. ெபண் கன் ப
All India
Samathuva Makhal
Katchi

8 0.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கபாப்பா.அ ெபண் அள்ெசல்வன் ப.ேஜ.ப 185 18.90 ேதால்வ

5 பவான. ெபண் இலக்மண தங்கம்
வ அ.இ.அ.த..க 388 39.63 ெவற்ற

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:785   பதவான வாக்கள்: 668(85.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 668    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவசங்கர். ஆண் ணேசகர் நா.த.க. 17 2.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேதவஅன்.தா ஆண் தாைசயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 302 45.21 ெவற்ற

3 மாரச்ெசல்வன்.கா ஆண் காசநாடார் இ.ேத.கா 276 41.32 ேதால்வ

4 ராமநாதன்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 73 10.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1209   பதவான வாக்கள்: 985(81.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 985    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாேதவ.க ெபண் கணபத அ.இ.அ.த..க 401 40.71 ேதால்வ

2 பாக்கயராஜ்.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 5.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெசல்வ.ெஜ ெபண் ெஜகதீசன் த..க 506 51.37 ெவற்ற

4 கன். ஆண் டைலயாண் ப.ேஜ.ப 27 2.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:849   பதவான வாக்கள்: 654(77.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 654    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்ெசல்வ.ெச ெபண் ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 7.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வனதா.ெப ெபண் ெபரயசாம கா ப.ேஜ.ப 21 3.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெவண்ணலா.த ெபண் தங்கசாம ஆ த..க 524 80.12 ெவற்ற

4 ஜாண்சராண. ெபண் த்தாங்கம் அ.இ.அ.த..க 60 9.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1249   பதவான வாக்கள்: 1017(81.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1017    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தவஜயன்.ஐ ஆண் ஐயாத்ைர நா.த.க. 18 1.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பரமணயன்.சா ஆண் சங்கரநயனார்  அ.இ.அ.த..க 263 25.86 ேதால்வ

3 ெபரயசாம.கா ஆண் காயாம் ப.ேஜ.ப 15 1.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜன். ஆண் டைலயாண் த..க 721 70.89 ெவற்ற

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1138   பதவான வாக்கள்: 966(84.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 966    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணபத.ைவ க ஆண் கந்தசாம ைவ அ.இ.அ.த..க 352 36.44 ேதால்வ

2 ெசாக்கங்கம்.ச ஆண் சண்கேவல்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 3.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசௗந்தரராஜன். ஆண் டைலத் ப.ேஜ.ப 35 3.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜேசகர்.க ஆண் கஷ்ணன்  இ.ேத.கா 544 56.31 ெவற்ற

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1282   பதவான வாக்கள்: 1095(85.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1095    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கடல்மண.அ ஆண் அணாசல நாடார் ப.ேஜ.ப 151 13.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாேவல்ைரராஜ்.ம ஆண் மேவல்பாண் சா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 460 42.01 ெவற்ற

3 ஞானெசல்வன்.ேத ஆண் ேதவதாஸ்ெபான்ைனயா
ஜ இ.ேத.கா 366 33.42 ேதால்வ

4 பரபாகரன். ஆண் டர்ஒள ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 5.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்கஷ்ணன்.அ ஆண் அமல்ராஜ் ப அ.இ.அ.த..க 58 5.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கீழப்பார்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1407   பதவான வாக்கள்: 1218(86.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1218    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவபரகாஷ்.ேவ ஆண் ேவல்சாம நாடார்
எஸ் நா.த.க. 33 2.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பண்டாரம்.ைக ஆண் ைகக்ெகாண்டார் ப.ேஜ.ப 24 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபான்ெசல்வன்.சீ ஆண் சீனநாடார் த..க 573 47.04 ெவற்ற

4 ேமகநாதன்.த ஆண் தமழ்ெசல்வன் அ.இ.அ.த..க 258 21.18 ேதால்வ

5 ராமராஜா.சா ஆண் சாம நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 330 27.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : ற்றாலம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:351   பதவான வாக்கள்: 307(87.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 307    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணஷ்
தாேமாதரன். ஆண் ர்த்த பாண்யன்.

தா அ.இ.அ.த..க 219 71.34 ெவற்ற

2 ரவன்பட். ஆண் மார் பாண்யன்.
ேக.ப த..க 88 28.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:249   பதவான வாக்கள்: 197(79.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 197    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாகலா. ெபண் மாரசாம.  த..க 101 51.27 ெவற்ற

2 ரத ேசகர்.ேச ெபண் ராஜ் கமல் ெகௗதம்.
ச அ.இ.அ.த..க 96 48.73 ேதால்வ

ேபராட்ச : ற்றாலம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:338   பதவான வாக்கள்: 263(77.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 263    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மார்
பாண்யன்.ேகப ஆண் கஷ்ணசாம

பாண்யன் ப.எம் த..க 187 71.10 ெவற்ற

2 ெஜயசங்கர்.அ ஆண் அணஞ்ச ெபமாள் ப.ேஜ.ப 76 28.90 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:548   பதவான வாக்கள்: 493(89.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா மார. ெபண் தர். ப த..க 273 55.49 ெவற்ற

2 ேமர
ஸ்ெடல்லா.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார்.  அ.இ.அ.த..க 219 44.51 ேதால்வ

ேபராட்ச : ற்றாலம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:228   பதவான வாக்கள்: 168(73.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 168    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாட்ைடசாம.அ ஆண் அன்னத். ஆர் அ.ம..க. 1 0.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கர்.அ ஆண் அய்யாத்ைர த..க 70 41.67 ேதால்வ

3 தங்கப்பாண்யன்.க ஆண் கேணசன். நா அ.இ.அ.த..க 88 52.38 ெவற்ற

4 வரபாண்யன்.கவ ஆண் வரபாண்யன். க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 5.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ற்றாலம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:265   பதவான வாக்கள்: 231(87.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 231    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்ராஜ். ஆண் சாம. ஆர் அ.இ.அ.த..க 112 48.48 ேதால்வ

2 கஷ்ணராஜா.இரா ஆண் இராேஜந்தரன். த த..க 119 51.52 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:447   பதவான வாக்கள்: 388(86.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 388    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கயம்மாள். ெபண் த்க்மார். பா த..க 120 30.93 ேதால்வ

2 மாரயம்மாள்.ம ெபண் மணகண்டன் க அ.இ.அ.த..க 268 69.07 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:409   பதவான வாக்கள்: 349(85.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 349    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞானம்.இ ெபண் இசக்க த..க 139 39.83 ேதால்வ

2 ெஜயா.ச ெபண் சன்னத்தம்ப. க அ.இ.அ.த..க 210 60.17 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1296   பதவான வாக்கள்: 1062(81.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1062    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன் என்ற
ர்த்த.ேவ ப ஆண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 396 37.29 ேதால்வ

2 தமைலச்சாம.அ ஆண் அணாசல
நாடார் ப.ேஜ.ப 41 3.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேதசங்மார்.மா ஆண் மாணக்கம் நா.த.க. 103 9.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனக்மார்.மா ஆண் மாடக்கண் இ.ேத.கா 505 47.55 ெவற்ற

5 மாரயப்பன் என்ற
ஐயங்கண்.க ஆண் கணக்கன் அ.ம..க. 6 0.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 த்க்கஷ்ணன்.ேப ஆண் ேபச்சத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 692(81.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 692    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணாசலம்.ல ஆண் லட்மணன் ப.ேஜ.ப 37 5.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இசக்க.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 342 49.42 ெவற்ற

3 சாேவல்
ெசல்வன்.ஞா ஆண் ஞான அந்ேதாண

ராயப்பன் நா.த.க. 17 2.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 டைல.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 3.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ப்ைபயா.ச ஆண் சண்ைகயா
ேதவர் அ.ம..க. 6 0.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கரத்தனம்.அ ஆண் அணாசலம் இ.ேத.கா 265 38.29 ேதால்வ

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1079   பதவான வாக்கள்: 864(80.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 864    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.ேச ெபண் ேசர்மன் அ.ம..க. 20 2.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீதாெலட்ம.ெச ெபண் ெசல்லக்கன த..க 453 52.43 ெவற்ற

3 நவேராஜ.ச ெபண் சாேவல்
ெசல்வன நா.த.க. 18 2.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பங்கள.ஆ ெபண் ஆனந்த் அ.இ.அ.த..க 345 39.93 ேதால்வ

5 ஜான்சராண.அ ெபண் அரஹரன் ப.ேஜ.ப 28 3.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1101   பதவான வாக்கள்: 795(72.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 795    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னக்ெகா.ர ெபண் ரத்தனம் அ.இ.அ.த..க 298 37.48 ேதால்வ

2 ெமர். ெபண் ந்தர் த..க 497 62.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1338   பதவான வாக்கள்: 1008(75.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1008    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐயப்பன்.ரா ஆண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 625 62.00 ெவற்ற

2 பத்தரகாள.ெப ஆண் ெபமாள் நா.த.க. 45 4.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயமார்.த ஆண் தங்கச்சாம த..க 338 33.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:655   பதவான வாக்கள்: 471(71.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 471    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகம்மாள்.ெஜ ெபண் ெஜயநாதன் ப.ேஜ.ப 171 36.31 ேதால்வ

2 சாந்த.ரா ெபண் ராமசாம த..க 119 25.27 ேதால்வ

3 ேதவ.சீ ெபண் சீனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 181 38.43 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1070   பதவான வாக்கள்: 696(65.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 696    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ. ெபண் ஈ ஸ்வரன் என்ற
ர்த்த அ.இ.அ.த..க 339 48.71 ெவற்ற

2 தங்கம்மாள்.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் த..க 248 35.63 ேதால்வ

3 ேகஸ்வர. ெபண் டைலக்கன ப.ேஜ.ப 40 5.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைவத்தீஸ்வர.க ெபண் கப்பசாம நா.த.க. 69 9.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1154   பதவான வாக்கள்: 857(74.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 857    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணாசலம்.ப ஆண் பரமசவன் நா.த.க. 15 1.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கண்ணன். ஆண் க்ைகயா அ.இ.அ.த..க 388 45.27 ேதால்வ

3 டைலத்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் த..க 436 50.88 ெவற்ற

4 நடராஜன்.ரா ஆண் ராமகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 18 2.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 566(76.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யகலா.நா ெபண் நாகராஜன் த..க 212 37.46 ேதால்வ

2 பன்னீர்ெசல்வம்.ந ெபண் நடராஜபாண்யன் அ.இ.அ.த..க 121 21.38 ேதால்வ

3 த்லட்ம.இரா ெபண் இராேஜந்தரன் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 218 38.52 ெவற்ற

4 ப்டாத.மா ெபண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:661   பதவான வாக்கள்: 516(78.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.மா ஆண் மாடசாம த..க 241 46.71 ேதால்வ

2 பட். ஆண் த்ைதயா அ.இ.அ.த..க 244 47.29 ெவற்ற

3 பார்த்தீபன்.ச ஆண் சண்கம் நா.த.க. 21 4.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமர்.ச ஆண் சந்தரன் ப.ேஜ.ப 10 1.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1144   பதவான வாக்கள்: 845(73.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 845    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணகர.இரா ஆண் இராைமயா
தயார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 259 30.65 ேதால்வ

2 இராதாகஷ்ணன்.ச ஆண் சத்தைரக்கண் அ.இ.அ.த..க 236 27.93 ேதால்வ

3 ஐயப்பன்.இ ஆண் இசக்க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 310 36.69 ெவற்ற

4 பத்தரகாள.வ ஆண் வஸ்வாமத்தரன் நா.த.க. 19 2.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாரயப்பன்.ப ஆண் பரமசவன் ப.ேஜ.ப 21 2.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1046   பதவான வாக்கள்: 734(70.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 734    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்ெலட்ம.ச ெபண் சங்கர் ப.ேஜ.ப 148 20.16 ேதால்வ

2 மாரயம்மாள்.க ெபண் கேணசன் த..க 250 34.06 ேதால்வ

3 மாரீஸ்வர.ச ெபண் சவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயெலட்ம.க ெபண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 328 44.69 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:856   பதவான வாக்கள்: 631(73.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 631    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசான அம்பகா. ெபண் இசக்க ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 4.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 த்ச்ெசல்வ. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 243 38.51 ேதால்வ

3 நாலாயரம் என்ற
பாப்பா.சா ெபண் சாம த..க 359 56.89 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:991   பதவான வாக்கள்: 710(71.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 710    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாரதா.சீ ெபண் ேவதகரராஜன் அ.இ.அ.த..க 250 35.21 ேதால்வ

2 மாடத்தயம்மாள்.க ெபண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 20.70 ேதால்வ

3 ராமலட்ம.ப ெபண் பரமசவன் ச.ப.ஐ(எம்) 288 40.56 ெவற்ற

4 லட்ம.த ெபண் தப்பதவாசன் ப.ேஜ.ப 25 3.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாம்பவர் வடகைர   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1183   பதவான வாக்கள்: 817(69.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 817    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காதர்ைமதீன்.ெச ஆண் ெசய்ய ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 2.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பகான.ெச ஆண் ெசய்ய பட்டாண நா.த.க. 20 2.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பார்த்தபக்கண்ணன்.ச ஆண் சத்தைரக்கண் ப.ேஜ.ப 56 6.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபமாள்.ப ஆண் பட்த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமத்தப்பள்ைள.சா ஆண் சால் ஹமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 259 31.70 ேதால்வ

6 ரபக் ராஜா.ஜ ஆண் ஜமாதீன் த..க 366 44.80 ெவற்ற

7 ெஜய்லாண.அ ஆண் அபக்கர் Manithaneya
Makkal Katchi 87 10.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 1 [ெபா]



26-02-2022 14:49:14 29/61

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1332   பதவான வாக்கள்: 1009(75.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1004    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இலட்மராமன்.ெப ஆண் ெபத்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 765 76.20 ெவற்ற

2 ஈஸ்வரன்.ம ஆண் மைரவரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கற்பக
ப்பரமணயன். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 2 0.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ந்தரவேவ.க ஆண் கேணசன் த..க 218 21.71 ேதால்வ

5 ராகவன். ஆண் ைரராஜ் ப.ேஜ.ப 14 1.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1252   பதவான வாக்கள்: 881(70.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 881    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கத்.நீ ஆண் நீராத்தங்கம் ப.ேஜ.ப 102 11.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்தநாதன். ஆண் ப்பரமணயன் அ.ம..க. 317 35.98 ேதால்வ

3 பாஞ்சா.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலப்பரமணயன்.த ஆண் தர்மர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலப்பரமணயன்.ப ஆண் பச்ைசயா ச.ப.ஐ 413 46.88 ெவற்ற

6 ெபான்த்தாய்.க ெபண் கப்பசாம அ.இ.அ.த..க 27 3.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1357   பதவான வாக்கள்: 933(68.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 933    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கற்பகம்
நாதன். ெபண் நாதன் அ.ம..க. 283 30.33 ேதால்வ

2 கஷ்ணசாம. ஆண் னயாண் அ.இ.அ.த..க 18 1.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வம்மாள்.ச ெபண் சங்கபாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசந்தல்ேவல்.ெவ ஆண் ெவள்ளாைனத்ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 302 32.37 ெவற்ற

5 மாரயப்பன்.ப ஆண் பரமசவன் ச.ப.ஐ 300 32.15 ேதால்வ

6 னயாண்.ச ஆண் சங்கரபாண்யன் ேத..த.க 7 0.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஹரகரதன். ஆண் சாம ப.ேஜ.ப 6 0.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1001   பதவான வாக்கள்: 774(77.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 774    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்லட்ம. ெபண் த்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கம். ெபண் க்காண் அ.இ.அ.த..க 210 27.13 ேதால்வ

3 நாகேஜாத.ம ெபண் மபாண் அ.ம..க. 104 13.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மதவள்ள. ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 265 34.24 ெவற்ற

5 வஜயலட்ம.ெபா ெபண் ெபான்ச்சாம ச.ப.ஐ 186 24.03 ேதால்வ

6 ெவள்ளத்தாய்.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 6 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1244   பதவான வாக்கள்: 923(74.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 922    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன்.கா ஆண் காைளபாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேணசன்.ேசா ஆண் ேசாைலமைலேதவர் ேத..த.க 288 31.24 ேதால்வ

3 ேசகபாண்யன்
என்ற வக்ேனஷ்.வ ஆண் வரணராமபாண்யன் த..க 383 41.54 ெவற்ற

4 தங்கம்.ப ஆண் பரமசவம் ப.ேஜ.ப 25 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரமசவன் .க ஆண் கப்ைபயா அ.ம..க. 221 23.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1074   பதவான வாக்கள்: 817(76.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 816    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உலேகஸ்வர.க ெபண் கேணசன் இ.ேத.கா 354 43.38 ெவற்ற

2 கவதா. ெபண் மேரசன் அ.இ.அ.த..க 107 13.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்லட்ம.பா ெபண் பாலகன் ப.ேஜ.ப 25 3.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வமார.மா ெபண் மாரத்ைர த..க 330 40.44 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:965   பதவான வாக்கள்: 670(69.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 667    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கராண.ஜ ெபண் ஜவகர்லால் ேந இ.ேத.கா 287 43.03 ேதால்வ

2 நாகந்தர.அ ெபண் அய்யப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மகாலட்ம.சா ெபண் சாேவல் ப.ேஜ.ப 14 2.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜலட்ம .ரா ெபண் ராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 360 53.97 ெவற்ற
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ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:945   பதவான வாக்கள்: 589(62.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அதா.ரா ெபண் ராகவன் ப.ேஜ.ப 28 4.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமதசங்கர. ெபண் ந்தரவேவ த..க 366 62.35 ெவற்ற

3 பார்வத.ச ெபண் சன்னனயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாரயம்மாள்.ந ெபண் நம்பராஜன் இ.ேத.கா 173 29.47 ேதால்வ

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1106   பதவான வாக்கள்: 769(69.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணாசலம்.ெப ஆண் ெபரயசாம ச.ப.ஐ 380 49.48 ெவற்ற

2 இராேஜந்தரன்.ச ஆண் சபாபத
வநாயகம் ப.ேஜ.ப 14 1.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கட்டெபாம்மன்.த ஆண் தைலமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கேவல்.க ஆண் கந்ைதயா அ.இ.அ.த..க 10 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வநாயகர்.ரா ஆண் ராைமயா இ.ேத.கா 346 45.05 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1177   பதவான வாக்கள்: 878(74.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 877    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அண்ணாமைல. ெபண் சாம ப.ேஜ.ப 28 3.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆகச்ெசல்வ.ச ெபண் சக்தேவல் ச.ப.ஐ(எம்) 210 23.95 ேதால்வ

3 சத்ரா.ரா ெபண் ராமரா த.மா.கா() 97 11.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சத்ராேதவ.ம ெபண் மைரவரன் அ.இ.அ.த..க 283 32.27 ெவற்ற

5 பார்வத.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் இ.ேத.கா 259 29.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:961   பதவான வாக்கள்: 678(70.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 6
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேகஸ்வர. ெபண் சாம இ.ேத.கா 103 15.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாலா.க ெபண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 203 30.21 ேதால்வ

3 த்மார.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 6 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்லட்ம.அ ெபண் தங்கராஜ் த..க 249 37.05 ெவற்ற

5 வசந்தா. ெபண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஜயலட்ம.கா ெபண் காசராஜன் அ.இ.அ.த..க 110 16.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1142   பதவான வாக்கள்: 845(73.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 845    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இராசா என்ற
கப்ைபயா.அ ஆண் அணாசலம் அ.ம..க. 3 0.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஸ்ார.ம ெபண் மபாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 14.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 காைளபாண்யன்.ம ஆண் மதப்பன் ப.ேஜ.ப 7 0.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மார்.உ ஆண் உத்தண்டகாைளப்பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வக்ேனஷ். ஆண் சாம பாண்யன் த..க 702 83.08 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:936   பதவான வாக்கள்: 681(72.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 677    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலா என்ற
கல்யாணந்தர. ெபண் த் அணாசலம் இ.ேத.கா 318 46.97 ெவற்ற

2 கன்னயம்மாள்.க ெபண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்ரா.க ெபண் கேணஷ்பாண் ப.ேஜ.ப 6 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகஸ்வர.ச ெபண் சக்கைர என்ற
சரவணன் அ.இ.அ.த..க 126 18.61 ேதால்வ

5 னீஸ்வர .ச ெபண் சக்தேவல் த..க 217 32.05 ேதால்வ

6 ெஜயலட்ம.ேகா ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1197   பதவான வாக்கள்: 892(74.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 892    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இரத்தனராஜ்.க ஆண் கணபத த..க 640 71.75 ெவற்ற

2 இராஜைர.இரா ஆண் ராமங்கம் நா.த.க. 76 8.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கேணசன்.இரா ஆண் இராைமயா நாடார் அ.ம..க. 47 5.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவராஜ்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 8.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்லட்ம. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 29 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 னயாண். ஆண் னயாண் ப.ேஜ.ப 24 2.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1199   பதவான வாக்கள்: 880(73.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 878    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இரேமஷ்.ச ஆண் சன்னச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 309 35.19 ெவற்ற

2 இராேமஸ்வரன்.ரா ஆண் ராமன் ப.ேஜ.ப 13 1.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கண்ணன்.ெப ஆண் ெபமாள் த..க 207 23.58 ேதால்வ

4 சஞ்சய்காந்த.கா ஆண் காளதாஸ் அ.இ.அ.த..க 16 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெசாரத்.பா ஆண் பால்ச்சாம இ.ேத.கா 11 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேகசன்.க ஆண் கேணசன் நா.த.க. 29 3.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ராஜைர.பா ஆண் பால்ராஜ் .த. 229 26.08 ேதால்வ

8 ெஜயராஜ்.கா ஆண் காள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 7.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 16 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1450   பதவான வாக்கள்: 1028(70.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1028    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பாய.ச ெபண் சத்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 524 50.97 ெவற்ற

2 கனகம்.க ெபண் கேணசன் த..க 480 46.69 ேதால்வ

3 ெபான்த்தாய்.அ ெபண் அேசாகன் அ.இ.அ.த..க 10 0.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 னயம்மாள்.இரா ெபண் இராமராஜ் ப.ேஜ.ப 14 1.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1560   பதவான வாக்கள்: 1083(69.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1083    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தவள்ள.ரா ெபண் பாலகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 342 31.58 ேதால்வ

2 இராமலட்ம. ெபண் இராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 10.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கஷ்ணலா.ஆர்எஸ் ெபண் சீமான் ெகௗதம் த..க 547 50.51 ெவற்ற

4 னயம்மாள்.ஈ ெபண் ஈஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 84 7.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சவகர   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1351   பதவான வாக்கள்: 949(70.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 949    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளப்பன்.வ ஆண் வைரயாத்ேதவர் த..க 419 44.15 ெவற்ற

2 காளத். ஆண் னயாண் அ.ம..க. 285 30.03 ேதால்வ

3 தமைலஅம்மாள்.ரா ெபண் தங்த் ப.ேஜ.ப 70 7.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலப்பரமணயன் . ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 141 14.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வராச்சாம.உ ஆண் உலகநாதன் ேத..த.க 34 3.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:376   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராஜ.ச ெபண் சங்கரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : ந்தரபாண்யரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:627   பதவான வாக்கள்: 442(70.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 442    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தனமார. ஆண் க்ைகயா அ.இ.அ.த..க 93 21.04 ேதால்வ

2 பண்டாரத்ேதவர்.ேவ ஆண் ேவல்சாமேதவர் த..க 244 55.20 ெவற்ற

3 த்க்மார். ஆண் ப்டாத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 23.76 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:543   பதவான வாக்கள்: 377(69.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 377    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகத்தாய்.மா ெபண் மார நா.த.க. 124 32.89 ேதால்வ

2 ஐயம்மாள்.ச ெபண் சண்கேவல்.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 253 67.11 ெவற்ற

ேபராட்ச : ந்தரபாண்யரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 378(71.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 378    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ச ஆண் சக்தேவல் ப.ேஜ.ப 61 16.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேணஷ்த்ராமன்.பா ஆண் பாலகஷ்ணன் நா.த.க. 22 5.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சீனவாசன்.ம ஆண் மத்தீசநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 234 61.90 ெவற்ற

4 கன்.ப ஆண் பரமசவத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 61 16.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ந்தரபாண்யரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:555   பதவான வாக்கள்: 465(83.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 465    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ட். ஆண் ப்டாத அ.இ.அ.த..க 219 47.10 ேதால்வ

2 பாலகன். ஆண் ைகயா.ைக த..க 246 52.90 ெவற்ற

ேபராட்ச : ந்தரபாண்யரம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:516   பதவான வாக்கள்: 371(71.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 371    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.க ஆண் கந்தசாம. ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 29.92 ேதால்வ

2 மாரயப்பன்.க ஆண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 131 35.31 ெவற்ற

3 த்ேவல்.ச ஆண் சங்கரன்ஆசார இ.ேத.கா 129 34.77 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:457   பதவான வாக்கள்: 339(74.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 339    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தசக்த. ெபண் டைலயாண். இரா த..க 193 56.93 ெவற்ற

2 ரயா. ெபண் ப்டாத
பாண்யன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 5.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மீனாட்ச. ெபண் டைல அ.இ.அ.த..க 126 37.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : ந்தரபாண்யரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:594   பதவான வாக்கள்: 445(74.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 445    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 னயசாம.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 274 61.57 ெவற்ற

2 ராமர்த்த. ஆண் ைகயாத்ேதவர் ச.ப.ஐ(எம்) 142 31.91 ேதால்வ

3 ெஜயப்பரயா. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 6.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 535(82.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 535    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா.மா ெபண் மாரயப்பன் ம த..க 303 56.64 ெவற்ற

2 மேகஸ்வர. ெபண் த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 176 32.90 ேதால்வ

3 ெலட்ம.ஆ ெபண் ஆகச்சாம அ.இ.அ.த..க 56 10.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:552   பதவான வாக்கள்: 390(70.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.அ ெபண் அள்தாஸ் த..க 255 65.38 ெவற்ற

2 ெசல்வமார்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 8.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வம்.த ஆண் தமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 17.44 ேதால்வ

4 பால்சாம.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 34 8.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:677   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயம்மாள்.ெச ெபண் ெசல்வமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:716   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரவத. ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:503   பதவான வாக்கள்: 426(84.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்டாத.மா ெபண் மாசானம்.ஆ த..க 228 53.52 ெவற்ற

2 ராஜந்தர.ேவ ெபண் ேவல்சாம .ைக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 198 46.48 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:620   பதவான வாக்கள்: 485(78.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 485    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்ெலட்ம.ச ெபண் சபரநாதன் நா.த.க. 240 49.48 ெவற்ற

2 ெசல்வம். ெபண் ப்டாத த..க 201 41.44 ேதால்வ

3 தங்கம்மாள்.ேகா ெபண் ேகாவந்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 9.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ந்தரபாண்யரம்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:510   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரணம்.ேச ெபண் ேசகர் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:445   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரயம்மாள்.க ெபண் கேணசன் ம.த..க. 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:414   பதவான வாக்கள்: 327(78.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 327    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதாமண.மா ெபண் மாரச்சாம அ.இ.அ.த..க 113 34.56 ேதால்வ

2 மாரீஸ்வர. ெபண் த்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 8.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெவள்ளத்தாய்.ப ெபண் பரமசவன் ச.ப.ஐ(எம்) 28 8.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயராண.ப ெபண் பேரம்சந்த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 48.32 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:335   பதவான வாக்கள்: 263(78.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 263    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேகஸ்வர.ம ெபண் மேகஸ்வரன் த..க 230 87.45 ெவற்ற

2 வஜயலட்ம.மா ெபண் மாரீஸ்வரன் ேம அ.இ.அ.த..க 33 12.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:803   பதவான வாக்கள்: 656(81.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண.ம ெபண் மண Tamilaga Makkal
Nala Katchi 11 1.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேணசன்.இ ஆண் இளாண் அ.இ.அ.த..க 6 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசௗந்தரபாண்யன்.கா ஆண் காளயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலகன்.உ ஆண் உலகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 217 33.08 ேதால்வ

5 மகாராஜா.க ஆண் கேணசன் நா.த.க. 21 3.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 த்மார.க ெபண் கனகராஜ் த..க 392 59.76 ெவற்ற

ேபராட்ச : தேவங்டம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:486   பதவான வாக்கள்: 405(83.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 405    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ப ஆண் பரமசவன் த..க 334 82.47 ெவற்ற

2 ராஜா.ப ஆண் பரமசவன் அ.இ.அ.த..க 71 17.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:525   பதவான வாக்கள்: 349(66.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 349    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கல்பனாேகாமத.ல ெபண் லட்ம நாராயணன் ச.ப.ஐ(எம்) 140 40.11 ெவற்ற

2 காளீஸ்வர.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 45 12.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மரகதவள்ள.கா ெபண் காா்த்தேகயன் அ.ம..க. 61 17.48 ேதால்வ

4 த்லட்ம.அ ெபண் அனந்தராமகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 103 29.51 ேதால்வ

ேபராட்ச : தேவங்டம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:523   பதவான வாக்கள்: 415(79.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 415    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஞ்கம். ெபண் ப்டாத இ.ேத.கா 33 7.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இளப்பன். ஆண் மாரேவல் அ.ம..க. 26 6.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கேணசன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா த..க 115 27.71 ேதால்வ

4 தாயம்மாள். ெபண் தவாழ அ.இ.அ.த..க 49 11.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலகன்.த ஆண் தவசங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 29.64 ெவற்ற

6 மாடசாம. ஆண் த்ைதயாேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 15.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 கன்.ரா ஆண் ராஜபாண்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ராமநாதன். ஆண் ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தேவங்டம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:801   பதவான வாக்கள்: 613(76.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அய்யாசாம.கா ஆண் காளயப்பன் த..க 250 40.78 ேதால்வ

2 சாம. ஆண் த்ைதயா அ.ம..க. 45 7.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலகன்.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 318 51.88 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:429   பதவான வாக்கள்: 381(88.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 71 18.64 ேதால்வ

2 கனகராஜ்.ரா ஆண் ராமர்.ெப Tamilaga Makkal
Nala Katchi 23 6.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசர்மத்ைர.ெச ஆண் ெசல்ைலயா த..க 280 73.49 ெவற்ற

4 பாண்யராஜ். ஆண் மாரவேவல் நா.த.க. 7 1.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:245   பதவான வாக்கள்: 218(88.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 218    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னலட்ம.அ ெபண் அய்யனார் அ.ம..க. 3 1.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலா.அ ெபண் அய்யனார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 38.53 ேதால்வ

3 பராசக்த.மா ெபண் பால்ராஜ் அ த..க 110 50.46 ெவற்ற

4 ெபான்ராண.ேயா ெபண் ேயாவான் அ.இ.அ.த..க 15 6.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேகஸ்வர. ெபண் சவமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வள்ளப்பரயா. ெபண் ேகசன் .த. 4 1.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:382   பதவான வாக்கள்: 262(68.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 262    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தா.க ெபண் கஷ்ணசாம அ.இ.அ.த..க 62 23.66 ேதால்வ

2 ெதய்வலட்ம.கா ெபண் காளத் அ.ம..க. 64 24.43 ேதால்வ

3 ேகஸ்வர.ரா ெபண் ேரஷ் சா ம.த..க. 136 51.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : தேவங்டம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:325   பதவான வாக்கள்: 242(74.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 242    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணசாம.பா ஆண் பால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 56.61 ெவற்ற

2 பமராஜ்.ேகா ஆண் ேகாபால்சாம ம.த..க. 55 22.73 ேதால்வ

3 ரவச்சந்தரன்.அ ஆண் அழகர்சாம அ.இ.அ.த..க 34 14.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரவச்சந்தரன்.க ஆண் கப்பசாம க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 6.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தேவங்டம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:425   பதவான வாக்கள்: 316(74.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 316    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.பா ஆண் பால்சாம கா இ.ேத.கா 46 14.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நர்மலாேதவ.கா ெபண் கார்த்தேகயன் கா அ.இ.அ.த..க 77 24.37 ேதால்வ

3 மாரத்.கா ஆண் காைளயப்பன்  த..க 189 59.81 ெவற்ற

4 ராஜ. ஆண் ங்கவ Makkal Needhi
Maiam 4 1.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:551   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லதா.ெவ ெபண் ேபாத்தராஜ் ரா ம.த..க. 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:393   பதவான வாக்கள்: 284(72.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 284    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணபதஅம்மாள். ெபண் ப்ராஜ் ரா அ.இ.அ.த..க 28 9.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராதாக்மண.க ெபண் கணபத ம.த..க. 256 90.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:432   பதவான வாக்கள்: 307(71.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 307    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காதர்மீரா.ெச ெபண் ெசய்ய அ Manithaneya
Makkal Katchi 61 19.87 ேதால்வ

2 சாந்தாேதவ.மா ெபண் மாடசாம த..க 73 23.78 ேதால்வ

3 ப்பம்மாள். ெபண் கன் அ.ம..க. 19 6.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மஞ்.ச ெபண் த. சண்கந்தரம் அ.இ.அ.த..க 154 50.16 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:688   பதவான வாக்கள்: 519(75.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 519    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞாேனஸ்வர.வ ெபண் வரத் இ.ேத.கா 25 4.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகம்மாள்.மா ெபண் மாடசாம அ.இ.அ.த..க 30 5.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மார. ெபண் ப்ராஜ் அ.ம..க. 261 50.29 ெவற்ற

4 ேகஸ்வர.ம ெபண் மணகண்டன் த..க 203 39.11 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:670   பதவான வாக்கள்: 548(81.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 548    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனதா.ஐ ெபண் ஐயப்பன் அ.ம..க. 4 0.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ. ெபண் த்ராமங்கம் த..க 159 29.01 ேதால்வ

3 ஷ்பவல்.க ெபண் ரா. கணபத அ.இ.அ.த..க 203 37.04 ெவற்ற

4 த்ச்ெசல்வ.அ ெபண் அழப்பரமணயன் நா.த.க. 182 33.21 ேதால்வ

ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:564   பதவான வாக்கள்: 466(82.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 466    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சங்கர்.ந ஆண் நவநீதகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 160 34.33 ேதால்வ

2 ராஜராஜன்.அ ஆண் அணகர த..க 261 56.01 ெவற்ற

3 ேவல்சாம. ஆண் . ப்பரமணய ேதவர் அ.இ.அ.த..க 45 9.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:603   பதவான வாக்கள்: 502(83.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 502    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பலேவசம்.ம ஆண் மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 10 1.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மங்களவநாயகம்.க ஆண் கணபத த..க 253 50.40 ெவற்ற

3 மாரயப்பன்.ப ஆண் பரமசவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 238 47.41 ேதால்வ

4 ராமசந்தரர்த்த.ரா ஆண் ராம்ராஜ் அ.ம..க. 1 0.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:264   பதவான வாக்கள்: 203(76.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 203    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கணபத.ரா ஆண் . ராமசந்தரேதவர் அ.இ.அ.த..க 78 38.42 ேதால்வ

2 கேணஷ். ஆண் ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 43.35 ெவற்ற

3 ைகலாசம்.ச ஆண் சங்கரப்பரமணயன் த..க 36 17.73 ேதால்வ

4 மீனாட்சந்தரம்.ெப ஆண் ெபரயந்தைரயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:624   பதவான வாக்கள்: 520(83.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 520    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரமத.கா ெபண் ர. கார்த்தக் ரவ அ.இ.அ.த..க 300 57.69 ெவற்ற

2 டைலத்.ப ஆண் பரமசவத்ேதவர் அ.ம..க. 20 3.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்ராஜ். ஆண் கன் த..க 200 38.46 ேதால்வ
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ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:494   பதவான வாக்கள்: 308(62.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 308    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காதரம்மாள். ெபண் தார்ைமதீன் Manithaneya
Makkal Katchi 69 22.40 ேதால்வ

2 சம் நஷாள். ெபண் சா. கம்ம
காஜா ைகதீன் அ.இ.அ.த..க 15 4.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாத்தமா பவ.சா ெபண் சால்ஹமீ அ.ம..க. 52 16.88 ேதால்வ

4 ராயாத்ேபகம்.ம ெபண் மஜத் த..க 142 46.10 ெவற்ற

5 ஜமால்பவ. ெபண் ைலமான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 9.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:571   பதவான வாக்கள்: 392(68.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 392    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்வர் ஜஹான்.ைம ெபண் ைமதீன் பச்ைச த..க 154 39.29 ெவற்ற

2 ெசய்யத
ெஜரா. ெபண் அ. கம்ம

ஆரப் அ.இ.அ.த..க 120 30.61 ேதால்வ

3 ைசத்ன்பவ.ப ெபண் பர் கம Manithaneya
Makkal Katchi 67 17.09 ேதால்வ

4 பமா.ெச ெபண் ெசய்ய ம அ.ம..க. 51 13.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:693   பதவான வாக்கள்: 464(66.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 464    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நபசாள் பவ.இ ெபண் இப்ராஹம் த..க 111 23.92 ேதால்வ

2 நஷா.ெச ெபண் ெசய்ய அ அ.ம..க. 106 22.84 ேதால்வ

3 ர்ஜஹான்.நா ெபண் நார்மீரான் Manithaneya
Makkal Katchi 26 5.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தார் பாத்தமா. ெபண் ைச. கம்ம
இனாயத்கான் அ.இ.அ.த..க 70 15.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஜாத. ெபண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 151 32.54 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:506   பதவான வாக்கள்: 370(73.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 370    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகவல். ெபண் ேகசன் த..க 163 44.05 ேதால்வ

2 தமைலயம்மாள்.இ ெபண் . இசக்கத் அ.இ.அ.த..க 207 55.95 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:476   பதவான வாக்கள்: 340(71.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 340    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ஐ ெபண் ஐயப்பன் ப.ேஜ.ப 46 13.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மார.கா ெபண் காளத் த..க 259 76.18 ெவற்ற

3 மரகதம்.ேஜா ெபண் ேஜாக்கம்
ராஜைர அ.இ.அ.த..க 35 10.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:554   பதவான வாக்கள்: 429(77.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 429    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.க ஆண் கப்ைபயாத்
ேதவர் த..க 148 34.50 ெவற்ற

2 காஜா ைகதீன். ஆண் கம்ம
இப்ராஹீம் அ.ம..க. 70 16.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரயப்பன். ஆண் த் கப்பத்
ேதவர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்தழ.ந ஆண் நடராஜன் அ.இ.அ.த..க 109 25.41 ேதால்வ

5 கன்.ஆ ஆண் ஆகத் ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 5.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கன் என்ற
நவன்.ஐ ஆண் ஐயப்பன் ப.ேஜ.ப 73 17.02 ேதால்வ

ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:554   பதவான வாக்கள்: 413(74.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 413    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காைள மாடசாம.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 141 34.14 ேதால்வ

2 நாகராஜன்.ரா ஆண் ராக்த் த..க 52 12.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாகெலட்ம.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 200 48.43 ெவற்ற

4 த்மார. ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 4.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பண்ெபாழ   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:625   பதவான வாக்கள்: 428(68.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 428    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கம்ம
இஸ்மாயல். ஆண் கம்ம கன த..க 179 41.82 ெவற்ற

2 கம்ம காஜா
ைகதீன்.சா ஆண் சால்கமீ அ.இ.அ.த..க 106 24.77 ேதால்வ

3 கம்ம ஜமீர்.கா ஆண் காதர்ைகதீன் அ.ம..க. 45 10.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைமதீன் பாக்.சா ஆண் ப. சால்கமீ எஸ்..ப.ஐ. 98 22.90 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:632   பதவான வாக்கள்: 501(79.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தங்கம். ெபண் த்க்மார் இரா த..க 285 56.89 ெவற்ற

2  ஜா. ெபண் ைகயா பாண்யன்
ஆர் அ.இ.அ.த..க 216 43.11 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:622   பதவான வாக்கள்: 450(72.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தன ெலட்ம.அ ெபண் அணாசலம் த..க 162 36.00 ெவற்ற

2 பாஞ்சா.ஐ ெபண் ஐயப்பன் அ.இ.அ.த..க 153 34.00 ேதால்வ

3 ெபாம்ம.க ெபண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 22.67 ேதால்வ

4 ைமதீன் பவ.ெச ெபண் ெசய்ய ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 7.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:917   பதவான வாக்கள்: 645(70.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 645    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஜ்மீராள்
ேபகம்.சா ெபண் ைகதீன் பச்ைச

ேகா
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 167 25.89 ேதால்வ

2 ஆமீனாள். ெபண் கம்ம ெஷபக் நா.த.க. 8 1.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ர்ஜஹான்.ப ெபண் பர் கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராதா.சீ ெபண் சீனத்ைர இ அ.இ.அ.த..க 92 14.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹக்கமாள்
பா.ேஷ ெபண் ேஷக் அப்ல்லா த..க 365 56.59 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:715   பதவான வாக்கள்: 480(67.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 480    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ம ெபண் மண அ.இ.அ.த..க 165 34.38 ேதால்வ

2 பேரமா.ேகா ெபண் ேகாபராம்ஜ ைவ த..க 244 50.83 ெவற்ற

3 மணமாலா. ெபண் ப்ராஜ் எ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 14.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:796   பதவான வாக்கள்: 624(78.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐயப்பன்.ேவ ஆண் ேவ நாடார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணக்மார்.இ ஆண் இசக்க த் த..க 360 57.69 ெவற்ற

3 பாலப்பரமணயன்.ப ஆண் பத்தரகாள எஸ் அ.இ.அ.த..க 241 38.62 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:583   பதவான வாக்கள்: 379(65.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 379    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நபசாள். ெபண் ைகதீன் பச்ைச எஸ்..ப.ஐ. 29 7.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராசக்
சத்தக்கா. ெபண் கம்ம ஹனபா த..க 106 27.97 ேதால்வ

3 ெரமசா.நா ெபண் நார் ைமதீன்
ஆர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 217 57.26 ெவற்ற

4 ைலலா. ெபண் கம்ம ஹனபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 7.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:710   பதவான வாக்கள்: 527(74.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ப ஆண் பரமசவன் த..க 160 30.36 ேதால்வ

2 மேகந்தரன்.கா ஆண் காளதாஸ் ேக அ.இ.அ.த..க 198 37.57 ெவற்ற

3 மாரச்ெசல்வம்.ம ஆண் மயல் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 169 32.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:739   பதவான வாக்கள்: 531(71.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதம் கன. ஆண் மீரான்
ராத்தர் எஸ்..ப.ஐ. 22 4.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பக்கீர் ைகதீன்.
இ ஆண் கம்ம

இப்ராஹம்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 32.39 ேதால்வ

3 கம்ம
ெஷபக்.மீ ஆண் மீரான் சாகப் நா.த.க. 6 1.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜர்
கம்ம. ஆண் கம்ம

இப்ராஹம் எஸ் இ.ேத.கா 3 0.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ைமதீன்.அ ஆண் அக்பர் அ த..க 328 61.77 ெவற்ற

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:676   பதவான வாக்கள்: 561(82.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 561    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமசாம.ச ஆண் சங்கரங்கம் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 217 38.68 ெவற்ற

2 கதேரசன்.ேக ஆண் காசகண் அ.இ.அ.த..க 165 29.41 ேதால்வ

3 சங்கர்.ேச ஆண் ேசகர் இரா நா.த.க. 6 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பச்மண. ஆண் ளத்றான் த..க 133 23.71 ேதால்வ

5  ரங்க ராஜன். ஆண் ப்ைபயா ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 7.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 394(74.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கரம்மாள்.ரா ெபண் ராமர் எஸ் ப.ேஜ.ப 190 48.22 ெவற்ற

2 சலா.ரா ெபண் ராதாகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 5.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப் ெலட்ம. ெபண் ப்பரமணயன் த..க 172 43.65 ேதால்வ

4 த்ெலட்ம. உ ெபண் உச்சமாகாள ப அ.ம..க. 9 2.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 506(77.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த. ெபண் ைவரமண த..க 274 54.15 ெவற்ற

2 தங்கம்.அ ெபண் அணாசலம்  அ.இ.அ.த..க 232 45.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:682   பதவான வாக்கள்: 589(86.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 589    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அரகரன். த ஆண் .தமைலக்மார்  அ.இ.அ.த..க 262 44.48 ெவற்ற

2 இசக்க
த்.ைக ஆண் ைகலாசம் த..க 240 40.75 ேதால்வ

3 ரேமஷ்.ஆ ஆண் ஆகம் ேவ அ.ம..க. 87 14.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:801   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரவ சங்கர்.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : ர் (எஸ்)   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:423   பதவான வாக்கள்: 362(85.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 362    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன்.ந ஆண் நடராஜன் த..க 222 61.33 ெவற்ற

2 ேரஷ்.ந ஆண் நடராஜன்  அ.இ.அ.த..க 28 7.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணகண்டன்.ேகா ஆண் ேகாட்ைடசாம ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 30.94 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1179   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சர.த ெபண் தமைலக்மார் க த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ேமலகரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:905   பதவான வாக்கள்: 454(50.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 454    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கபலன்.ெச ஆண் ெசல்லப்பா த..க 243 53.52 ெவற்ற

2 நடராஜன்.த ஆண் தநாக்கர ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 21.59 ேதால்வ

3 மாரயப்பன்.இ ஆண் இசக்கயா பள்ைள ப.ேஜ.ப 42 9.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாரயப்பன்.ரா ஆண் ராைமயா அ.இ.அ.த..க 13 2.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவ.க ஆண் கஷ்ணசாம ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 11.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜகதீஷ். ஆண் ப்டாத என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமலகரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:802   பதவான வாக்கள்: 426(53.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணமார்.க ஆண் கந்தசாம ப.ேஜ.ப 32 7.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவேனஸ்வரன்.ெஜ ஆண் ெஜயச்சந்தரன்.  அ.இ.அ.த..க 71 16.67 ேதால்வ

3 ந்தரம்.ச ஆண் சங்கரன்.  த..க 204 47.89 ெவற்ற

4 மணகண்டன். ஆண் த்ைதயா.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 14.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஷ். ஆண் ப்டாத .என் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவங்கேடஷ்மார்.ேத ஆண் ேதேவந்தரன். ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 52 12.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:957   பதவான வாக்கள்: 457(47.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 457    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் அணா ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 25.38 ேதால்வ

2 மா.ச ெபண் சண்கம் த..க 201 43.98 ெவற்ற

3 மரகதம்.அ ெபண் அணாசலம் அ.ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 5.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெலட்ம. ெபண் ைர ஆ அ.இ.அ.த..க 113 24.73 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமலகரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:782   பதவான வாக்கள்: 455(58.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 455    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.அ ஆண் அழத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 81 17.80 ேதால்வ

2 ைர. ஆண் ஆகம்.  அ.இ.அ.த..க 22 4.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரத்.ந ஆண் நமச்சவாயம் ப.ேஜ.ப 61 13.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜீவானந்தம்.அ ஆண் அந்ேதாணசாம த..க 291 63.96 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:760   பதவான வாக்கள்: 529(69.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 529    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாப்பம்மாள். ெபண் கன் . சா இ.ேத.கா 80 15.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்டாத.ப ெபண் பழன. இ அ.இ.அ.த..க 251 47.45 ெவற்ற

3 ெலட்ம.கா ெபண் காசவஸ்வநாதன் த..க 198 37.43 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:856   பதவான வாக்கள்: 416(48.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 415    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கம்மாள். ெபண் ப்பரமணயன் த..க 213 51.33 ெவற்ற

2 தீபா.நா ெபண் சங்கர்.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 9.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாக்கய ெலட்ம.ெச ெபண் ெசந்தல் மரன். ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 10.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜராேஜஸ்வர.ஞா ெபண் ராம் சரவணன்.
 அ.இ.அ.த..க 120 28.92 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1100   பதவான வாக்கள்: 716(65.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 716    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமண.ச ெபண் சத்தைர ஆர் த..க 352 49.16 ெவற்ற

2 நாகெலட்ம.பா ெபண் பாலகன் அ.இ.அ.த..க 215 30.03 ேதால்வ

3 ராமெலட்ம. ெபண் ப்படாத . மா அ.ம..க. 13 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெலட்ம. ெபண் ப்பரமணயன். ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேலாகெலட்ம. ெபண் பாலகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 8.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயா.ைக ெபண் ைகலாசநாதன் ப.ேஜ.ப 60 8.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1187   பதவான வாக்கள்: 806(67.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 805    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.அ ெபண் அைலக்ஸ்சாண்டர்
ேமா ப.ேஜ.ப 118 14.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேபச்சகலா. ெபண் கன். இ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 337 41.86 ெவற்ற

3 மாரயம்மாள். ெபண் ைகயா. ச அ.இ.அ.த..க 60 7.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயெலட்ம.ேசா ெபண் ேசாமந்தரம் த..க 290 36.02 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமலகரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1035   பதவான வாக்கள்: 639(61.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 639    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கராஜா.ரா ஆண் ராமங்கம் அ.ம..க. 135 21.13 ேதால்வ

2 பகவதராஜ். ஆண் மாரசாம பள்ைள த..க 139 21.75 ேதால்வ

3 மேகஷ்வரன்.க ஆண் கதேரசன் . ப.ேஜ.ப 178 27.86 ெவற்ற

4 கன். ஆண் ப்டாத ெப அ.இ.அ.த..க 172 26.92 ேதால்வ

5 ராண. ெபண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமலகரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:985   பதவான வாக்கள்: 532(54.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வன்.ேவ ஆண் ேவசாம. ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 6.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 டைலத்.ஆ ஆண் ஆகம். ச ப.ேஜ.ப 37 6.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்ரேமஷ்.மா ஆண் மார ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வரபாண்யன். ஆண் ந்தரம்பள்ைள அ.இ.அ.த..க 122 23.02 ேதால்வ

5 ேவண. ெபண் வரபாண் . த..க 260 49.06 ெவற்ற

6 ஹாஜரா . ெபண் கம்ம
இஸ்மாயல்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 13.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமலகரம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:891   பதவான வாக்கள்: 654(73.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 654    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசய்ய அ.ச ஆண் சம் கா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 8.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகராஜ சங்கர். ஆண் ைகயா த..க 398 60.86 ெவற்ற

3 பாலகஷ்ணன். ஆண் த்தாங்கம் அ.இ.அ.த..க 200 30.58 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:807   பதவான வாக்கள்: 605(74.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 605    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கத்ைர.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 28.43 ெவற்ற

2 ப்பரமணயன். ஆண் உலகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 4.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசகர்.பா ஆண் பாைலயா.  அ.இ.அ.த..க 116 19.17 ேதால்வ

4 நாராயணர்த்த.ேவ ஆண் ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 5.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரபாகர். ஆண் த்ைதயா.  த..க 135 22.31 ேதால்வ

6 ேகசன்.ஆ ஆண் ஆகம். ப இ.ேத.கா 116 19.17 ேதால்வ

7 ராஜ்மார்.இ ஆண் இசக்க அ.ம..க. 6 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:981   பதவான வாக்கள்: 628(64.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 628    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சீைதயம்மாள்.ம ெபண் மாரத்  அ.இ.அ.த..க 76 12.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத்ரா.ெச ெபண் ெசண்பகப்பரமணயன் இ.... 248 39.49 ெவற்ற

3 ெசண். ெபண் த்ைதயா த..க 208 33.12 ேதால்வ

4 பரேமஸ்வர.வ ெபண் வஜயமார் ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 13.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாலத.மா ெபண் மாரயப்பன் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1096   பதவான வாக்கள்: 754(68.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 754    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாக்கயலட்ம.ச ெபண் சங்க
வரபாண்யன்  த..க 358 47.48 ேதால்வ

2 பேரமா.அ ெபண் அமர்தராஜ்  அ.இ.அ.த..க 371 49.20 ெவற்ற

3 மார.அ ெபண் அய்யப்பன். ர ப.ேஜ.ப 25 3.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:850   பதவான வாக்கள்: 609(71.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 609    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அர்ச்சனா.ெச ெபண் ெசல்வம் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 12.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.மா ெபண் மாடசாம.  ப.ேஜ.ப 12 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெலட்ம.ேகா ெபண் ேகாமத சங்கர் .  த..க 165 27.09 ேதால்வ

4 ராமெலட்ம. ெபண் ராேஜந்தர
உைடயார் அ.ம..க. 4 0.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெவள்ைளத்ைரச்ச.கா ெபண் கார்த்தக்மார். அ அ.இ.அ.த..க 354 58.13 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:776   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பராசக்த. ெபண் ைசப்பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:592   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இசக்கராண.ரா ெபண் ராம்மார் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ராயகர   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:594   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவப்பாண்யன். ஆண் ந்தரம் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ராயகர   வார் எண்: 4 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:663   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னத்தாய்.மா ெபண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : ராயகர   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:828   பதவான வாக்கள்: 554(66.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 றஞ்ச
மேகஷ்.ேவ ஆண் ேவச்சாம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 346 62.57 ெவற்ற

2 சீனவாசன்.க ஆண் கேணசன் நா.த.க. 207 37.43 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:657   பதவான வாக்கள்: 509(77.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இலட்ம பரபா.இ ெபண் இசக்கத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 194 38.11 ேதால்வ

2 வரலட்ம.மா ெபண் மாரயப்பன் த..க 315 61.89 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:491   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலெசல்வ.ரா ெபண் ராஜகன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : ராயகர   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 479(63.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 479    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மாா். ஆண் த்ராஜ் நா.த.க. 85 17.75 ேதால்வ

2 லட்மணன்.ெபா ஆண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 394 82.25 ெவற்ற

ேபராட்ச : ராயகர   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:752   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கத்ைர. ஆண் த்ைதயா த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ராயகர   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:611   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசவகபாண்யன்.அ ஆண் அம்ைமயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:986   பதவான வாக்கள்: 721(73.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 721    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனெமாழ.வ ெபண் நாகராஜன் ச.ப.ஐ 291 40.36 ேதால்வ

2 ேபச்சயம்மாள். ெபண் கானந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 430 59.64 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:565   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இந்தரா. ெபண் ைசப்பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:719   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 இசக்கத்.ேப ஆண் சன்னேபச்சயப்பன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ராயகர   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:633   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயப்பன்.மா ஆண் மாடசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:627   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தம்ழ்ெசல்வ.ப ெபண் பழனச்சாம த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:874   பதவான வாக்கள்: 587(67.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆயஷா
பா.ர ெபண் ரச கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 75 12.78 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 கமதா.நா ெபண் நார் மீரான் அ.ம..க. 23 3.92 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ேசக் உேசன்
பவ.அ ெபண் அப்ல் காதர் த..க 481 81.94 ெவற்ற

4 நபசாள் பவ. ெபண் கம்ம உேசன் அ.இ.அ.த..க 8 1.36 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:951   பதவான வாக்கள்: 635(66.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 635    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைசய ம.சா ஆண் சால் கமீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாப்பள்ைள மீரான்.ெப ஆண் ெபரய மாம நா.த.க. 4 0.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கம்ம அ.வா ஆண் வாவா
ைகதீன். 

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 24.25 ேதால்வ

4 கம்மஉேசன்.அ ஆண் அபக்கர் இ.ேத.கா 217 34.17 ேதால்வ

5 கம்ம உேசன்.ேகா ஆண் ேகாதர் ஒ அ.இ.அ.த..க 11 1.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 த் கம்ம.உ ஆண் உேசன் ஒ எஸ்..ப.ஐ. 235 37.01 ெவற்ற

7 ைமன் பவ.அ ெபண் அப்ல் ரசாக் அ.ம..க. 6 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:871   பதவான வாக்கள்: 550(63.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 550    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆமீனாள். ெபண் ைகதீன் பாட்ஷா அ.ம..க. 6 1.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆயஷா பா.அ ெபண் அப்ல் ரசீ த..க 403 73.27 ெவற்ற

3 பரக்கத் நஷா.ைச ெபண் ைசய அ எஸ்..ப.ஐ. 116 21.09 ேதால்வ

4 பாத்தமா. ெபண் கம்ம
ைலமான் ைச அ.இ.அ.த..க 25 4.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:967   பதவான வாக்கள்: 635(65.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 635    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல் ஹீைசன்.அ ஆண் அசன் ைகதீன் அ.இ.அ.த..க 153 24.09 ேதால்வ

2 அப்ல் பாத்.ஜ ஆண் ஜமாதீன் எஸ்..ப.ஐ. 37 5.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைசய அ. ஆண் கம்ம மீரான் த..க 427 67.24 ெவற்ற

4 கம்ம
இயாஸ்.அ ஆண் அகம அ.ம..க. 9 1.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கம்ம
பாரக்.அ ஆண் அசன் ைமதீன்  நா.த.க. 9 1.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1339   பதவான வாக்கள்: 840(62.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 840    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆபதாள் பவ.உ ெபண் உமான் இ.... 138 16.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசக்உேசன் பவ. ெபண் கம்ம ப் அ.இ.அ.த..க 184 21.90 ேதால்வ

3 ைமதீன்பாத். ெபண் கம்ம
வதார் த..க 389 46.31 ெவற்ற

4 ைமதீன் பாத். ெபண் ஹம்ம
மீரான் எஸ்..ப.ஐ. 112 13.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரமத் பவ.ேச ெபண் ேசக்உேசன் அ.ம..க. 17 2.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1232   பதவான வாக்கள்: 746(60.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 746    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:49:14 55/61

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அசனார். ஆண் கம்ம
உேசன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 அதாஹர்.சா ஆண் சால் ஹமீ நா.த.க. 6 0.80 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 அப்ல் ரசாக். ஆண் கம்ம
ஸா அ.ம..க. 27 3.62 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ைசய அம்பயா.கா
 ஆண் ைகதீன் பாவா

கா 
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 216 28.95 ேதால்வ

5 ைசய்ய
அம்பயா.ேச ஆண் ேசக் உேசன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 8 1.07 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 கம்ம
இஸ்மாயல்.உ ஆண் உேசன் அ எஸ்..ப.ஐ. 42 5.63 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

7 கம்ம உேசன்.அ ஆண் அசனார் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 3.49 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

8 கம்ம உேசன்.அ ஆண் அப்ல் அ த..க 421 56.43 ெவற்ற

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:875   பதவான வாக்கள்: 724(82.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 724    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகச்சாம.அ ஆண் அணாசலம் த..க 428 59.12 ெவற்ற

2 சப்பாண.சீ ஆண் சீன. ச அ.இ.அ.த..க 282 38.95 ேதால்வ

3 ேபச்ச.க ஆண் கப்ைபயா. வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாரத்ைர.அ ஆண் அய்யரப்பன் அ.ம..க. 12 1.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1012   பதவான வாக்கள்: 798(78.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 798    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்சார.ப ஆண் பர்கம்ம எஸ்..ப.ஐ. 70 8.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அன்வர் அ.அ ஆண் அப்ல்
த்தப் இ.ேத.கா 132 16.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சால் கமீ.அ ஆண் அப்ல்
ரஹ்மான் அ.ம..க. 12 1.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசய்ய அ
பாத்தமா.ெச ெபண் ெசய்ய அ

 இ.... 10 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கம்ம
இனாயத்ல்லாஹ்.அ ஆண் அக்பர் அ

Manithaneya
Jananayaga
Katchi

27 3.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரஹ்மத்ல்லா.ைம ஆண் ைமதீன் பச்ைச த..க 354 44.36 ெவற்ற

7 ஜாஹீர் உேசன். ஆண் கம்ம
உேசன் ச அ.இ.அ.த..க 193 24.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:731   பதவான வாக்கள்: 551(75.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 551    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சால் கமீ.இ ஆண் இஸ்மாயல் த..க 241 43.74 ெவற்ற

2 ெசய்ய
அ.எம் ஆண் த் மீரான் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 8 1.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைகயா. ஆண் டைலக்கண். மா அ.இ.அ.த..க 104 18.87 ேதால்வ

4 ேவலாதம் .ப ஆண் பச்ைசக்கன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 34.85 ேதால்வ

5 ஹீைஸன் . ஆண் கம்ம ஹீைசன் அ.ம..க. 6 1.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1155   பதவான வாக்கள்: 833(72.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 833    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தா.மா ெபண் மாரச்ெசல்வன்.மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 121 14.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ல்த்தாய்.ெச ெபண் ெசந்ர் பாண் அ.ம..க. 11 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாலத.இரா ெபண் இராேஜந்தரன்  த..க 549 65.91 ெவற்ற

4 ராஜம்மாள். ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 152 18.25 ேதால்வ

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1133   பதவான வாக்கள்: 690(60.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 690    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சமமா.ேச ெபண் ேசக் தா த..க 622 90.14 ெவற்ற

2 சாராள் ேபகம்
.எஸ் ெபண் நார் மீரான் எம் அ.இ.அ.த..க 51 7.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜீனத்
ேபகம்.ஷா ெபண் ஷாஜஹான் அ.ம..க. 17 2.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:821   பதவான வாக்கள்: 531(64.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாப்பா.ெச ெபண் ெசண்பகம்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 4.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரயம்பவ.அ ெபண் அப்ல் ரஹீம்
எம் அ.இ.அ.த..க 204 38.42 ேதால்வ

3 ேவலம்மாள். ெபண் லேசகரன் அ.ம..க. 71 13.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயல் அர
நஷா.ம ெபண் ம அயா த..க 234 44.07 ெவற்ற

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1134   பதவான வாக்கள்: 697(61.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 697    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆபதா. ெபண் ல் அமீன் எஸ்..ப.ஐ. 118 16.93 ேதால்வ

2 நார் மீராள். ெபண் கம்ம பாக் த..க 545 78.19 ெவற்ற

3 மதாள்.அ ெபண் அப்ல் காதர் அ.ம..க. 23 3.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரஸ்வானா
பா.மா ெபண் மாப்பள்ைள மீரான் நா.த.க. 11 1.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1026   பதவான வாக்கள்: 662(64.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 662    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபக்கர்
சத்தக்.சா ஆண் சால் ஹமீ ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 18 2.72 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 அயார்.அ ஆண் அப்ல் காதர் அ.இ.அ.த..க 81 12.24 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 காஜா சரப். ஆண் கம்ம மீரான் எஸ்..ப.ஐ. 81 12.24 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ேசக் தா.அ ஆண் அப்ல் ஜல் த..க 474 71.60 ெவற்ற

5 கம்ம
மீரான்.அ ஆண் அப்ல் ஜல் அ.ம..க. 8 1.21 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 15 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1027   பதவான வாக்கள்: 698(67.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 698    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவான் மீராள். ெபண் கம்ம கன த..க 287 41.12 ேதால்வ

2 பாத்தமாள்பவ.ெச ெபண் ெசய்ய
ம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 300 42.98 ெவற்ற

3 மீராள் பவ.கா ெபண் காஜா ெசய்ய
ஒ அ.ம..க. 36 5.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரமத் பவ.அ ெபண் அயார் அ அ.இ.அ.த..க 75 10.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 16 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:920   பதவான வாக்கள்: 738(80.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 738    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகச்சாம .க ஆண் கணபத த..க 386 52.30 ெவற்ற

2 கற்பகவல்.ெச ெபண் ெசல்வக்மார் அ.ம..க. 11 1.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சேரான.ரா ெபண் ராைசயா அ.இ.அ.த..க 123 16.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமாகன்.பா ஆண் பாஸ்கரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 218 29.54 ேதால்வ

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 17 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:868   பதவான வாக்கள்: 650(74.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 650    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உைடயம்மாள்.க ெபண் கஷ்ணன் அ.ம..க. 29 4.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணேவண.மா ெபண் மாரயப்பன் ப.ேஜ.ப 396 60.92 ெவற்ற

3 பேரமா.ெச ெபண் ெசந்தல்ேவல் ந ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமலட்ம.க ெபண் கப்பசாம ஏ த..க 205 31.54 ேதால்வ

ேபராட்ச : வடகைர கீழ்படாைக   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:886   பதவான வாக்கள்: 622(70.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணாசலம்.ப ஆண் பட்டத் அ.ம..க. 167 26.85 ேதால்வ

2 சாம.ச ஆண் சத்தைர ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 41 6.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரஷ். ஆண் ப்டாத அ.இ.அ.த..க 287 46.14 ெவற்ற

4 ெசண்பகம். ஆண் த்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நடராஜன்.ெசா ஆண் ெசாக்கங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 18.65 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1142   பதவான வாக்கள்: 771(67.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 771    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகவல்.ப ெபண் பள்ைளயார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத.ஆ ெபண் கண்ணன் அ.ம..க. 363 47.08 ெவற்ற

3 மல்கா.பா ெபண் பாண் த..க 290 37.61 ேதால்வ

4 ராமலட்ம.த ெபண் தடன் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 86 11.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராேஜஸ்வர.ப ெபண் வள்ளப்பாண் ப அ.இ.அ.த..க 14 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1371   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தடன்.பா ஆண் பாலா த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1251   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராமலட்ம.ரா ெபண் ராமர் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1237   பதவான வாக்கள்: 937(75.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 937    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா.மா ெபண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 484 51.65 ெவற்ற

2 சங்கரம்மாள்.ரா ெபண் ராஜன் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 3.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜான்சராண. ெபண் ேரஷ் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 424 45.25 ேதால்வ

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1094   பதவான வாக்கள்: 796(72.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 796    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ல்தான்.அ ஆண் அசன் ைகதீன் த..க 209 26.26 ேதால்வ

2 நார் சால்
ஹமீ. ஆண் கம்ம கன

மைரக்காயர்
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 587 73.74 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1289   பதவான வாக்கள்: 984(76.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 984    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.ேகா ெபண் ேகாமதசங்கர்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 487 49.49 ெவற்ற

2 மார.ெச ெபண் ெசல்வம் எம் த..க 463 47.05 ேதால்வ

3 லட்ம.ெச ெபண் ெசல்வம் க நா.த.க. 34 3.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1059   பதவான வாக்கள்: 828(78.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 828    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகாேதவ.க ெபண் கட்டெபாம்மன் அ த..க 353 42.63 ேதால்வ

2 சங்கஸ்வர. ெபண் கன் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 475 57.37 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1036   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகஸ்வரன்.ேவ ஆண் ேவச்சாம க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1105   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்
ெசல்வ.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் மா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1220   பதவான வாக்கள்: 921(75.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 920    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்ஜத்கான். ஆண் லாம் கம்ம இ.... 331 35.98 ேதால்வ

2 ைலலா பா.எஸ் ெபண் ேஷக் மதார் த..க 589 64.02 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:908   பதவான வாக்கள்: 715(78.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 715    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மலர்மத.ெப ெபண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 4.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கராஜா.ேவ ஆண் ேவச்சாம த..க 36 5.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லாவண்யா.ரா ெபண் ராேமஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 648 90.63 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:932   பதவான வாக்கள்: 661(70.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 661    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பக ேஜாத.ப ெபண் பழனச்சாம மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 1.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தீபா. ெபண் சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பட்லட்ம.க ெபண் கப்பசாம த..க 93 14.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேபச்சயம்மாள்.க ெபண் கந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 5.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாரயம்மாள்.எஸ்ப ெபண் காளராஜ் ஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 509 77.00 ெவற்ற

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:754   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னீஸ். ஆண் சாம ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1025   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.ஆ ஆண் ஆகம் எஸ் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1006   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரத்.அ ஆண் அணாசலம் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : வாேதவநல்ர்   வார் எண்: 16 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:822   பதவான வாக்கள்: 547(66.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 547    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கத்தாய்.ேத ெபண் ேதவவநாயகம்
ஆர்.ேக த..க 258 47.17 ேதால்வ

2 பேரமா.எம் ெபண் பழனக்மார் அ.இ.அ.த..க 289 52.83 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேகஸ்வர. ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:981   பதவான வாக்கள்: 696(70.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 696    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதராண.க ெபண் கேணசன் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 279 40.09 ேதால்வ

2 மார. ெபண் கன் நா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 417 59.91 ெவற்ற


