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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : ேதன

ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:609   பதவான வாக்கள்: 471(77.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 471    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கணாநத.ச ஆண் சன்னந்தத்ேதவர் த..க 314 66.67 ெவற்ற

2 பாண்ஸ்வர.ச ெபண் சவக்மார் எம் ப.ேஜ.ப 7 1.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயராஜ்.ெப ஆண் ெபமாள் ேதவர் ப அ.இ.அ.த..க 150 31.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:679   பதவான வாக்கள்: 487(71.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 487    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகர்சாம.ெவ ஆண் ெவங்கடசாம ப.ேஜ.ப 20 4.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆேராக்கயசாம.அ ஆண் அந்ேதாணயார் த..க 211 43.33 ெவற்ற

3 பாண்யராஜ்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 184 37.78 ேதால்வ

4 மார்க்கண்டன்.த ஆண் தப்பத நா மா அ.இ.அ.த..க 72 14.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:590   பதவான வாக்கள்: 399(67.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 399    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபநாத். ஆண் ரளதரன் ெஜ த..க 274 68.67 ெவற்ற

2 பாண்யராஜா.ெவ ஆண் ெவங்கடசாம ப.ேஜ.ப 18 4.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயவரன்.அ ஆண் அன்னக்ெகா அ.இ.அ.த..க 107 26.82 ேதால்வ

ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:603   பதவான வாக்கள்: 425(70.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்ைலயா. ஆண் த்தளப்பன் ப.ேஜ.ப 12 2.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேதசங்ராஜா.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் த..க 300 70.59 ெவற்ற

3 மணகண்டன்.மா ஆண் மாயாண்  அ.இ.அ.த..க 10 2.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன். ஆண் த்
இளத்ேதவர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 24.24 ேதால்வ

ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:657   பதவான வாக்கள்: 449(68.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 449    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.க ஆண் கத்தபாண்  அ.இ.அ.த..க 14 3.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்னைர.ெச ஆண் ெசல்லத் எஸ் ப.ேஜ.ப 73 16.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜந்தரன். ஆண் ரய நாராயணன் த..க 362 80.62 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:604   பதவான வாக்கள்: 407(67.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 407    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரயா. ெபண் ேரஷ் ப ப.ேஜ.ப 146 35.87 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.ெச ெபண் ெசந்தல் க அ.இ.அ.த..க 156 38.33 ெவற்ற

3 லட்ம.ஐ ெபண் ஐயப்பன் க த..க 105 25.80 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:557   பதவான வாக்கள்: 356(63.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 356    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவரயம்மாள். ெபண் அெலக்ஸாண்டர் அ.இ.அ.த..க 7 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வண்ணரச.அ ெபண் அந்ேதாணயார் த..க 195 54.78 ெவற்ற

3 ெஜயசீ.அ ெபண் சந்ேதாஷ்மார் ஏ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 43.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:591   பதவான வாக்கள்: 420(71.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 420    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 க்மண.ெஜ ெபண் ெஜயராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 19.05 ேதால்வ

2 லட்ம.க ெபண் கண்ணன் ேக அ.இ.அ.த..க 121 28.81 ேதால்வ

3 வஜயா.நா ெபண் நாகராஜ் ப.ேஜ.ப 8 1.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயா. ெபண் னயாண் வா த..க 211 50.24 ெவற்ற
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ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:824   பதவான வாக்கள்: 566(68.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணா.பா ெபண் பாண்யராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 215 37.99 ேதால்வ

2 ஷ்பம்.ஜ ெபண் ேகாவந்தன் த..க 250 44.17 ெவற்ற

3 ேஜாத.பா ெபண் பாண்யராஜ் அ.இ.அ.த..க 101 17.84 ேதால்வ

ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:868   பதவான வாக்கள்: 645(74.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 645    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரமசவம். ஆண் த்ைதயா அ.இ.அ.த..க 68 10.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாஸ்கர்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ்  ப.ேஜ.ப 223 34.57 ேதால்வ

3 த்.க ஆண் கப்ைபயா  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜ்மார்.க ஆண் கப்ைபயா உ த..க 352 54.57 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:714   பதவான வாக்கள்: 517(72.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அல்ேபான்ஸ்.ஞா ெபண் ஞானராஜ் அ த..க 98 18.96 ேதால்வ

2 கந்த.ச ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 115 22.24 ேதால்வ

3 ஞானமண.க ெபண் கரஸ்யான் அ.இ.அ.த..க 89 17.21 ேதால்வ

4 ெபர்ச.ேஜா ெபண் ேஜாசப் நா.த.க. 8 1.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயா.பா ெபண் பாண்யன் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 207 40.04 ெவற்ற

ேபராட்ச : அமந்தன்பட்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:705   பதவான வாக்கள்: 529(75.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 529    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதானயார்.எஸ் ஆண் சேலத் பச்ைச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 139 26.28 ேதால்வ

2 சன்னப்பர்.அ ஆண் அமர்தம் அ.இ.அ.த..க 26 4.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ராஜா.அ ஆண் அந்ேதாணஸ் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 151 28.54 ேதால்வ

4 ேவதபாக்கயம்.எஸ் ஆண் சேலத் இ த..க 213 40.26 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:722   பதவான வாக்கள்: 539(74.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 539    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:52:46 4/75

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சலா.ேச ெபண் ேசவயர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 240 44.53 ேதால்வ

2 நதயா
ராண.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் ேவ வ.ச.க. 290 53.80 ெவற்ற

3 ைமனா.மா ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 9 1.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:539   பதவான வாக்கள்: 446(82.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 446    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழேகஸ்வர.ச ெபண் சலம்பரசன் எம் அ.இ.அ.த..க 99 22.20 ேதால்வ

2 சாந்த.வ ெபண் வனப்பாண்யன் ப த..க 114 25.56 ேதால்வ

3 ப்த்தாய்.மா ெபண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 10.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்ெசல்வ.அ ெபண் அற ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 13.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேவல்மயல்.ப ெபண் பச்ைச ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 28.48 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:668   பதவான வாக்கள்: 553(82.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமஸ்வர.ரா ெபண் ராஜபாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காயத்ர ேதவ.ரா ெபண் ராஜ்மார்  அ.இ.அ.த..க 277 50.09 ெவற்ற

3 நத்யா.க ெபண் ராஜ்மார் த..க 272 49.19 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1353   பதவான வாக்கள்: 937(69.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 936    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆவைடத்தாய். ெபண் அ.கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தவமண.வ ெபண் வநாயகர்த்த நா.த.க. 90 9.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாச்சயார்.அ ெபண் அழகர்சாம எ அ.இ.அ.த..க 352 37.61 ேதால்வ

4 ேஜாத.ேச ெபண் ப.ேசகர் த..க 477 50.96 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1877   பதவான வாக்கள்: 1140(60.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1133    ெசல்லாத வாக்கள் : 7
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.அ ஆண் அய்யனார் ப.ேஜ.ப 17 1.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காளரா. ஆண் .சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 1.94

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரமத.நா ெபண் நாகராஜன் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 15.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தேனஷ்மார்.ரா ஆண் ராஜேசகர் நா.த.க. 56 4.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலப்பரமண.ப ஆண் ப.பச்ைச த..க 459 40.51 ெவற்ற

6 மைரவரன். ஆண் ப்பரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மாரத்.ேவ ஆண் ேவச்சாம அ.இ.அ.த..க 347 30.63 ேதால்வ

8 மீனாட்ச ந்தரம்.அ ஆண் அழகப்பன்  Makkal Needhi
Maiam 38 3.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1882   பதவான வாக்கள்: 1358(72.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1346    ெசல்லாத வாக்கள் : 12

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ெப ஆண் ெபத்தணசாம நா அ.ம..க. 5 0.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தராஜ்.த ஆண் .தேவங்கடசாம த..க 560 41.60 ேதால்வ

3 சரவணக்மார்.இர ஆண் .இரத்தனம் நா.த.க. 57 4.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலகன்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம அ.இ.அ.த..க 678 50.37 ெவற்ற

5 வமல்ராஜ். ஆண் த்காமாட்ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 3.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1067   பதவான வாக்கள்: 822(77.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 815    ெசல்லாத வாக்கள் : 7

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யா. ெபண் கா.ராேஜஷ் த..க 364 44.66 ேதால்வ

2 மலர்வழ. ெபண் கன் ெபா அ.இ.அ.த..க 451 55.34 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1841   பதவான வாக்கள்: 1388(75.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1381    ெசல்லாத வாக்கள் : 7
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகாமண.நா ெபண் நாேகந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 2.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரகலா.ெபா ெபண் ந.ெபான்த்ைர த..க 669 48.44 ெவற்ற

3 ெசல்வகேணசன்.ரா ஆண் ராைசயா ப.ேஜ.ப 18 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தனபால்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர அ.இ.அ.த..க 608 44.03 ேதால்வ

5 தனலட்ம.ெச ெபண் .ெசந்தல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 1.23

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாண்யன்.ெச ஆண் ெசல்வம் அ.ம..க. 11 0.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேவல்கன்.ச ஆண் சண்கம் நா.த.க. 19 1.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1834   பதவான வாக்கள்: 1418(77.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1412    ெசல்லாத வாக்கள் : 6

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.பா ெபண் பாண்யன் அ.ம..க. 26 1.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பராசக்த.ெப ெபண் ெமா.ெபமாள் த..க 839 59.42 ெவற்ற

3 பழனத்தாய்.ெப ெபண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 1.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமாகனப்பரயா.ரா ெபண் ராஜீ நா.த.க. 31 2.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வரலட்ம.ரா ெபண் ராமங்கம் அ.இ.அ.த..க 493 34.92 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1453   பதவான வாக்கள்: 981(67.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 977    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாவத.ெச ெபண் ெசல்வம் ேக அ.இ.அ.த..க 384 39.30 ெவற்ற

2 ெசல்வ.ெச ெபண் ஆர்.ெசல்வம் த..க 360 36.85 ேதால்வ

3 தீபகா.த ெபண் தமழன் அ.ம..க. 6 0.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவலம்மாள்.வ ெபண் ப.வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 227 23.23 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1749   பதவான வாக்கள்: 1235(70.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1229    ெசல்லாத வாக்கள் : 6

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லம்மாள்.ேகா ெபண் ேகாட்ைடமண அ.ம..க. 21 1.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலமார. ெபண் கண்ணன் ரா அ.இ.அ.த..க 680 55.33 ெவற்ற

3 வளர்மத.ெஜ ெபண் க.ெஜயபால் த..க 528 42.96 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1681   பதவான வாக்கள்: 1132(67.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1128    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கஸ்ர
லட்ம.ரா ெபண் ெர.ராமகஷ்ணன் த..க 644 57.09 ெவற்ற

2 சத்தயா.ஆ ெபண் ஆகம்  Makkal Needhi
Maiam 13 1.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரதா.ச ெபண் சவா அ.இ.அ.த..க 397 35.20 ேதால்வ

4 வசந்த. ெபண் கன் ேத..த.க 74 6.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2029   பதவான வாக்கள்: 1312(64.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1309    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாராண.ச ெபண் எம்.சங்கர் அ.இ.அ.த..க 526 40.18 ேதால்வ

2 மீனாட்ச. ெபண் க.னீஸ்வரன் ச.ப.ஐ 728 55.61 ெவற்ற

3 ேரவத. ெபண் .த்மார் அ.ம..க. 17 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லா.வ ெபண் வஷ்வநாதன் நா.த.க. 38 2.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1167   பதவான வாக்கள்: 856(73.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 855    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமச்சந்தரன்.மா ஆண் .மாரத் அ.இ.அ.த..க 277 32.40 ேதால்வ

2 ேசட். ஆண் த்ைதயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 275 32.16 ேதால்வ

3 ராமசாம.ஆ ஆண் ெப.ஆகம் த..க 303 35.44 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1721   பதவான வாக்கள்: 1257(73.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1249    ெசல்லாத வாக்கள் : 8

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னமார. ஆண் .ப்ைபயா த..க 488 39.07 ேதால்வ

2 தவசங்கம்.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 191 15.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேனாஜ்மார்.நா ஆண் நாகராஜன் நா.த.க. 14 1.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மேனாஜ்பா. க ஆண் .கரயமால் ப.ேஜ.ப 12 0.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்ராமன். ஆண் ப்பரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 544 43.55 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1763   பதவான வாக்கள்: 1311(74.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1307    ெசல்லாத வாக்கள் : 4
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ம ெபண் ரா.மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 717 54.86 ெவற்ற

2 தமழ்ெசல்வ.ச ெபண் சவா அ.ம..க. 32 2.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேதன்ெமாழ.நா ெபண் ஆர்.நாகராஜன் த..க 543 41.55 ேதால்வ

4 ஜீவா.ர ெபண் கா.ரவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1054   பதவான வாக்கள்: 820(77.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 816    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யா.ேவ ெபண் ச.ேவல்கன் நா.த.க. 5 0.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணக்மார்.ப ஆண் எம்.பழனச்சாம த..க 584 71.57 ெவற்ற

3 நீதபத.ச ஆண் சன்ைனயா ேசர்ைவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன். ஆண் சாம அ.இ.அ.த..க 3 0.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராம்ந்தர்.மா ஆண் மாடசாம நாடார் அ.ம..க. 177 21.69 ேதால்வ

6 வஜயக்மார்.பா ஆண் ேவ.பாேசர்ைவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 3.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1198   பதவான வாக்கள்: 787(65.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 782    ெசல்லாத வாக்கள் : 5

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேரகா.ஆ ெபண் ரா.ஆக ராஜ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 528 67.52 ெவற்ற

2 வனதா.ேகா ெபண் க.ேகாஸ்வரன் த..க 254 32.48 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1338   பதவான வாக்கள்: 770(57.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 763    ெசல்லாத வாக்கள் : 7

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.இரா ஆண் இராஜாங்கம் ப.ேஜ.ப 66 8.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சைடயாண்.இரா ஆண் இராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 32 4.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சம்பத்.இரா ஆண் இராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 12.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரஷ் பாண்.ச ஆண் எஸ்.சன்னத்தம்ப
நாடார் த..க 291 38.14 ெவற்ற

5 ரயக்மார்.நா ஆண் .நாகரத்தனம் Makkal Needhi
Maiam 24 3.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மயல்கன்.க ஆண் கர்ணன் அ.இ.அ.த..க 252 33.03 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஆண்ப்பட்   வார் எண்: 17 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:946   பதவான வாக்கள்: 548(57.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 541    ெசல்லாத வாக்கள் : 7

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.ேத ெபண் ேதவதாஸ் அ.ம..க. 13 2.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேணசன்.ப ஆண் இரா.பழனச்சாம நா.த.க. 13 2.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சன்னன்.வ ஆண் வரணத்ேதவர் ச.ப.ஐ(எம்) 355 65.62 ெவற்ற

4 தஷ்ேகா.அ ஆண் வ.அண்ணாமைல
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 140 25.88 ேதால்வ

5 ேமாகன்மார்.பா ஆண் பாண்யன் ப.ேஜ.ப 20 3.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:843   பதவான வாக்கள்: 598(70.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலா.ச ெபண் சண்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 8.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.ப ெபண் ெச.பரமன் அ.இ.அ.த..க 191 31.99 ேதால்வ

3 பஞ்.ந ெபண் வ.நல்லகாமன் த..க 357 59.80 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1630   பதவான வாக்கள்: 1097(67.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1097    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேகாகலா.அ ெபண் அழராஜா அ.இ.அ.த..க 573 52.23 ெவற்ற

2 தந்தரவள்ள. ெபண் த்பகவத நா.த.க. 19 1.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தவ்ய ர்யா. ெபண் ராேஜஸ் த..க 497 45.31 ேதால்வ

4 ேதன்ெமாழ. ெபண் த்மணகண்டன் அ.ம..க. 8 0.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1667   பதவான வாக்கள்: 1158(69.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1158    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் காதர்
ெஜய்லான. ஆண் கம அனபா த..க 723 62.44 ெவற்ற

2 ெகாந்தால்கான்
யாக் ரஹம்.கா ஆண் கான் கம அ.ம..க. 213 18.39 ேதால்வ

3 ைசல்லாஹ். ஆண் கம
ஹீைசன் அ.இ.அ.த..க 30 2.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கம அப்ல்
காதர்.அ ஆண் அப்ல்

ரமான் எஸ்..ப.ஐ. 111 9.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த் பகவத. ஆண் த்ைதயா நா.த.க. 81 6.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1726   பதவான வாக்கள்: 1096(63.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1096    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கயராஜ்.அ ஆண் அந்ேதாணத் வ.ச.க. 717 65.42 ெவற்ற

2 த்ப்பாண்யன்.ம ஆண் மகாங்கம் அ.இ.அ.த..க 316 28.83 ேதால்வ

3 ேகசன்.ேபா ஆண் ேபாஸ் நா.த.க. 41 3.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜகன்.ச ஆண் சவரத் Makkal Needhi
Maiam 22 2.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1241   பதவான வாக்கள்: 764(61.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 764    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.த ஆண் தங்கம் த..க 332 43.46 ேதால்வ

2 மார்.அ ஆண் அய்யா நாடார் அ.இ.அ.த..க 350 45.81 ெவற்ற

3 மார்.கா ஆண் காளத் Makkal Needhi
Maiam 11 1.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபரயசாம. ஆண் கன் ப.ேஜ.ப 43 5.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்மார்.த ஆண் தங்கம் அ.ம..க. 13 1.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரமத்ல்லா.அ ஆண் அல்லாபச்ைச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஸ்டான் ராஜா.அ ஆண் அல்ேபான்ஸ் நா.த.க. 8 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1372   பதவான வாக்கள்: 834(60.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 834    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழராஜா.பஆர்ப ஆண் பழனயாண் அ.இ.அ.த..க 318 38.13 ேதால்வ

2 சவராம்.ரா ஆண் ராஜாராம் ப.ேஜ.ப 15 1.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சீனவாசன்.த ஆண் தங்கராஜ் த..க 456 54.68 ெவற்ற

4 வளர்மத.ேச ெபண் ேசவயர் சன்ன
அந்ேதாண நா.த.க. 45 5.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2357   பதவான வாக்கள்: 1731(73.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1731    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கயேமர.ஆ ெபண் ஆேராக்கயராஜ் த..க 638 36.86 ேதால்வ

2 ஐஸ்வர்யா.பா ெபண் ர் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 686 39.63 ெவற்ற

3 சரஸ்வத.ச ெபண் சன்னப்பன் நா.த.க. 8 0.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமலா.அ ெபண் அந்ேதாண அ.இ.அ.த..க 385 22.24 ேதால்வ

5 ெஹலன் எஸ்தர்
ெசல்வராண.ச ெபண் சகாய இன்னா Makkal Needhi

Maiam 14 0.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1792   பதவான வாக்கள்: 1113(62.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1113    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.மா ஆண் மாரத் நா.த.க. 25 2.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரன்.ர ஆண் ரத்தனசாம த..க 936 84.10 ெவற்ற

3 ெஜபமாைல. ெபண் த்ைதயா அ.இ.அ.த..க 152 13.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1192   பதவான வாக்கள்: 684(57.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 684    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகம்மாள்.ெச ெபண் ெசந்தல் மரன் அ.இ.அ.த..க 254 37.13 ேதால்வ

2 பாத்தமாகன.ேஷ ெபண் ேஷக்
ஜர்ரஹ்மான் த..க 430 62.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1351   பதவான வாக்கள்: 895(66.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 895    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ. ெபண் ராஜேசகர் ேத..த.க 41 4.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாலதப்பரயா.ரா ெபண் ராஜபாண் த..க 462 51.62 ெவற்ற

3 த்லட்ம. ெபண் கன் ப.ேஜ.ப 369 41.23 ேதால்வ

4 வகதா ரமான்யா. ெபண் கம ரபக் அ.ம..க. 23 2.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1812   பதவான வாக்கள்: 1225(67.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1225    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த.ரா ெபண் ராஜா அ.ம..க. 25 2.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தேதவ.ஜ ெபண் த்ராஜா த..க 436 35.59 ேதால்வ

3 ெசல்வராண.க ெபண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 533 43.51 ெவற்ற

4 பன்தாய்.ரா ெபண் ராமர் அ.இ.அ.த..க 199 16.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஷ்பராண. ெபண் த்ச்ெசல்வம் நா.த.க. 32 2.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1808   பதவான வாக்கள்: 1169(64.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1169    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பத்ல்லாகான்.ஜ ஆண் ஜபர்லாகான் எஸ்..ப.ஐ. 94 8.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவசங்கர்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா
பள்ைள அ.இ.அ.த..க 150 12.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தயாகராஜன்.மா ஆண் மாரத் ப.ேஜ.ப 19 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலாஜ.பா ஆண் பாலப்ரமண அ.ம..க. 277 23.70 ேதால்வ

5 ரபக்கான்.த ஆண் தஸ்தகர் ல்தான் நா.த.க. 4 0.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஷக் கமர்தீன்.அ ஆண் அப்ல் ரஹீம் த..க 625 53.46 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1657   பதவான வாக்கள்: 986(59.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 986    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.ஈ ெபண் ஈஸ்வரன் அ.இ.அ.த..க 245 24.85 ேதால்வ

2 கைலவாண
காயத்ர. ெபண் ப்பரமண த..க 506 51.32 ெவற்ற

3 ரதயா பர்வன். ெபண் கம கன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயமண.ெத ெபண் ெதய்வம் ப.ேஜ.ப 221 22.41 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1238   பதவான வாக்கள்: 679(54.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 679    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதீஜா ேபகம்.சா ெபண் சால் ஹமீ எஸ்..ப.ஐ. 50 7.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சம்சாத் ேபகம். ெபண் கம
ல்தான்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நஷார்நஷா. ெபண் கம ரப த..க 505 74.37 ெவற்ற

4 ரயா ேபகம்.அ ெபண் அப்தாகீர் அ.இ.அ.த..க 110 16.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1766   பதவான வாக்கள்: 1093(61.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1093    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரவந்தன்.நா ஆண் நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 123 11.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்னாச.அ ஆண் அழகப்பத்ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 4.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சன்னப்பன்.அ ஆண் அந்ேதாண நா.த.க. 12 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபான்ராஜா.த ஆண் தங்கப்பாண்யன் ப.ேஜ.ப 438 40.07 ேதால்வ

5 மணகண்டன்.ப ஆண் பரமசவம் த..க 473 43.28 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1375   பதவான வாக்கள்: 830(60.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 830    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்ரன்.சா ெபண் சாதக் பாட்சா அ.இ.அ.த..க 138 16.63 ேதால்வ

2 ஆயஷா. ெபண் ஹம ரபக் எஸ்..ப.ஐ. 34 4.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாத்தமாஜான்.அ ெபண் ஜபத்கான் இ.ேத.கா 373 44.94 ெவற்ற

4 பரயா.ப ெபண் பரசாந்த் நா.த.க. 9 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஷஜ. ெபண் ஜமால் ைமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 276 33.25 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1539   பதவான வாக்கள்: 930(60.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 930    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமேலாற்பவேமர.அ ெபண் அமல்ராஜ் த..க 586 63.01 ெவற்ற

2 சத்த பாத்தமா.ஆ ெபண் ஆசஃப் நா.த.க. 8 0.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைசயத பாத்தமா.ச ெபண் க்தார் மர்சா எஸ்..ப.ஐ. 100 10.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராத்தாய். ெபண் மேரசன் அ.இ.அ.த..க 223 23.98 ேதால்வ

5 ெஜமா ஜாஸ்மன்.அ ெபண் ரயாஜ்தீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1682   பதவான வாக்கள்: 1176(69.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1176    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வம்.ம ஆண் மதப்பாண்த்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 498 42.35 ேதால்வ

2 மாரராஜா.ச ஆண் சவராமகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 22 1.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கம அப்ல்
காசம்.எஸ்எம்எஸ் ஆண் ைசய மீரான் த..க 651 55.36 ெவற்ற

4 த்ச் ெசல்வம். ஆண் த்ைதயா நா.த.க. 5 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உத்தமபாைளயம்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1221   பதவான வாக்கள்: 823(67.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 823    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்பர் அ.அ ஆண் அப்பாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.97 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 சபர் சாதக்.ைச ஆண் ைசய
இப்ராகீம் எஸ்..ப.ஐ. 67 8.14 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

3 சபர் அகம.ஜா ஆண் ஜமால்
ைமதீன் அ.ம..க. 12 1.46 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 சஜீத் ரஹ்மான்.ைச ஆண் ைசய அ நா.த.க. 8 0.97 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ேசக் தாத்.அ ஆண் அப்ல் சலாம் அ.இ.அ.த..க 182 22.11 ேதால்வ

6 கம ஆதம்.சா ஆண் சாய ராத்தர் த..க 423 51.40 ெவற்ற

7 ைமதீன்.அ ஆண் அப்பாஸ் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 101 12.27 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

8 ஜயால்ஹக். ஆண் கம
ஹனபா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 2.67 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : ஓைடப்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:641   பதவான வாக்கள்: 463(72.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 463    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கந்தசாம.ப ஆண் பன்னத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 66 14.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்லராஜ்.க
ெபா ஆண் ெபான்ராஜ் . க ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 170 36.72 ேதால்வ

3 ேநதாஜ.ெகா ஆண் ெகாண்டப்பநாயக்கர் த..க 227 49.03 ெவற்ற



26-02-2022 14:52:46 15/75

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:995   பதவான வாக்கள்: 742(74.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 742    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகம்மாள்.என் ெபண் நாகராஜ்.எஸ் அ.இ.அ.த..க 146 19.68 ேதால்வ

2 ெஜகதீஸ்வர.எம் ெபண் த்க்மார்.எம் த..க 596 80.32 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1147   பதவான வாக்கள்: 826(72.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 826    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளீஸ்வர.ச ெபண் சவா.ெச த..க 326 39.47 ெவற்ற

2 சாந்த. ெபண் னீஸ்வரன்.  அ.இ.அ.த..க 253 30.63 ேதால்வ

3 ெசல்வ.ச ெபண் சந்தரன் அ.ம..க. 150 18.16 ேதால்வ

4 பாக்கயலட்ம.பா ெபண் பாண்யன். ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 11.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஓைடப்பட்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:795   பதவான வாக்கள்: 589(74.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 589    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணேசகரன். ஆண் ள அ.இ.அ.த..க 315 53.48 ெவற்ற

2 க்கன்.பா ஆண் பாண் த..க 274 46.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஓைடப்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1089   பதவான வாக்கள்: 749(68.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 749    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதீஸ்வரன்.நா ரா க ஆண் கேஜந்தரன். நா.
ரா ப.ேஜ.ப 13 1.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாகரன்.த ஆண் தஷ்ேகா. ல அ.இ.அ.த..க 91 12.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்மார்.ச ஆண் சன்னாச.சா த..க 319 42.59 ேதால்வ

4 ெசன்றாயன்.ெப ஆண் ெபமாள்.க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேகசன்.ரா ஆண் இராமர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 321 42.86 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:569   பதவான வாக்கள்: 386(67.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 386    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகமண.எஸ் ெபண் ேசராமன் த..க 185 47.93 ேதால்வ

2 காளீஸ்வர.ச ெபண் சன்னாச.எம் ப.ேஜ.ப 9 2.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ.ேத ெபண் ேதவராஜ். ெச அ.இ.அ.த..க 192 49.74 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ஓைடப்பட்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:584   பதவான வாக்கள்: 414(70.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 414    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ெச ெபண் கராஜா.ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 8.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராண.ேகா ெபண் ேகாவந்தராஜ். கா அ.இ.அ.த..க 119 28.74 ேதால்வ

3 ேஹமா.மா ெபண் மாரத் த..க 261 63.04 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:597   பதவான வாக்கள்: 468(78.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 468    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நீலாவத.ம ெபண் மண.  த..க 259 55.34 ெவற்ற

2 மல்கா.ெச ெபண் ெசல்ேவந்தரன்.  அ.இ.அ.த..க 209 44.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1151   பதவான வாக்கள்: 919(79.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 919    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யா.ப ெபண் ெப.பர அ.இ.அ.த..க 134 14.58 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 தமழ்ராண.பா ெபண் பாக்கயம். ச ப.ேஜ.ப 8 0.87 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 வனதா.ேச ெபண் ேசகர். ரா த..க 777 84.55 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1036   பதவான வாக்கள்: 771(74.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 771    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ெமாழ.க ெபண் கர்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகௗசல்யா. ெபண் ெப தாகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 16.73 ேதால்வ

3 மத.க ெபண் கனகராஜ். த த..க 414 53.70 ெவற்ற

4 மஞ்ளா.ச ெபண் சரவணன் . ச அ.இ.அ.த..க 92 11.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரம்யா.ம ெபண் மணகண்டன் . ந ப.ேஜ.ப 125 16.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:996   பதவான வாக்கள்: 707(70.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 707    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னம்மாள்.த ெபண் ேவ. தங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 19 2.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பவத்ரா.பா ெபண் ம.ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 375 53.04 ெவற்ற

3 மலர்.ஆ ெபண் ஆண்டவர். க த..க 313 44.27 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ஓைடப்பட்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1336   பதவான வாக்கள்: 925(69.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 925    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகாவன்.ெபா ஆண் ெபாம் .  அ.இ.அ.த..க 411 44.43 ேதால்வ

2 கேணசன்.ர ஆண் ரங்கசாம. ெப ப.ேஜ.ப 33 3.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேரசன்.உ ஆண் உைடயாள த..க 481 52.00 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:838   பதவான வாக்கள்: 663(79.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 663    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவரஞ்சன.த ெபண் தஷ்ேகா. இரா த..க 455 68.63 ெவற்ற

2 ஜனா.இ ெபண் இளங்ேகாவன் . மா அ.இ.அ.த..க 208 31.37 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஓைடப்பட்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:945   பதவான வாக்கள்: 692(73.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 692    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆண்டவர். ஆண் ள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 4.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தஷ்ேகா.ரா ஆண் ராமசாம த..க 534 77.17 ெவற்ற

3 பர.அ ஆண் அய்யாகண் . உ அ.இ.அ.த..க 30 4.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ்.ெச ஆண் ெசல்லத்ைர.  அ.ம..க. 94 13.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஓைடப்பட்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1008   பதவான வாக்கள்: 733(72.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 733    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.ஈ ஆண் ஈஸ்வரன். ெவ த..க 370 50.48 ெவற்ற

2 ளராஜ்.சா ஆண் சாமேவல். ெக அ.ம..க. 3 0.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தங்கத்ைர.த ஆண் தங்ைகயா. ெவ ப.ேஜ.ப 11 1.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனராம்.ச ஆண் சங்கன் .  அ.இ.அ.த..க 349 47.61 ேதால்வ

ேபராட்ச : காமயகண்டன்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 466(85.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 466    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாச்சாம.ஒ ஆண் ச. ஒச்சணத்ேதவர் அ.ம..க. 6 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரதாப்.க ஆண் ச. கப்ைபயா த..க 272 58.37 ெவற்ற

3 ரவச்சந்தரன்.சா ஆண் எஸ். சாத்தான் அ.இ.அ.த..க 188 40.34 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1139   பதவான வாக்கள்: 705(61.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 705    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗர.நா ெபண் ஜ. நாகராஜ் அ.இ.அ.த..க 186 26.38 ேதால்வ

2 தலகராண.ப ெபண் . பச்ைசமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 346 49.08 ெவற்ற

3 த்மார.ர ெபண் நா. ரேமஷ் த..க 173 24.54 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1064   பதவான வாக்கள்: 745(70.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 745    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.ப ெபண் . பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 228 30.60 ேதால்வ

2 த்லட்ம.க ெபண் கா. கப்பசாம த..க 517 69.40 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1084   பதவான வாக்கள்: 745(68.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 745    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கத்தாரண.க ெபண் கப்பசாம அ.இ.அ.த..க 193 25.91 ேதால்வ

2 தமழ்ச்ெசல்வ.ஐ ெபண் ஐய்யப்பன் ப.ேஜ.ப 31 4.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெவற்றச்ெசல்வ. ெபண் த்வரப்பன்.  த..க 521 69.93 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1086   பதவான வாக்கள்: 673(61.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 673    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நத்யா.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 265 39.38 ெவற்ற

2 மகரேஜாத.பா ெபண் பாண்யராஜ் த..க 228 33.88 ேதால்வ

3 பா. ெபண் அ. த்சரவணன் ப.ேஜ.ப 180 26.75 ேதால்வ

ேபராட்ச : காமயகண்டன்பட்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:862   பதவான வாக்கள்: 586(67.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 586    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணர்த்த.ெபா ஆண் ெபாம்ைமயன் ப.ேஜ.ப 146 24.91 ேதால்வ

2 ேகசவன்.அ ஆண் எஸ். அழமைல அ.இ.அ.த..க 117 19.97 ேதால்வ

3 ேகசன்.மா ஆண் மா. மாயாண்ேதவர் த..க 319 54.44 ெவற்ற

4 ெஜகதீசன்.ெமா ஆண் ெபா. ெமாக்கராஜ் அ.ம..க. 4 0.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காமயகண்டன்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1056   பதவான வாக்கள்: 662(62.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 662    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவ.ல ரா  ரா ஆண் எஸ். ராமர்த்த ப.ேஜ.ப 249 37.61 ேதால்வ

2 சீனவாசன்.க ஆண் . கணபதராஜ் த..க 275 41.54 ெவற்ற

3 தாமைரச்ெசல்வன்.ஆ ஆண் மா. ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 6.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பா.வ ஆண் வசாகமண அ.இ.அ.த..க 78 11.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 னவாசன். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1080   பதவான வாக்கள்: 793(73.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 793    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண.ஞா ெபண் ரா. ஞாேனசன் அ.ம..க. 362 45.65 ெவற்ற

2 சங்கத்தாய்.ச ெபண் சன்னச்சாம த..க 266 33.54 ேதால்வ

3 சங்கீதா.ர ெபண் ம. ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 165 20.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1146   பதவான வாக்கள்: 850(74.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 850    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗர.ஆ ெபண் . ஆங்கத்ேதவர் த..க 398 46.82 ேதால்வ

2 ேயாேகஸ்வர.ச ெபண் எஸ்.எம்.எஸ்.
சவனாண் அ.இ.அ.த..க 452 53.18 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:973   பதவான வாக்கள்: 772(79.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 772    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஸ்ர.ரா ெபண் க. பாஸ்கரன் த..க 300 38.86 ெவற்ற

2 சண்கநத. ெபண் ஆ. மேரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 13.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நந்தனேதவ. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 44 5.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனாதன.பா ெபண் அ. பாலகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 2.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயப்பரதா. ெபா ெபண் ரா. ராம்க அ.ம..க. 297 38.47 ேதால்வ

ேபராட்ச : காமயகண்டன்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1022   பதவான வாக்கள்: 656(64.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் சந்தரேசகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 187 28.51 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார்.ெஜ ஆண் ெஜயராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசகர்.க ஆண் ெச. கண்ைணயன் த..க 146 22.26 ேதால்வ

4 பகவதராஜ்.ரா ஆண் ெச.
ராமகஷ்ணன் பா.ம.க. 5 0.76

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரமசவம்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 46 7.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாலசந்தர்.ப ஆண் ெவ. பழனயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 பர. ஆண் மேரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 3.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 மேகஸ்வரன்.ரா ஆண் ச. ரா அ.ம..க. 6 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 வரக்மார்.கா ஆண் ெப. காளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 233 35.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : காமயகண்டன்பட்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1197   பதவான வாக்கள்: 821(68.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 821    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கம்.மா ஆண் ேவ. மாணக்கம் ப.ேஜ.ப 27 3.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வம்.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 375 45.68 ேதால்வ

3 பன்னீர்ேவ. ஆண் ேவ. ந்தரராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 419 51.04 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1065   பதவான வாக்கள்: 807(75.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 807    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ம ெபண் ச. மணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 13.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவகாம.ச ெபண் ெபான். சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 239 29.62 ேதால்வ

3 ெசல்வ.ம ெபண் மைலச்சாம அ.இ.அ.த..க 256 31.72 ெவற்ற

4 த்லட்ம.ெச ெபண் மா. ெசல்வகணபத ச.ப.ஐ 204 25.28 ேதால்வ

ேபராட்ச : காமயகண்டன்பட்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1083   பதவான வாக்கள்: 856(79.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 856    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மேரசன்.பா ஆண் பாண்யன் ப.ேஜ.ப 28 3.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணன்.ெபான் ஆண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 195 22.78 ேதால்வ

3 த்ராஜ்.ச ஆண் சண்கேவல்கடர் அ.இ.அ.த..க 199 23.25 ேதால்வ

4 ேவல்கன்.ெப ஆண் ேவ. ெபரயசாம த..க 434 50.70 ெவற்ற

ேபராட்ச : காமயகண்டன்பட்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:967   பதவான வாக்கள்: 693(71.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 693    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அய்யப்பன். ஆண் ளயப்பகடர் அ.இ.அ.த..க 272 39.25 ேதால்வ

2 ேரஷ்.அ ஆண் அற அ.ம..க. 5 0.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரமசவம். ஆண் க. ப்ைபயாபள்ைள த..க 62 8.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜா.ேஜ ப ஆண் ெபான்ராம் ப.ேஜ.ப 354 51.08 ெவற்ற

ேபராட்ச : ச்சர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:540   பதவான வாக்கள்: 426(78.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமண. ஆண் கன் அ.இ.அ.த..க 191 44.94 ேதால்வ

2 ேசகர்.மா ஆண் நா. மாரத் அ.ம..க. 1 0.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மகாராஜன்.ெச ஆண் ெசல்லத் ப.ேஜ.ப 1 0.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன் .அ ஆண் ெகா. அங்கத்ேதவர் த..க 232 54.59 ெவற்ற

ேபராட்ச : ச்சர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:521   பதவான வாக்கள்: 410(78.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 409    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணஷ்.அ ஆண் அய்யணத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 138 33.74 ேதால்வ

2 ேபாஜராஜன்
.ெவ ஆண் ெவங்கடாஜலம் த..க 271 66.26 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ச்சர்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:630   பதவான வாக்கள்: 507(80.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 507    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜலட்ம. ெபண் த் த..க 226 44.58 ேதால்வ

2 தீபா. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 37 7.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நீலாவத. ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 244 48.13 ெவற்ற

ேபராட்ச : ச்சர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:544   பதவான வாக்கள்: 425(78.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்ேமாகன பரசாத்.இ ஆண் இைளய
ேவந்தன் அ.இ.அ.த..க 43 10.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜந்தரபரசாத்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் த..க 252 59.29 ெவற்ற

3 ெரங்கசாம .ரா ஆண் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 30.59 ேதால்வ

ேபராட்ச : ச்சர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:514   பதவான வாக்கள்: 392(76.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கணார்த்த . ஆண் பழ. ப்ரமணயபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 156 40.00 ேதால்வ

2 ேகாபநாத்.ப ஆண் பரமசவம் அ.இ.அ.த..க 60 15.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தயாளன். ஆண் ப்பரமணயன்  த..க 167 42.82 ெவற்ற

4 ஸ்டான்
த்.ச ஆண் சைடயாண் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 7 1.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:551   பதவான வாக்கள்: 355(64.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 355    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்ராண.ரா ெபண் ரா. ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 54 15.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகராண.நா ெபண் நாகராஜ் ச த..க 301 84.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:480   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பந்தானம்.ர ெபண் த. ரவச்சந்தரன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:547   பதவான வாக்கள்: 381(69.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச.ப ெபண் பழனெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 64 16.80 ேதால்வ

2 தனலட்ம .ெவ ெபண் ெவங்கேடசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 5.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மீனாட்ச.ர ெபண் ரேமஷ் த த..க 297 77.95 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:456   பதவான வாக்கள்: 319(69.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 319    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.த ெபண் தப்மார். சீ த..க 213 66.77 ெவற்ற

2 தனலட்ம .க ெபண் கதேரசன். ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 106 33.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : ச்சர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:528   பதவான வாக்கள்: 405(76.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 405    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளத். ஆண் ெவ. மார் அ.இ.அ.த..க 172 42.47 ேதால்வ

2 த்ராமங்கம்.மா ஆண் மாரத் .ச த..க 224 55.31 ெவற்ற

3 த்லட்ம .ெச ெபண் ஆர். ெசந்தட்
பாண்யன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 2.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:463   பதவான வாக்கள்: 358(77.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 358    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பார்வத.ப ெபண் பன்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 71 19.83 ேதால்வ

2 பேரமா.மா ெபண் மாரீஸ்வரன். ப த..க 287 80.17 ெவற்ற

ேபராட்ச : ச்சர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:500   பதவான வாக்கள்: 363(72.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 362    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகாவன். ஆண் ெவ. மார் அ.இ.அ.த..க 167 46.13 ேதால்வ

2 ேசக்அத்தா. ஆண் . பாரக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 1.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெநப்ேபாயன்.நா ஆண் ச. நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரவச்சந்தரன்.ெபா த ஆண் தங்கராஜ். ெபா த..க 191 52.76 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகங்வார்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:606   பதவான வாக்கள்: 537(88.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 537    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன். ஆண் கன் ப.ேஜ.ப 12 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பா.ச ஆண் சன்னாத்ேதவர் அ.ம..க. 7 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமர்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 322 59.96 ெவற்ற

4 வஸ்வநாதன்.பா ஆண் பாண் அ.இ.அ.த..க 33 6.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வ.பா ஆண் பாண்த்ேதவர் ச.ப.ஐ(எம்) 163 30.35 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகங்வார்பட்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:756   பதவான வாக்கள்: 581(76.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 581    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பார்த்தபன்.பா ஆண் ேகாம்ைபேரா
ெகங்வார்பட் அ.ம..க. 23 3.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலாஜ.இ ஆண் வடக்த்ெத
ெகங்வார்பட் த..க 345 59.38 ெவற்ற

3 ராமன்.ஒ ஆண் ஒச்சணத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 213 36.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:347   பதவான வாக்கள்: 291(83.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 291    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ச ெபண் ெமயன்ேரா
ெகங்வார்பட் த..க 170 58.42 ெவற்ற

2 ங்ேகாைத.பா ெபண் பா அ.ம..க. 5 1.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயா.ர ெபண் ரவசந்தரன் அ.இ.அ.த..க 116 39.86 ேதால்வ

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

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

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா.பா ெபண் பாண்யராஜன் அ.இ.அ.த..க 209 38.21 ெவற்ற

2 ெசன்றாயம்மாள்.அ ெபண் அய்யனார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 187 34.19 ேதால்வ

3 தமழ்மலர்.அ ெபண் அண்பாண் வ.ச.க. 140 25.59 ேதால்வ

4 த்தம்மாள். ெபண் கன் அ.ம..க. 11 2.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:723   பதவான வாக்கள்: 542(74.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 542    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேகாயல்காைள.ெவ ஆண் ெவள்ைளயன் அ.இ.அ.த..க 180 33.21 ேதால்வ

2 கன். ஆண் சாம ப.ேஜ.ப 14 2.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 13.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜம்மாள். ெபண் பட்டாளம்மன்ேகாவல்ெத
ெகங்வார்பட் த..க 267 49.26 ெவற்ற

5 ராஜா.ேசா ஆண் ேசாைனத் அ.ம..க. 9 1.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:601   பதவான வாக்கள்: 509(84.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.ச ெபண் சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 10.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ேவ ெபண் ேவங்ைகயன் அ.இ.அ.த..க 83 16.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழ்ச்ெசல்வ.எம் ெபண் ெசௗந்தரபாண் த..க 272 53.44 ெவற்ற

4 தனலட்ம.ெஜ ெபண் ெஜயராஜ் அ.ம..க. 3 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பழனயம்மாள்.அ ெபண் அன்ச்ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 18.07 ேதால்வ

6 வேனாசத்ரா.க ெபண் கேணசன் ப.ேஜ.ப 5 0.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகங்வார்பட்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:912   பதவான வாக்கள்: 691(75.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 691    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவராமன்.க ஆண் கப்ைபயா ப.ேஜ.ப 25 3.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்ைனயன்.ச ஆண் சன்ைனயன் அ.ம..க. 7 1.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தண்டபாண.ப ஆண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 100 14.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபான்மண.பா
ெமா ஆண் ெமாட்ைடயாண் த..க 399 57.74 ெவற்ற

5 ெபான்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 160 23.15 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:477   பதவான வாக்கள்: 323(67.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 323    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கலா.க ெபண் கஷ்ணர்த்த அ.இ.அ.த..க 157 48.61 ேதால்வ

2 பவான.ர ெபண் ரஞ்சத்க்மார் ம.த..க. 166 51.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகங்வார்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:602   பதவான வாக்கள்: 417(69.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இக்பால்நஷா.கா ெபண் காதர்ைமதீன் த..க 196 47.00 ெவற்ற

2 ெதௗலத்ேபகம்.ரா ெபண் ராஜாகம அ.இ.அ.த..க 138 33.09 ேதால்வ

3 ஜீமானாதஹன்.ரா ெபண் ராஜாகம எஸ்..ப.ஐ. 83 19.90 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:581   பதவான வாக்கள்: 454(78.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 454    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞானமண.த ெபண் தமழன் த..க 279 61.45 ெவற்ற

2 ேமனகா. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 175 38.55 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகங்வார்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:793   பதவான வாக்கள்: 613(77.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாண்.க ஆண் கப்பணன் அ.ம..க. 6 0.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ர்த்த.மா ஆண் மாயாண் த..க 256 41.76 ேதால்வ

3 ராஜா.ெப ஆண் ெபரயகப்பன் அ.இ.அ.த..க 351 57.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகங்வார்பட்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:784   பதவான வாக்கள்: 602(76.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தேனஷ்மார்.கா ஆண் காட்ராஜா அ.இ.அ.த..க 369 61.30 ெவற்ற

2 பாண்யன்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் த..க 215 35.71 ேதால்வ

3 ரேமஷ்.ச ஆண் சங்கேதவர் அ.ம..க. 18 2.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1198   பதவான வாக்கள்: 925(77.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 925    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபமாள்.க ஆண் கத்ைதயா அ.ம..க. 3 0.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜேவல்.வ ஆண் வரன் த..க 539 58.27 ெவற்ற

3 வரன்.ெமா ஆண் ெமாக்கயன் அ.இ.அ.த..க 383 41.41 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:605   பதவான வாக்கள்: 509(84.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்ச்ெசல்வ.கா ெபண் காசராஜன் அ.இ.அ.த..க 232 45.58 ேதால்வ

2 ெபமாயயம்மாள்.வா ெபண் வாேதவன் த..க 277 54.42 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:677   பதவான வாக்கள்: 519(76.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 519    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ெச ெபண் ெசல்வக்மார் த..க 263 50.67 ெவற்ற

2 ெசன்னம்மாள். ெபண் த்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 256 49.33 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1199   பதவான வாக்கள்: 954(79.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 952    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகம்மாள்.ப ெபண் பரமசவம். அ த..க 252 26.47 ேதால்வ

2 அழேகஸ்வர.ர ெபண் ேசாைன
கப்பசாம. அ

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 415 43.59 ெவற்ற

3 ப்லட்ம.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 255 26.79 ேதால்வ

4 ராண.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 30 3.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாம்ைப   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:752   பதவான வாக்கள்: 504(67.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 504    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கர்ணன். ஆண் ளநாடார் ப.ேஜ.ப 45 8.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ள
ஆண்டவர்.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 150 29.76 ேதால்வ

3 மாைல ராஜா.ர ஆண் ரங்கசாம நா.த.க. 8 1.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயராஜ். ஆண் ைரப்பாண் த..க 301 59.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேகாம்ைப   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:797   பதவான வாக்கள்: 609(76.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 609    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன.க ெபண் கணபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 2.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மேரசன்.ச ஆண் சன்னாச.ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 264 43.35 ெவற்ற

3 மேரசன். ஆண் த்ராக் அ.ம..க. 6 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்ராஜ். ஆண் ந்தரம் நாடார் அ.இ.அ.த..க 58 9.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கன்.த ஆண் தங்கச்ள த..க 240 39.41 ேதால்வ

6 ேவல்கன்.ேவ ஆண் ேவல்ச்சாம. நா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 4.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1126   பதவான வாக்கள்: 830(73.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 830    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யா.ஆ ெபண் ஆகம். க அ.இ.அ.த..க 178 21.45 ேதால்வ

2 சாந்த.க ெபண் கேணசன் Makkal Needhi
Maiam 137 16.51 ேதால்வ

3 ெபான்மத. ெபண் கன் த..க 515 62.05 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1023   பதவான வாக்கள்: 724(70.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 724    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேபச்சயம்மாள். ெபண் ர்த்த அ.இ.அ.த..க 206 28.45 ேதால்வ

2 லா.ரா ெபண் ராமசந்தரன். வ த..க 518 71.55 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1024   பதவான வாக்கள்: 695(67.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 695    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ெஜ ெபண் ெஜய்சங்கர்.  அ.இ.அ.த..க 53 7.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நளன.இ ெபண் இளங்ேகாவன். ெஜ த..க 353 50.79 ெவற்ற

3 மாலத. ெபண் கன். ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 280 40.29 ேதால்வ

4 ராதகா.க ெபண் கண்ணன். ப நா.த.க. 9 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேகாம்ைப   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:824   பதவான வாக்கள்: 543(65.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 543    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரதீப்மார். ஆண் ள.  அ.இ.அ.த..க 80 14.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வக்ரம். ஆண் ளயாண். ேவ த..க 463 85.27 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ேகாம்ைப   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1115   பதவான வாக்கள்: 834(74.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 831    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவராமன்.க ஆண் கேணசன் ப.ேஜ.ப 22 2.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தா.க ெபண் கதேரசன் அ.இ.அ.த..க 226 27.20 ேதால்வ

3 கன்.பா ஆண் பாண்த்ேதவர் த..க 575 69.19 ெவற்ற

4 வராஜா.ம ஆண் மணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1063   பதவான வாக்கள்: 724(68.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 724    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாஜ்நஷா.க ெபண் கமாதீன். ைச த..க 437 60.36 ெவற்ற

2 ரமசா. ெபண் கம பாக். அ அ.இ.அ.த..க 216 29.83 ேதால்வ

3 லட்ம.ேகா ெபண் ேகாட்ைட ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 3.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயலட்ம.ச ெபண் ரஞ்சத்மார். ப அ.ம..க. 43 5.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:692   பதவான வாக்கள்: 459(66.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 457    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராேஜஸ்வர.ல ெபண் லட்மணன். ச ச.ப.ஐ(எம்) 67 14.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 க்மண.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 79 17.29 ேதால்வ

3 ஜானகயம்மாள்.ரா ெபண் ராஜமாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 311 68.05 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:808   பதவான வாக்கள்: 535(66.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 534    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாண்ச்ெசல்வ.ெபா ெபண் ெபான்ரங் த..க 439 82.21 ெவற்ற

2 த்மார.ம ெபண் மண. ப அ.இ.அ.த..க 95 17.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1314   பதவான வாக்கள்: 972(73.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 972    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மணகண்டன். ஆண் ப்ராஜ். ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 236 24.28 ேதால்வ

2 மாடசாம. ஆண் த் அ.இ.அ.த..க 40 4.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகன்ராஜா.ெர ஆண் ெரங்கசாம த..க 696 71.60 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ேகாம்ைப   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 540(68.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 537    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.ப ஆண் பன்ராஜ்.  நா.த.க. 5 0.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சதீஷ். ஆண் கதாஸ்.  Makkal Needhi
Maiam 4 0.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபரயராஜ். ஆண் த்நா த..க 226 42.09 ெவற்ற

4 மணத்.த ஆண் தங்கேவல். எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 198 36.87 ேதால்வ

5 கன்.ப ஆண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 93 17.32 ேதால்வ

6 ரவச்சந்தரன்.ஆ ஆண் ஆசர்வாதம் அ.ம..க. 11 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:785   பதவான வாக்கள்: 523(66.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தனபரபா. ெபண் த்ச்ெசல்வன். ெவ அ.இ.அ.த..க 104 19.89 ேதால்வ

2 மீனா.கா ெபண் காளத்.  த..க 341 65.20 ெவற்ற

3 லாவண்யா.ச ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 14.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1455   பதவான வாக்கள்: 1160(79.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1160    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்தனாட்ச.வ ெபண் வசன்னன். ரா அ.இ.அ.த..க 149 12.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தரர்த்த.ச ஆண் சஞ்சீவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 208 17.93 ேதால்வ

3 ெசந்தல்மார்.ப ஆண் பரமன் என்ற
பரமசவம் நா.த.க. 26 2.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கராஜ்.ஓ ஆண் ஓட்டக்காரன் த..க 777 66.98 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 516(79.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னகா.க ெபண் கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 12.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனயம்மாள்.ச ெபண் சந்ேதாசம் அ.இ.அ.த..க 195 37.79 ேதால்வ

3 வசந்தா. ெபண் வ.க்ைகயா த..க 254 49.22 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:845   பதவான வாக்கள்: 635(75.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 635    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன.ம ெபண் ெவ மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 140 22.05 ேதால்வ

2 ேகாமத.ரா ெபண் ராதாகஷ்ணன் வ.ச.க. 249 39.21 ெவற்ற

3 மாரயம்மாள். ெபண் எஸ்.ப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 23.15 ேதால்வ

4 த்லட்ம.க ெபண் கப்பசாம அ.இ.அ.த..க 99 15.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:459   பதவான வாக்கள்: 418(91.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 418    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னகன்.ப ஆண் ச. பழனேவல் த..க 201 48.09 ேதால்வ

2 கன்.ேவ ஆண் ெவ.ேவச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 217 51.91 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:559   பதவான வாக்கள்: 500(89.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 500    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலாமண. ஆண் எஸ்.த்ச்சாம அ.ம..க. 6 1.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பால்பாண்.ச ஆண் க.சைடயன் த..க 359 71.80 ெவற்ற

3 ேகசன்.ெபா ஆண் ெபாய்லான் அ.இ.அ.த..க 135 27.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:622   பதவான வாக்கள்: 488(78.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பாண்.க ஆண் ெபா.கஷ்ணன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 36.89 ெவற்ற

2 பாைலயா.ெப ஆண் ெபமாள் இ.ேத.கா 47 9.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாஸ்கரன்.பா ஆண் ரா.பாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 144 29.51 ேதால்வ

4 ேமாகன். ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 22.95 ேதால்வ

5 ராஜா.பா ஆண் பாண் அ.ம..க. 5 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 657(79.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 657    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரச்சாம.ச ஆண் சங்கர் ப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 228 34.70 ேதால்வ

2 த்லட்ம.ச ெபண் ச.ைரப்பாண் அ.இ.அ.த..க 108 16.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகஸ்வர.க ெபண் எம். கண்ணன் அ.ம..க. 36 5.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ைமத.ச ெபண் வ.அன்பழகன் த..க 285 43.38 ெவற்ற
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ேபராட்ச : தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:802   பதவான வாக்கள்: 587(73.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 587    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாந்த.இரா ெபண் எஸ்.இராமச்சந்தரன் ச.ப.ஐ(எம்) 137 23.34 ேதால்வ

2 சாந்த.ெச ெபண் ெசல்லராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 245 41.74 ெவற்ற

3 ெஜயலட்ம. ெபண் கேவல் அ.இ.அ.த..க 205 34.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:661   பதவான வாக்கள்: 500(75.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 500    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பச்ைசமண.ரா ஆண் ராமசாம த..க 47 9.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மேனாகரன். ஆண் க்ைகயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 27.20 ேதால்வ

3 த். ஆண் ப்பரமண ப.ேஜ.ப 3 0.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜந்தரன்.ச ஆண் சத்தரம் பள்ைள அ.இ.அ.த..க 314 62.80 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:514   பதவான வாக்கள்: 360(70.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 360    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராமதண்டபாண.ம ஆண் .மன்னார்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 36.39 ேதால்வ

2 கவதா.ச ெபண் சந்தரேசகரன் அ.இ.அ.த..க 12 3.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலகஷ்ணன்.க ஆண் ரா. கஷ்ணன் அ.ம..க. 6 1.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மலர்க்ெகா.ேச ெபண் ெபா .ேசராமன் த..க 211 58.61 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாமைரக்ளம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:740   பதவான வாக்கள்: 515(69.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 515    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சமா ேபகம். ெபண் கம ப் எஸ்..ப.ஐ. 9 1.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைசமன்.ேஜா ஆண் ேஜாசப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 20.00 ேதால்வ

3 தப்பத.ெபா ஆண் ெபான்ைனயாத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 76 14.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாஹீர்
ஹீைசன். ஆண் கமஷரப் த..க 195 37.86 ெவற்ற

5 ேஜராஜ்.ம ஆண் மதைல ெசபஸ்தயான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 132 25.63 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:553   பதவான வாக்கள்: 394(71.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.இ ெபண் இதயநாத
ெடன்சன் த..க 171 43.40 ெவற்ற

2 ழந்ைதெதரஸ்.ரா ெபண் ராபர்ட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 23.35 ேதால்வ

3 ஹர்சவர்தன.ஹ ெபண் ஹர்சன்பர அ.இ.அ.த..க 131 33.25 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1175   பதவான வாக்கள்: 625(53.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 625    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமீர்பவ.பா ெபண் கா.பாட்சா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 25.28 ேதால்வ

2 சாகன் பா.ச ெபண் வ.சத்யராஜ் அ.ம..க. 15 2.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாத்தமா பவ.அ ெபண் அப்ல் ரஹீம் அ.இ.அ.த..க 152 24.32 ேதால்வ

4 பாலாமண.ப ெபண் க.பழன கன் த..க 300 48.00 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:508   பதவான வாக்கள்: 384(75.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 384    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழ.கா ெபண் வ.காளதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 141 36.72 ேதால்வ

2 கவதா.ரா ெபண் ேக.ராஜா அ.இ.அ.த..க 40 10.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சத்ரா. ெபண் கன் அ.ம..க. 6 1.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவக.ெத ெபண் எம்.ெதன்னர த..க 197 51.30 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 574(79.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்லட்ம.பா ெபண் பாலகன் அ.இ.அ.த..க 360 62.72 ெவற்ற

2 ெவங்கேடஸ்வர.வ ெபண் ெவங்கடாசலம் த..க 214 37.28 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:690   பதவான வாக்கள்: 576(83.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 576    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகலட்ம.மா ெபண் மாரத் அ.இ.அ.த..க 42 7.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபான்னழ.பா ெபண் பாஸ்கரன் வ.ச.க. 166 28.82 ேதால்வ

3 மகாெலட்ம. ெபண் ேகசன் அ.ம..க. 10 1.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 னயம்மாள்.க ெபண் ெபரயகப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 282 48.96 ெவற்ற

5 ெலட்ம.ெஜ ெபண் அ.ெஜயராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 13.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:847   பதவான வாக்கள்: 612(72.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 612    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கத்தப்பாண்.ரா ஆண் த ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 145 23.69 ேதால்வ

2 மேரசன்.ச ஆண்  சந்தரேசகர் அ.இ.அ.த..க 201 32.84 ெவற்ற

3 ெசௗந்தரபாண்யன்.ச ஆண் சண்கம் ப ச.ப.ஐ(எம்) 73 11.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணகண்டன்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் அ அ.ம..க. 1 0.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்மார. ஆண் என்.த்
ேதவர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 192 31.37 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 510(63.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 510    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னராஜா.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 6.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தர்த்த.கா ஆண் ப காமராஜ் அ.இ.அ.த..க 143 28.04 ேதால்வ

3 ேதவராஜ். ஆண் ெப த்மாயன் த..க 336 65.88 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:912   பதவான வாக்கள்: 703(77.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 703    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமக்காள்.க ெபண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 6.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.க ெபண் ரா கப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 109 15.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 காய.கா ெபண் காமராஜ் த..க 551 78.38 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:753   பதவான வாக்கள்: 572(75.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 572    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்க்காமாட்ச.ெச ெபண் எ.ெசந்தல்மார் த..க 344 60.14 ெவற்ற

2 த்ச்ெசல்வம் .நா ஆண் ப நாகராஜ் அ.இ.அ.த..க 228 39.86 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1175   பதவான வாக்கள்: 946(80.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 946    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யராஜ்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம அ.ம..க. 7 0.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ர்யா.ரா ெபண் மா பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 17.23 ேதால்வ

3 நாகராஜ்.ேவ ஆண் ேவலன் த..க 513 54.23 ெவற்ற

4 பச்ைச.ரா ஆண் நா நாகன் அ.இ.அ.த..க 185 19.56 ேதால்வ

5 ெபமாள்.ச ஆண் சன்னக்ட் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கேவல்.ெச ஆண் ெசல்லாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 65 6.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:929   பதவான வாக்கள்: 757(81.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 757    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கரசக.கா ெபண் காளயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்லமண. ெபண் சன்னத்ைர எம் அ.இ.அ.த..க 214 28.27 ேதால்வ

3 மேகஸ்வர.ஆ ெபண் ஆனந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 298 39.37 ெவற்ற

4 வஜயராண.நா ெபண்  நாகமணவாசன் வ.ச.க. 241 31.84 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:952   பதவான வாக்கள்: 770(80.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 770    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழத்தாய். ெபண் எஸ்.கேவல் த..க 331 42.99 ெவற்ற

2 சத்ரா.க ெபண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பன்தாய்.ெப ெபண் ெபரயவரன் அ.ம..க. 140 18.18 ேதால்வ

4 ராேஜஸ்வர. ெபண் ேவ மார் அ.இ.அ.த..க 291 37.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:803   பதவான வாக்கள்: 597(74.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ெப ெபண்  கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 312 52.26 ெவற்ற

2 ந்தர.உ ெபண் ெப உைடயத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ.ச ெபண் சத்தார்த்தன் வ அ.ம..க. 78 13.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்
வானத.ம ெபண்  மைரவரன் த..க 197 33.00 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:901   பதவான வாக்கள்: 636(70.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண.வ ெபண் ச வரேசகரன் அ.இ.அ.த..க 242 38.05 ேதால்வ

2 ராதா.ரா ெபண் த ராேஜஸ் த..க 394 61.95 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 422(71.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 422    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சார
கப்பணன்.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 229 54.27 ெவற்ற

2 ெலட்ம.மா ெபண் ஊ மாயாண் All India Forward
Bloc 181 42.89 ேதால்வ

3 வக்ரமாதத்தன்.ம ஆண் மணகண்டன் அ.ம..க. 12 2.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:886   பதவான வாக்கள்: 683(77.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 683    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ரா ெபண் த ராமகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 191 27.96 ேதால்வ

2 கலாவத.அ ெபண் அய்யப்பன்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 13.03

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்த.ரா ெபண் நா ராஜா த..க 236 34.55 ெவற்ற

4 ணா.ரா ெபண் ரா ராம்ெசந்தல் அ.ம..க. 47 6.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பார்வத.ெவ ெபண் ெவள்ைளப்பாண் ச ப.ேஜ.ப 93 13.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வாக.ரா ெபண் ச ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 3.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:989   பதவான வாக்கள்: 888(89.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 888    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபநயா. ெபண் ேரஷ் ெப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 206 23.20 ேதால்வ

2 கங்கா பரயா.அ ெபண் ேக.அழராஜா அ.இ.அ.த..க 110 12.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 காயத்ர.ச ெபண் சக்த ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 167 18.81 ேதால்வ

4 காசம்மாள்.பா ெபண் ப பால்ச்சாம அ.ம..க. 8 0.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 சட்டம்மாள்.ேசா ெபண் ேசாைலமைல த..க 340 38.29 ெவற்ற

6 பகவத.பா ெபண் பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 பாப்பக்காள். ெபண்  கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 5.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:580   பதவான வாக்கள்: 481(82.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ரா ெபண் பா ராஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 3.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைகலாசம்.ச ஆண் சன்னச்சாம வ.ச.க. 207 43.04 ெவற்ற

3 ந்தர்ராஜன்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா அ.இ.அ.த..க 129 26.82 ேதால்வ

4 பழனயப்பன். ஆண் ரா னயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 11.02

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலப்பரமணயன்.மா ஆண் க மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 73 15.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதன்கைர   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 795(80.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 795    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இலட்மணன். ஆண் க்ைகயா ைக த..க 458 57.61 ெவற்ற

2 சண்கம்.ைக ஆண் ைகலாசம் ேவ ப.ேஜ.ப 245 30.82 ேதால்வ

3 ெசல்லைர.ம ஆண் மல்லத் அ.இ.அ.த..க 92 11.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:836   பதவான வாக்கள்: 574(68.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.பா ெபண் ப பாலகன் த..க 211 36.76 ெவற்ற

2 சங்கீதா.ெச ெபண்  ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 185 32.23 ேதால்வ

3 தா.ரா ெபண்  ராமசாம அ.ம..க. 4 0.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாப்பரயா.ப ெபண் ர ேகாப ப.ேஜ.ப 46 8.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜாத்த.ப ெபண் பழனச்சாம ெவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 6.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெலட்ம.க ெபண் பா கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 16.20

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1670   பதவான வாக்கள்: 1365(81.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1365    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உேமஷ்.ம ஆண் மகாராஜன் த..க 743 54.43 ெவற்ற

2 காசமாயன்.பா ஆண் பாண் அ.இ.அ.த..க 599 43.88 ேதால்வ

3 ேகசன்.ச ஆண் சதம்பரம் அ.ம..க. 23 1.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:838   பதவான வாக்கள்: 672(80.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணா.ெத ெபண் ெதய்ேவந்தரன் அ.ம..க. 289 43.01 ேதால்வ

2 கார்த்தகா. ெபண் பாஷ் அ.இ.அ.த..க 82 12.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமர.பா ெபண் பாஸ்கரன் த..க 301 44.79 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1262   பதவான வாக்கள்: 1000(79.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1000    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அசரப் அ.ேச ஆண் ேசக்கத்தா
ராத்தர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 184 18.40 ேதால்வ

2 அப்ல்லா. ஆண் கம
அனபா த..க 368 36.80 ெவற்ற

3 அஜ்மல் கான். ஆண் த்தீன் அ.ம..க. 77 7.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கண்ணன்.பா ஆண் பாண் நா.த.க. 11 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலகன்.ப ஆண் பஞ்சராஜ் அ.இ.அ.த..க 278 27.80 ேதால்வ

6 ஜர் ரஹ்மான்.ேச ஆண் ேசட் எஸ்..ப.ஐ. 82 8.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:605   பதவான வாக்கள்: 499(82.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 499    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச.மா ெபண் மாயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 266 53.31 ெவற்ற

2 பாக்கயலட்ம. ெபண் ேரஷ் அ.ம..க. 14 2.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாண்ெசல்வம்.பா ஆண் பாண் அ.இ.அ.த..க 26 5.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பச்ைசமண.ப ஆண் பரமசவம் த..க 193 38.68 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:815   பதவான வாக்கள்: 602(73.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பாஸ்.ப ஆண் பச்ைச
ராத்தர்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தமம் அன்சார. ஆண் கம
இராகீம் ேத..த.க 59 9.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தவடம் ேசட்.உ ஆண் உேசன்
கம த..க 219 36.38 ெவற்ற

4 பக்மைரக்காயர்.கா ஆண் காஜா ைமதீன் எஸ்..ப.ஐ. 158 26.25 ேதால்வ

5 கம அ.ச ஆண் சக்கந்தர் அ.ம..க. 21 3.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ரஹீம்.அ ஆண் அப்ல் அ.இ.அ.த..க 133 22.09 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:685   பதவான வாக்கள்: 516(75.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 516    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.கா ெபண் கார்த்தைக ராஜா அ.ம..க. 94 18.22 ேதால்வ

2 தவராண.மா ெபண் மாரபாண் அ.இ.அ.த..க 132 25.58 ேதால்வ

3 ெஜயலட்ம.த ெபண் தங்கப்பாண் த..க 290 56.20 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:734   பதவான வாக்கள்: 533(72.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 533    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனஸ் பாத்தமா.அ ெபண் அப்ல் சலாம் ேத..த.க 22 4.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அஜ்மல்கான் .  ஆண் கம
ைநயனார் அ.இ.அ.த..க 102 19.14 ேதால்வ

3 ேசக் அப்ல்லா.க ஆண் கபார்க்கான் த..க 278 52.16 ெவற்ற

4 நஜாம்தீன்.ைச ஆண் ைசய அதாகீர் எஸ்..ப.ஐ. 131 24.58 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:626   பதவான வாக்கள்: 491(78.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 490    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன். ஆண் னயாண் ப.ேஜ.ப 79 16.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தைக ராஜா.ச ஆண் சக்தேவல் அ.ம..க. 6 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சக்த கன்.த ஆண் தமைல த..க 216 44.08 ெவற்ற

4 சந்தன பர்.ஜீ ஆண் ஜீயாதீன் நா.த.க. 2 0.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெபரயசாம. ஆண் கன் அ.இ.அ.த..க 176 35.92 ேதால்வ

6 ரேமஷ்மார்.ப ஆண் பரமசவம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:731   பதவான வாக்கள்: 559(76.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அறவழகன்.ப ஆண் பழனச்சாம நா.த.க. 36 6.44 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 காமராஜ்.பா ஆண் பாண் அ.ம..க. 7 1.25 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ெசல்லம்.கா ஆண் காளயப்பன் ப.ேஜ.ப 5 0.89 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 நபந்தன். ஆண் ணேசகரன் த..க 308 55.10 ெவற்ற

5 பாண்.த ஆண் தங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 203 36.31 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 714(72.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 713    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைசய ஒ
பாத்தமா. ெபண் கம சத்தக் அ.ம..க. 21 2.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாண்யம்மாள்.பா ெபண் பாண் த..க 285 39.97 ெவற்ற

3 மாரயம்மாள்.ச ெபண் சந்தரேசகரன் அ.இ.அ.த..க 187 26.23 ேதால்வ

4 த்லட்ம.பா ெபண் பாரதராஜா ப.ேஜ.ப 47 6.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வத்யா. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 173 24.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:849   பதவான வாக்கள்: 629(74.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 629    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னபன்.ெப ெபண் ெபமாள் த..க 273 43.40 ேதால்வ

2 மலர் ெகா. ெபண் ஆர்.கன் அ.ம..க. 7 1.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயா.ம ெபண் மண அ.இ.அ.த..க 349 55.48 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1021   பதவான வாக்கள்: 833(81.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 833    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாந்த.ேகா ெபண் ேகாபாலக்கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 112 13.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தவமண. ெபண் த்ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகஸ்வர. ெபண் த்க்காமாட்ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 167 20.05 ேதால்வ

4 ேகஸ்வர.ரா ெபண் ராைமயா த..க 541 64.95 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:946   பதவான வாக்கள்: 800(84.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 800    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ.ச ெபண் சட்ைடயா த..க 298 37.25 ெவற்ற

2 பழனயம்மாள்.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 220 27.50 ேதால்வ

3 பச்ைசமண. ெபண் த்க்கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 267 33.38 ேதால்வ

4 மீனா.ச ெபண் சதீஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வள்ளயம்மாள். ெபண் த்தாவர்ணம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேஜாத.ச ெபண் சன்னப்பாண் அ.ம..க. 7 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1055   பதவான வாக்கள்: 908(86.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 908    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்வளவன்.ப ஆண் பச்ைச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பச்ைச. ஆண் த் அ.ம..க. 3 0.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மச்சமண.ச ெபண் சன்ைனயா வ.ச.க. 4 0.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயராண.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 374 41.19 ேதால்வ

5 ெஜகநாதன்.ைவ ஆண் ைவரவன் த..க 508 55.95 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1158   பதவான வாக்கள்: 825(71.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 824    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயப்பன்.ேவ ஆண் ேவல்சாம ப.ேஜ.ப 12 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தனலட்ம.ர ெபண் ரவ அ.ம..க. 65 7.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தப்பத.ெப ஆண் ெபமாள் த..க 293 35.56 ேதால்வ

4 நாகம்மாள்.ச ெபண் சவா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 297 36.04 ெவற்ற

5 மஞ்ளா.பா ெபண் பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 லட்மத்தாய். ெபண் ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெஜயா.கா ெபண் காளயப்பன் அ.இ.அ.த..க 126 15.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:915   பதவான வாக்கள்: 635(69.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 635    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இலக்கயா.எம் ெபண் பேரம்மார் அ.இ.அ.த..க 71 11.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 393 61.89 ெவற்ற

3 சன்னத்தாய்.ல ெபண் லட்மணன் அ.ம..க. 12 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகஸ்வர.ச ெபண் சந்தரன் த..க 159 25.04 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:647   பதவான வாக்கள்: 517(79.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.நா ெபண் நாகப்பன் த..க 253 48.94 ேதால்வ

2 ரேமஷ்வர.வ ெபண் வேவகானந்தன் அ.ம..க. 2 0.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரவத.ச ெபண் சரவணன் அ.இ.அ.த..க 262 50.68 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேதவதானப்பட்   வார் எண்: 18 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:771   பதவான வாக்கள்: 595(77.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 595    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பாய.ப ெபண் பழனச்சாம அ.ம..க. 13 2.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாரயம்மாள்.இரா ெபண் இராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 293 49.24 ெவற்ற

3 ேவத்தாய்.ேகா ெபண் ேகாபாலன் த..க 289 48.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:988   பதவான வாக்கள்: 814(82.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 814    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆைசத்தம்ப.ெப ஆண் ெபரயகப்பத் ேதவர் த..க 423 51.97 ெவற்ற

2 ஈஸ்வரன்.ந ஆண் நல்லெபமாள்
ேதவர் அ.ம..க. 180 22.11 ேதால்வ

3 ெசல்வம்.ப ஆண் பச்ைச அ.இ.அ.த..க 211 25.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 563(78.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கக்கண்ணன்.த ஆண் தங்கைர அ.ம..க. 239 42.45 ேதால்வ

2 பரபாகரன்.ரா ஆண் ச ராேஜந்தரன் த..க 248 44.05 ெவற்ற

3 ேரகா.ெச ெபண் ப ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 76 13.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:831   பதவான வாக்கள்: 630(75.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 630    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வம். ஆண் த்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 291 46.19 ெவற்ற

2 பாரத்.நா ஆண் க நாகராஜ்
All India
Samathuva Makhal
Katchi

29 4.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணவாளன். ஆண்  கன் த..க 76 12.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜான்ேபாஸ்ேகா.கா ஆண் காபரேயல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 234 37.14 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1094   பதவான வாக்கள்: 819(74.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 819    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எசெபத்ராண.ஜா ெபண் ஜ ஜான்ேபாஸ்ேகா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 23.08 ேதால்வ

2 காயத்ர.ெச ெபண் நா பாரத்
All India
Samathuva Makhal
Katchi

81 9.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரயா.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 260 31.75 ெவற்ற

4 மாதாக்கன.ெஜ ெபண் ச ெஜயராஜ் த..க 233 28.45 ேதால்வ

5 ஜான்ச ேமர.ேச ெபண் ஞா ேச தாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 6.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:982   பதவான வாக்கள்: 639(65.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 639    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கப்பரயா.ேகா ெபண் எம் ேகாவந்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 247 38.65 ேதால்வ

2 ேவதா.ெப ெபண் ெச ராஜா த..க 286 44.76 ெவற்ற

3 ெசல்வ.ஈ ெபண் ரா ஈஸ்வரன் அ.ம..க. 32 5.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரதபாலா.பா ெபண் பாண்யராஜ் நா.த.க. 74 11.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:677   பதவான வாக்கள்: 481(71.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆண்டவர்.வ ஆண் வேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 9.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கேஜந்தர
பாண்யன்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ்  நா.த.க. 31 6.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மகாேதவன்.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.ம..க. 164 34.10 ெவற்ற

4 மணகண்டன். ஆண் க ப்ைபயா
பள்ைள

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 125 25.99 ேதால்வ

5 ராமெஜயம். ஆண் ைரப்பாண் அ.இ.அ.த..க 28 5.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராேஜந்தரன்.ச ஆண் எம் சதம்பரத்ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 15.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வேனாத்
கஷ்ணன்.ரா ஆண் ப ராேஜந்தரன் த..க 12 2.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1110   பதவான வாக்கள்: 785(70.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 785    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ரா ெபண் ரா ராேஜஸ்வரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 298 37.96 ேதால்வ

2 கவதா.ெச ெபண் க ரேமஷ் மார் த..க 374 47.64 ெவற்ற

3 நாகமண.க ெபண் கப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 80 10.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமலா. ெபண்  ணேசகரன் நா.த.க. 33 4.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:490   பதவான வாக்கள்: 282(57.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 282    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.ந ஆண்  நடராஜன் த..க 241 85.46 ெவற்ற

2 நத்தயா. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 41 14.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:650   பதவான வாக்கள்: 421(64.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 421    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அயா
ேதவ.ேபா ெபண் எஸ் ேபாத்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 73 17.34 ேதால்வ

2 அன்பரச.ம ெபண் ஆ மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 6.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம.பா ெபண் வ பாண்யன் அ.ம..க. 56 13.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேலா.ஜா ெபண் ஜான்சன் இ.ேத.கா 47 11.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயலட்ம. ெபண் க ளராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 218 51.78 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:912   பதவான வாக்கள்: 624(68.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 624    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ் ெசல்வ.ம ெபண் க மண அ.இ.அ.த..க 262 41.99 ேதால்வ

2 ர்ணமா.ம ெபண் ெஜ மேகஸ்வரன் த..க 311 49.84 ெவற்ற

3 ராஜாத்த.த ெபண் ேக தலகர் அ.ம..க. 51 8.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:701   பதவான வாக்கள்: 455(64.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 455    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழராண.ரா ெபண் ராஜா அ.இ.அ.த..க 165 36.26 ேதால்வ

2 ெகௗர.க ெபண் ெர கணாநத த..க 186 40.88 ெவற்ற

3 ரத.ச ெபண் ச சன்ன பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 22.86 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:840   பதவான வாக்கள்: 597(71.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 597    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ம ெபண் ேஜா மரய
ஆஞ்சஸ் தாஸ் த..க 199 33.33 ெவற்ற

2 பரேமஸ்வர.ரா ெபண் ச ராதா
கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 40 6.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்லட்ம.க ெபண் சீ கண்ணன் அ.ம..க. 182 30.49 ேதால்வ

4 வளர்மத.ேவ ெபண் ேவல் கன் அ.இ.அ.த..க 176 29.48 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:887   பதவான வாக்கள்: 667(75.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 667    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணம்மாள்.பா ெபண் ச பாண் அ.ம..க. 3 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ச ஆண் சன்னசாம த..க 299 44.83 ேதால்வ

3 ெசௗந்தர
பாண்யன். ஆண் ப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 6 0.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பர.ெச ஆண் ச ெசல்வராஜ் வ.ச.க. 359 53.82 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:607   பதவான வாக்கள்: 346(57.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 346    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா.ெர ெபண் ந சவக்மார் த..க 292 84.39 ெவற்ற

2 சங்கயம்மாள்.மா ெபண் மாரயப்பன் அ.இ.அ.த..க 54 15.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:783   பதவான வாக்கள்: 536(68.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 536    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ெச ெபண் ல ெசல்ைலயா அ.ம..க. 180 33.58 ெவற்ற

2 சவேனசன்.ந ஆண் நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 18.10 ேதால்வ

3 பர் கம.ச ஆண் சர்தார் அ.இ.அ.த..க 72 13.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷாஜஹான்.ப ஆண் பர்சாய ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 10.82

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹக்கம். ஆண் ைச ள
மஸ்தான் த..க 129 24.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 16 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:938   பதவான வாக்கள்: 732(78.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 732    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ேக ஆண் கப்ைபயா ச.ப.ஐ 90 12.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பரமண.மா ஆண் மாணக்கம்
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

64 8.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ள ராஜ்.கா ஆண் காமாட்ச அ.இ.அ.த..க 7 0.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மண.ப ஆண் பரமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 8.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மணகண்டன்.வ ஆண் ப வசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 208 28.42 ெவற்ற

6 னயான்.ெமா ஆண்  ெமாட்ைடயான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 21.99 ேதால்வ

7 ேரகா.அ ெபண் நா ஐய்யப்பன் அ.ம..க. 139 18.99 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:594   பதவான வாக்கள்: 441(74.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 441    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமராஜ். ஆண் பா ப்ைபயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 24.49 ேதால்வ

2 சத்தயர்த்த.கா ஆண் ப காமராஜ் அ.இ.அ.த..க 195 44.22 ெவற்ற

3 கன்.ேகா ஆண் ேகாட்ைட மைல இ.ேத.கா 138 31.29 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேதவாரம்   வார் எண்: 18 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:941   பதவான வாக்கள்: 672(71.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 672    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லட்ம.பா ெபண் இ பால்பாண் த..க 446 66.37 ெவற்ற

2 வனதா.அ ெபண் அழகர் அ.இ.அ.த..க 226 33.63 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:598   பதவான வாக்கள்: 439(73.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 439    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதலட்ம.வ ெபண் வனராஜ் ப அ.ம..க. 71 16.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மகாலட்ம.ேக ெபண் மேரசன்  அ.இ.அ.த..க 117 26.65 ேதால்வ

3 லட்ம.இ ெபண் இளங்ேகா த..க 251 57.18 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:676   பதவான வாக்கள்: 549(81.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 548    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗசல்யா. ெபண் ரயமார் அ.இ.அ.த..க 241 43.98 ேதால்வ

2 ந்தர.என் ெபண் நாகராஜ் ஆர் த..க 307 56.02 ெவற்ற

ேபராட்ச : பண்ைணரம்   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:770   பதவான வாக்கள்: 570(74.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ச ெபண் சன்னவர் வ அ.இ.அ.த..க 152 26.71 ேதால்வ

2 ஈஸ்வர.ரா ெபண் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 7.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணீஸ்வர.ெச ெபண் ெசல்வக்மார் ேகா த..க 375 65.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : பண்ைணரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:547   பதவான வாக்கள்: 403(73.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 403    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மரன்.ேகா ஆண் ேகாபால் வ த..க 187 46.40 ெவற்ற

2 நவன்மார்.ஆர் ஆண் ரேமஷ் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 7.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலகஷ்ணன். ஆண் ளயாண் ப.ேஜ.ப 21 5.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வக்ேனஷ்வரன்.எம் ஆண் மணேவல் ஜ அ.இ.அ.த..க 164 40.69 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:588   பதவான வாக்கள்: 411(69.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னீஸ்வர.பா ெபண் பாலகஸ்னன்  ப.ேஜ.ப 5 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பல்லவ.ரா ெபண் ராஜேசகர் ப த..க 187 45.61 ேதால்வ

3 ேஷாபனா.ஆர் ெபண் ேலாகநாதன் என் அ.இ.அ.த..க 218 53.17 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:413   பதவான வாக்கள்: 243(58.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 242    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ரஜதா.க ெபண் கேணசன் ெவ த..க 70 28.93 ேதால்வ

2 வத்யா.ேக ெபண் ேகாபகஷ்ணன் ஜ அ.இ.அ.த..க 172 71.07 ெவற்ற

ேபராட்ச : பண்ைணரம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:573   பதவான வாக்கள்: 384(67.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தரராஜ்.ஆர் ஆண் ரா ப அ.இ.அ.த..க 182 47.77 ெவற்ற

2 த்ைதயா. ஆண் னயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 5.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜா.த ஆண் தங்கராஜ் ேச. ச.ப.ஐ(எம்) 179 46.98 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:514   பதவான வாக்கள்: 328(63.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 328    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமாட்ச.எஸ் ெபண் சாலமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 17.07 ேதால்வ

2 பழனயம்மாள்.ேக ெபண் காளயப்பன் அ.இ.அ.த..க 91 27.74 ேதால்வ

3 மயல்தாய்.ஞா ெபண் ஞானேசகரன் ச த..க 170 51.83 ெவற்ற

4 மாரயம்மாள். ெபண் த்ைதயா  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 3.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பண்ைணரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:562   பதவான வாக்கள்: 420(74.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 420    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா. ெபண் தங்கராஜ் ஆர் அ.இ.அ.த..க 52 12.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராம்கேணஷ்.ப ஆண் பரேமஷ்வரன் ச த..க 241 57.38 ெவற்ற

3 ராேஜந்தரன்.ந ஆண் நடராஜ் அ.ம..க. 108 25.71 ேதால்வ

4 வஜயக்மார்.ேக வ ஆண் ெவங்கடசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 2.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெவங்கேடஸ்வரன்.ம ஆண் மேகஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 9 2.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பண்ைணரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:551   பதவான வாக்கள்: 421(76.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 421    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தவாகர்.ப ஆண் பாஸ்கரன் ஜ அ.இ.அ.த..க 181 42.99 ெவற்ற

2 மகாராஜன்.ப ஆண் பால்ச்சாம  த..க 148 35.15 ேதால்வ

3 வஜேயந்தரன்.ச ஆண் சன்னகப்பத்ேதவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 21.85 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:499   பதவான வாக்கள்: 364(72.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 364    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னீஸ்வர.ேக ெபண் கனகராஜ் எஸ் அ.ம..க. 1 0.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தயா.எ ெபண் அேசாகன் எம் த..க 236 64.84 ெவற்ற

3 மீராலட்ம.வ ெபண் வமல் ஆர் அ.இ.அ.த..க 127 34.89 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:579   பதவான வாக்கள்: 429(74.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 429    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலா.ேக ெபண் கனகராஜ் அ.ம..க. 5 1.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரண.ஜ ெபண் கார்த்தேகயன் ப அ.இ.அ.த..க 130 30.30 ேதால்வ

3 வேவகானந்த.ம ெபண் மேகஷ்மார் கா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 25.41 ேதால்வ

4 வஜதா.சா ெபண் சாமக்கண்ணன் ெப த..க 185 43.12 ெவற்ற

ேபராட்ச : பண்ைணரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:634   பதவான வாக்கள்: 473(74.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 472    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனச்சாம.ப ஆண் ெபமாள்
கடர் ேக அ.ம..க. 17 3.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாண்யன்.இரா ஆண் இராமசாம த..க 147 31.14 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.எஸ் ஆண் ப்சாம க ப.ேஜ.ப 52 11.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயக்மார்.எஸ் ஆண் ந்தர்ராஜ் வ அ.இ.அ.த..க 256 54.24 ெவற்ற

ேபராட்ச : பண்ைணரம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:630   பதவான வாக்கள்: 493(78.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 493    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகம்மாள்.எஸ் ெபண் ளேவல்
Communist Party of
India (Marxist-
Leninist) (Liberation)

4 0.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கன்.வ ஆண் ெவள்ைளச்சாம வ அ.இ.அ.த..க 183 37.12 ேதால்வ

3 ரா.என் ஆண் நல்ைலயன் த..க 234 47.46 ெவற்ற

4 ெஜயபரகாஷ்.பா ஆண் பாண்யன் அ ேயட்ைச ேவட்பாளர் 72 14.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:613   பதவான வாக்கள்: 489(79.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ளேவல்.எஸ் ஆண் சீன.  ச.ப.ஐ(எம்) 290 59.43 ெவற்ற

2 ராஜா.ேக ஆண் கப்பசாம. ப அ.இ.அ.த..க 198 40.57 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:461   பதவான வாக்கள்: 329(71.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 329    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராண.ேஜா ெபண் சீ. ேஜாதராம் த..க 136 41.34 ேதால்வ

2 தனலட்ம.ச ெபண் சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 193 58.66 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:897   பதவான வாக்கள்: 655(73.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 655    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரா.ெவ ெபண் ரா. ெவற்றச்ெசல்வன் அ.இ.அ.த..க 296 45.19 ேதால்வ

2 பாண்ச்ெசல்வ.வ ெபண் கா. வேனாத்மார் த..க 309 47.18 ெவற்ற

3 லட்ம . ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 7.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பழனெசட்பட்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:597   பதவான வாக்கள்: 400(67.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 400    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்.ப ஆண் ேக. பரமத்ேதவர் த..க 213 53.25 ெவற்ற

2 கன்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம அ.இ.அ.த..க 177 44.25 ேதால்வ

3 ேகசன். ேப ஆண் ேபச்சத் ப.ேஜ.ப 10 2.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 665(77.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 665    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாண்யன்.அ ஆண் அழகர் அ.இ.அ.த..க 34 5.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாண்ஸ்வரன்.மா ஆண் எ.மாரயப்பன் அ.ம..க. 336 50.53 ெவற்ற

3 கன்.ச ஆண் சன்னக்கப்பன் த..க 295 44.36 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:880   பதவான வாக்கள்: 595(67.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 595    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சீத்தாலட்ம .ேவ ெபண் ேவல்கன் அ.இ.அ.த..க 193 32.44 ேதால்வ

2 ந்தரவள்ள.அ ெபண் வ ப அம்மாவாைச அ.ம..க. 379 63.70 ெவற்ற

3 பாப்பரயா.ப ெபண் ெப..
பாலப்பரமணயன் த..க 23 3.87

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பழனெசட்பட்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:757   பதவான வாக்கள்: 460(60.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணீஸ்வரன். ச ெஜ ஆண் ேஜாதநாதன் ப.ேஜ.ப 42 9.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணமாறன்.ப ஆண் பன்னீர்ெசல்வம் த..க 330 71.74 ெவற்ற

3 ெஜயபரகாஷ்நாராயணன்.ெர ஆண் ெரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 88 19.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : பழனெசட்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:480   பதவான வாக்கள்: 314(65.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 314    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணஷ்பா.எஸ் ப ஆண் எஸ். பழனச்சாம த..க 207 65.92 ெவற்ற

2 தமழன்பன்.வ ஆண் வரணன் ப.ேஜ.ப 6 1.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாகல்ராஜ். ஆண் ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 7 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன். ஆண் ப்பரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவ.ச ஆண் சன்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராண.அ ெபண் அறவானந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 92 29.30 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1668   பதவான வாக்கள்: 1151(69.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1151    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த ஈஸ்வர.த ெபண் தத்வமச அ.இ.அ.த..க 89 7.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாந்தா.வ ெபண் . வஜயக்மார் த..க 474 41.18 ேதால்வ

3 கன்யா.ப ெபண் என். பர அ.ம..க. 588 51.09 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:653   பதவான வாக்கள்: 436(66.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 436    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நத்யா. ெபண் எம். கன் அ.ம..க. 87 19.95 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.ர ெபண் ரபதநாதன் த..க 164 37.61 ேதால்வ

3 லட்ம பரயா.ர ெபண் ரஞ்சத்மார் அ.இ.அ.த..க 185 42.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:879   பதவான வாக்கள்: 608(69.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 608    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரா.சீ ெபண் சீனவாசன் அ.ம..க. 375 61.68 ெவற்ற

2 மத.வ ெபண் ச. வரமண அ.இ.அ.த..க 40 6.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராண.ரா ெபண் என். ரவந்தரன் இ.ேத.கா 193 31.74 ேதால்வ

ேபராட்ச : பழனெசட்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1704   பதவான வாக்கள்: 1254(73.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1254    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னப்பராஜ்.த ஆண் ஓ.தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 34 2.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மணகண்டன்.ந ஆண் நைறளத்தான் அ.இ.அ.த..க 322 25.68 ேதால்வ

3 மன் சக்கரவர்த்த
.அ ஆண் வ ப அம்மாவாைச அ.ம..க. 827 65.95 ெவற்ற

4 ராேஜந்தரன்.ேவ ஆண் . ேவச்சாம ச.ப.ஐ(எம்) 71 5.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பழனெசட்பட்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1106   பதவான வாக்கள்: 695(62.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 695    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாேகஸ்வரன். ஆண் ளசதாஸ் அ.இ.அ.த..க 231 33.24 ேதால்வ

2 மகாராஜா.ெஜ ஆண் எம் ெஜகநாதன் த..க 464 66.76 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1607   பதவான வாக்கள்: 981(61.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 981    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ.ரா ெபண் ெவ.ெபா.ராஜன் த..க 447 45.57 ேதால்வ

2 மலர்ெகா.ச ெபண் ப சரவணன் அ.ம..க. 459 46.79 ெவற்ற

3 ேஹமா.ர ெபண் ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 75 7.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : பழனெசட்பட்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:556   பதவான வாக்கள்: 405(72.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 405    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்.ரா ஆண் ராமதாஸ் ப.ேஜ.ப 38 9.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இந்தரஜத்.இ ஆண் ஆர். இன்பேசகரன் அ.ம..க. 71 17.53 ேதால்வ

3 ெசந்தல்மரன். ந ஆண் . நேடசன் த..க 208 51.36 ெவற்ற

4 ேதவதாஸ்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 76 18.77 ேதால்வ

5 ேகசன்.ஓ ெஜ ஆண் ெஜகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:789   பதவான வாக்கள்: 485(61.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 485    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கம்மாள்.மா ெபண் மாதவன் அ.ம..க. 180 37.11 ேதால்வ

2 பவான. ெபண் த்ராஜா த..க 263 54.23 ெவற்ற

3 மல்கா.ம ெபண் மேனாகரன் அ.இ.அ.த..க 42 8.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:507   பதவான வாக்கள்: 461(90.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 461    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ். ஆண் ப்ைபயா ரா அ.இ.அ.த..க 265 57.48 ெவற்ற

2 ெசந்தல்.க ஆண் கப்ைபயா த..க 196 42.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:356   பதவான வாக்கள்: 304(85.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 304    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன். ஆண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 196 64.47 ெவற்ற

2 ேபாஸ். ஆண் ப்பரமண த..க 108 35.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:358   பதவான வாக்கள்: 279(77.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 279    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗசல்யா. ெபண் ேரஷ் த..க 115 41.22 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் . ச அ.இ.அ.த..க 164 58.78 ெவற்ற

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:543   பதவான வாக்கள்: 466(85.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 466    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பால்மண.ரா ெபண் தப்பத அ.இ.அ.த..க 223 47.85 ேதால்வ

2 ேபப. ெபண் சாம . க த..க 243 52.15 ெவற்ற

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:584   பதவான வாக்கள்: 518(88.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 518    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.ெச ெபண் ெசல்வம் த..க 154 29.73 ேதால்வ

2 வரலட்ம.த ெபண் தங்கரா ச அ.இ.அ.த..க 364 70.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:625   பதவான வாக்கள்: 530(84.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 530    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்வாணன். ஆண் த்ைதயா அ.ம..க. 1 0.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரேமஷ் ராஜா.அ ஆண் அரசன் ப.ேஜ.ப 9 1.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜா. ஆண் சாம வ அ.இ.அ.த..க 309 58.30 ெவற்ற

4 ெஜயகாந்த். ஆண் ப்பரமண த..க 211 39.81 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:653   பதவான வாக்கள்: 569(87.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.ச ெபண் சன்னச்சாம .  த..க 205 36.03 ேதால்வ

2 ெதய்வம். ெபண் னயராஜ் ரா அ.இ.அ.த..க 364 63.97 ெவற்ற

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 8 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:544   பதவான வாக்கள்: 464(85.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 464    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அய்யனார்.ேவ ஆண் ேவச்சாம . ேவ த..க 195 42.03 ேதால்வ

2 றஞ்ச. ரா ஆண் ராஜாங்கம் ப.ேஜ.ப 5 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பர.இ ஆண் த்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 264 56.90 ெவற்ற

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 9 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:510   பதவான வாக்கள்: 438(85.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 438    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தப்பத. ஆண் க்கரன் அ.இ.அ.த..க 241 55.02 ெவற்ற

2 பாஸ்கரன்.ச ஆண் சன்னனயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ைதயா.ப ஆண் பன்ராஜ் .க த..க 190 43.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 10 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:528   பதவான வாக்கள்: 432(81.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 432    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனராஜா.பா ஆண் பால்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 204 47.22 ேதால்வ

2 சாம.க ஆண் கஷ்ணன் த..க 224 51.85 ெவற்ற

3 ராஜபர.ந ஆண் நடராஜன் அ.ம..க. 4 0.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:518   பதவான வாக்கள்: 425(82.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காயத்ர.ரா ெபண் வேனாத்மார் பா த..க 229 53.88 ெவற்ற

2 வம்மாள்.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 196 46.12 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:509   பதவான வாக்கள்: 447(87.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ப்லட்ம. ெபண் கன் த..க 232 51.90 ெவற்ற

2 மல்கா. ெபண் த்க்கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 215 48.10 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:300   பதவான வாக்கள்: 258(86.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 258    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாகம்மாள்.ரா ெபண் ராஜாமண ச அ.இ.அ.த..க 138 53.49 ெவற்ற

2 த்மீனா.த ெபண் தர்மராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 2.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஜாத.த ெபண் தர்மர் .  த..க 114 44.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:503   பதவான வாக்கள்: 438(87.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 438    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கப்ைபயா.ச ஆண் சன்னத்ப்பள்ைள கா அ.இ.அ.த..க 274 62.56 ெவற்ற

2 பேரம்மார்.இரா ஆண் இராேஜந்தரன் த..க 164 37.44 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப. மீனாட்சரம்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 447(84.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லநா. ெபண் னயப்பன் ப அ.இ.அ.த..க 225 50.34 ெவற்ற

2 பாண்யம்மாள்.அ ெபண் அண் பரசாத் . க த..க 222 49.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:620   பதவான வாக்கள்: 434(70.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 434    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னீஸ்வர.இ ெபண் இளங்ேகாவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 194 44.70 ேதால்வ

2 பரதீபா. ெபண் காஷ்மீகரன் ச.ப.ஐ(எம்) 202 46.54 ெவற்ற

3 ேரகா.ச ெபண் சற்ணம் அ.இ.அ.த..க 38 8.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:656   பதவான வாக்கள்: 474(72.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 473    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கயேமர.ேஜா ெபண் ேஜாசப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 34.46 ெவற்ற

2 சரஸ்வத.க ெபண் ப்ராஜ் த..க 118 24.95 ேதால்வ

3 நரஞ்சனா.ரா ெபண் ராஜேகாபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 113 23.89 ேதால்வ

4 மேகஸ்வர.ேகா ெபண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 79 16.70 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ப்பட்   வார் எண்: 3 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:892   பதவான வாக்கள்: 574(64.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 574    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ப ெபண் பரகாஷ்மார் த..க 183 31.88 ேதால்வ

2 ேகஸ்வர.பா ெபண் பால்பாண் அ.இ.அ.த..க 31 5.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராதா.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 360 62.72 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:771   பதவான வாக்கள்: 519(67.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 518    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தர.பா ெபண் பாஸ்கரன் த..க 342 66.02 ெவற்ற

2 பரயா.ம ெபண் மேனாகரன் அ.இ.அ.த..க 76 14.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபாம்மயம்மாள்.நா ெபண் நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 100 19.31 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:863   பதவான வாக்கள்: 494(57.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 494    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனச்சாம. ஆண் த்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 13.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகசன்.ெப ஆண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 139 28.14 ேதால்வ

3 னயாண்.க ஆண் கப்பணன் த..க 287 58.10 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:675   பதவான வாக்கள்: 490(72.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 490    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்மா.அ ெபண் அஜீஸ் அ.இ.அ.த..க 23 4.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாரசம்மாள்.ஆ ெபண் ஆசக்அகம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 253 51.63 ெவற்ற

3 ஹதாயத்ன்
நஷா.அ ெபண் அக்கம் ஷாப்தா த..க 214 43.67 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 483(63.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நத்யதலகம்.சீ ெபண் சீனவாசன் த..க 156 32.30 ேதால்வ

2 நத்யா.க ெபண் கண்ணபர அ.இ.அ.த..க 35 7.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரதீபா.ெர ெபண் ச.ெரங்கபா ப.ேஜ.ப 292 60.46 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ப்பட்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:776   பதவான வாக்கள்: 433(55.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 433    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜ.வ ெபண் வ்க்ேனஷ்மார் அ.இ.அ.த..க 252 58.20 ெவற்ற

2 தக்கன. ெபண் னயாண் த..க 181 41.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:664   பதவான வாக்கள்: 482(72.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 482    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன்.ரா ஆண் ராமராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 252 52.28 ெவற்ற

2 ெபமாள்.அ ஆண் அய்யா அ.இ.அ.த..க 75 15.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேபாமண.ஆ ஆண் ஆண்த்ேதவர் இ.ேத.கா 155 32.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : ப்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:664   பதவான வாக்கள்: 476(71.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 476    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணர்த்த.ரா ஆண் ராமர் த..க 106 22.27 ேதால்வ

2 தண்டபாண.ஞா ஆண் ஞானேசகரன் அ.இ.அ.த..க 14 2.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நடராஜன்.ெப ஆண் ெபரயனயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 16.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வரசக்.க ஆண் கனகராஜ் ப.ேஜ.ப 278 58.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : ப்பட்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:786   பதவான வாக்கள்: 560(71.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 560    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தர்.மா ஆண் மாயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 131 23.39 ேதால்வ

2 பாஷ்.ந ஆண் நல் அ.ம..க. 3 0.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜபாண்யன்.பா ஆண் பாண்யன் அ.இ.அ.த..க 240 42.86 ெவற்ற

4 வாசன்.ெப ஆண் ெபரயமாயன் த..க 186 33.21 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:871   பதவான வாக்கள்: 490(56.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 490    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.க ெபண் கஷ்ணமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 168 34.29 ேதால்வ

2 ராண.ந ெபண் நல்லசாம த..க 264 53.88 ெவற்ற

3 ராத்தாய்.ச ெபண் சத்ய ர்த்த அ.இ.அ.த..க 58 11.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ப்பட்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:660   பதவான வாக்கள்: 448(67.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 448    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவ சந்தரன்.ந ஆண் நல்லசாம த..க 174 38.84 ேதால்வ

2 பபதமார்.சா ஆண் சாமக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 177 39.51 ெவற்ற

3 மணவண்ணன். ஆண் னயாண் ப.ேஜ.ப 48 10.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன்.க ஆண் கப்பத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 46 10.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 னீஸ்வரன்.க ஆண் கேணசன் அ.ம..க. 3 0.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ப்பட்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:606   பதவான வாக்கள்: 425(70.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 425    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவசக்த.க ஆண் கப்பத்ேதவர் ப.ேஜ.ப 10 2.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தம்பத்ைர. ஆண் த்சவனாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 16.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயபாண்யன்.ெப ஆண் ெபமாள்ேதவர் த..க 204 48.00 ெவற்ற

4 ெஜயராஜ்.ரா ஆண் ரா ேதவர் அ.இ.அ.த..க 141 33.18 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:556   பதவான வாக்கள்: 368(66.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 368    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்ராஜ். ஆண் த் கப்பணன் த..க 78 21.20 ேதால்வ

2 பாஸ்கரன். ஆண் ப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 180 48.91 ெவற்ற

3 மணமாறன்.ச ஆண் சரவணன் அ.இ.அ.த..க 110 29.89 ேதால்வ

ேபராட்ச : தரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

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

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவயர.பா ஆண் பால்பாண்யன் த..க 426 73.58 ெவற்ற

2 மைலச்சாம.இ ஆண் இளப்பன் அ.இ.அ.த..க 153 26.42 ேதால்வ

ேபராட்ச : தரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:658   பதவான வாக்கள்: 595(90.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 595    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலகன்.கா ஆண் காமாட்ச அ.இ.அ.த..க 297 49.92 ேதால்வ

2 ெவங்கடாசலம். ஆண் சாம த..க 298 50.08 ெவற்ற
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ேபராட்ச : தரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:684   பதவான வாக்கள்: 615(89.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 615    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்.ெமா ஆண் ெமாக்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 58 9.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கப்பாண்யன்.ரா ஆண் ராஜாங்கம் த..க 208 33.82 ேதால்வ

3 ெமாக்கச்சாம.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 349 56.75 ெவற்ற

ேபராட்ச : தரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:641   பதவான வாக்கள்: 578(90.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 578    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா. ெபண் மேரசன் ப.ேஜ.ப 4 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசௗந்தரராஜன்.ச ஆண் சக்கைரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 32.70 ேதால்வ

3 ெபான்ைனயன்.ெமா ஆண் ெமாக்ைகயன் த..க 258 44.64 ெவற்ற

4 ெமாக்ைகயன்.பா ஆண் பால்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 127 21.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:732   பதவான வாக்கள்: 652(89.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 652    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாவத.ப ெபண் பரகாசம் த..க 263 40.34 ேதால்வ

2 சத்ரா.ெர ெபண் ெரபத அ.இ.அ.த..க 389 59.66 ெவற்ற

ேபராட்ச : தரம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:570   பதவான வாக்கள்: 493(86.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 493    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீனவாசகன்.ப ஆண் பழனேவல் அ.இ.அ.த..க 268 54.36 ெவற்ற

2 மாயக்கண்ணன்.மா ஆண் மாயஅழகர் ப.ேஜ.ப 16 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசக்ைகயன்.ர ஆண் ரங்கசாம த..க 209 42.39 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:640   பதவான வாக்கள்: 512(80.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 512    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ங்ேகாைத. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 162 31.64 ேதால்வ

2 ராதகா.ரா ெபண் ராஜவ்மார் த..க 350 68.36 ெவற்ற

ேபராட்ச : தரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:547   பதவான வாக்கள்: 484(88.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 484    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்வத்.க ஆண் ககாரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 96 19.83 ேதால்வ

2 சவேஜாத. ஆண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 65 13.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 னீஸ்வரன்.ெச ஆண் ெசல்லாண் ச.ப.ஐ(எம்) 81 16.74 ேதால்வ

4 ரஞ்சத்மார்.ம ஆண் மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 197 40.70 ெவற்ற

5 வராச்சாம.அ ஆண் அண்ணாமைல ப.ேஜ.ப 45 9.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:527   பதவான வாக்கள்: 432(81.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 432    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேவதா. ெபண் மார் த..க 230 53.24 ெவற்ற

2 பந்தா.நா ெபண் நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 202 46.76 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:541   பதவான வாக்கள்: 461(85.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 461    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.ரா ெபண் ராஜா அ.இ.அ.த..க 215 46.64 ெவற்ற

2 மணேமகைல.உ ெபண் உதயரயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 4.77

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரஞ்சதா.ரா ெபண் ராமங்கம் த..க 165 35.79 ேதால்வ

4 ராஜலட்ம.ப ெபண் சவங்கம் ப.ேஜ.ப 59 12.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:999   பதவான வாக்கள்: 836(83.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 835    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனயம்மாள்.ஆ ெபண் ஆண்டவர் த..க 388 46.47 ெவற்ற

2 மல்கா.ேச ெபண் ேசகர் ப.ேஜ.ப 6 0.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகஸ்வர.ெச ெபண் ெசல்வக்மார் அ.இ.அ.த..க 202 24.19 ேதால்வ

4 வசந்த.அ ெபண் அள்பரகாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 239 28.62 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 686(93.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 686    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னச்சாம.ெச ஆண் ெசன்ைனயன் அ.இ.அ.த..க 254 37.03 ேதால்வ

2 பழனேவல்.பா ஆண் பால்ராஜ் த..க 432 62.97 ெவற்ற

ேபராட்ச : தரம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:633   பதவான வாக்கள்: 566(89.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மகாலட்ம. ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 142 25.09 ேதால்வ

2 மாலா.ர ெபண் ரவக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 238 42.05 ெவற்ற

3 லட்ம.ச ெபண் சண்கம் த..க 186 32.86 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:537   பதவான வாக்கள்: 463(86.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 463    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாண்யம்மாள்.ச ெபண் சங்கரங்கம் த..க 273 58.96 ெவற்ற

2 வனதா.ெப ெபண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 190 41.04 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:608   பதவான வாக்கள்: 555(91.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 555    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாராண. ெபண் ந்தர்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 30.99 ேதால்வ

2 ெசல்லம்மாள்.ச ெபண் சக்தமண அ.இ.அ.த..க 126 22.70 ேதால்வ

3 ரம்யா.த ெபண் தண்டபாண த..க 257 46.31 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:591   பதவான வாக்கள்: 493(83.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 493    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேரசன்.ச ஆண் சன்னக்கப்பன் என் ப.ேஜ.ப 17 3.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்தேவல்.ப ஆண் பரமன் ெப ச.ப.ஐ(எம்) 29 5.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனேவல். ஆண் கன் நா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 15.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பா.சஎன் ஆண் சன்னநாராயணன் அ.இ.அ.த..க 197 39.96 ெவற்ற

5 ரவச்சந்தரன்.ஒ ஆண் ஒண் ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 175 35.50 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:316   பதவான வாக்கள்: 244(77.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 244    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.வ ெபண் வேனாத்மார் க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 4.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மஞ்ளா.பா ெபண் பா ச.என் அ.இ.அ.த..க 103 42.21 ேதால்வ

3 ராமாய.பா ெபண் பால்ராஜ் ஒ த..க 131 53.69 ெவற்ற

ேபராட்ச : மார்க்ைகயன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 298(73.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 298    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காஞ்சனா.ரா ெபண் ேலட். ராமர்த்த ரா. ப.ேஜ.ப 57 19.13 ேதால்வ

2 நாேகந்தரன்.ெமா ஆண் ெமாக்ைகயன் க த..க 174 58.39 ெவற்ற

3 பச்ைசமண.பா ஆண் பாச்சாமெசட்யார் அ.இ.அ.த..க 67 22.48 ேதால்வ

ேபராட்ச : மார்க்ைகயன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:427   பதவான வாக்கள்: 332(77.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 332    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகலன்.ச ஆண் சன்னச்சாம ெவ அ.இ.அ.த..க 253 76.20 ெவற்ற

2 மணேமகைல.கா ெபண் காமராஜ் ம த..க 79 23.80 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:442   பதவான வாக்கள்: 369(83.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 369    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நத்யா.ெச ெபண் ெசல்வம் அ த..க 152 41.19 ேதால்வ

2 மலர்வழ.அ ெபண் அகலன் ச அ.இ.அ.த..க 217 58.81 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:393   பதவான வாக்கள்: 326(82.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 326    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ச ெபண் சன்னத்ைர அ.இ.அ.த..க 150 46.01 ேதால்வ

2 ெஜயந்த.அ ெபண் அய்யப்பன்  த..க 176 53.99 ெவற்ற

ேபராட்ச : மார்க்ைகயன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:451   பதவான வாக்கள்: 358(79.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 358    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சங்கர்.க ஆண் கேணசன் எம் அ.இ.அ.த..க 181 50.56 ெவற்ற

2 மேகந்தரன்.மா ஆண் மாணக்கம்பள்ைள ஆர் த..க 177 49.44 ேதால்வ

ேபராட்ச : மார்க்ைகயன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:593   பதவான வாக்கள்: 474(79.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 474    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசன்றாயப்ெபமாள்.ம ஆண் மகாராஜன் அ.இ.அ.த..க 194 40.93 ேதால்வ

2 கன்.அ ஆண் அய்யர்ேதவர் ஒ த..க 280 59.07 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:455   பதவான வாக்கள்: 373(81.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 373    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்ச்ெசல்வ.த ெபண் தங்கராஜ்  த..க 216 57.91 ெவற்ற

2 பரேமஸ்வர.ப ெபண் பரமசவம் அ.இ.அ.த..க 157 42.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : மார்க்ைகயன்ேகாட்ைட   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:637   பதவான வாக்கள்: 557(87.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 557    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காசவஸ்வநாதன்.ந ஆண் நத்யானந்தம் எஸ் த..க 231 41.47 ேதால்வ

2 ராதாகஷ்ணன்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 326 58.53 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:491   பதவான வாக்கள்: 412(83.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வஜயலட்ம.க ெபண் கேணசன் ம அ.இ.அ.த..க 197 47.82 ேதால்வ

2 ஜானக.ெக ெபண் ெகப்ராஜ் எஸ் த..க 215 52.18 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:349   பதவான வாக்கள்: 295(84.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 295    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பரயா.ேச ெபண் ேசகர் அ.இ.அ.த..க 108 36.61 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.க ெபண் கேணசன் என் த..க 187 63.39 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:662   பதவான வாக்கள்: 563(85.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ரா ெபண் ப.ராமங்கசாம த..க 305 54.17 ெவற்ற

2 னயம்மாள்.த ெபண் க.தங்கப்பாண் அ.இ.அ.த..க 258 45.83 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:894   பதவான வாக்கள்: 860(96.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 860    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அம்ைமயன்.ஜ ஆண் ஜங்காள் நாயக்கர் அ.இ.அ.த..க 266 30.93 ெவற்ற

2 ஞ்த். ஆண் சார எத்தம நாயக்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 195 22.67 ேதால்வ

3 ஞ்
ஜக்ைகயா.ஏ ஆண் ஏர்ரம நாயக்கர் த..க 98 11.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சீனராஜ்.ஜ ஆண் ேபா.ஜக்கமநாயக்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 3.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 நல்லத்.வ ஆண் வைரயன் ப.ேஜ.ப 246 28.60 ேதால்வ

6 ரத்தனக்மார்.ச ஆண் சன்னஜங்கால் அ.ம..க. 27 3.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:870   பதவான வாக்கள்: 641(73.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 640    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணேசகரன்.எம் ஆண் என்.மாரத் த..க 354 55.31 ெவற்ற

2 ெகௗசல்யா
சவமணகண்டன்.எஸ் ெபண் ப.சவமணகன்டன் Makkal Needhi

Maiam 18 2.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்மார்.ேகா ஆண் எ.ேகாவந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜய்பா.ேவ ஆண் ேவல்கன்.ப அ.இ.அ.த..க 264 41.25 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1025   பதவான வாக்கள்: 779(76.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 779    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகராஜ்.அ ஆண் அழகர்சாம அ.இ.அ.த..க 328 42.11 ெவற்ற

2 கார்த்தக்.ெபா ஆண் ெபான்ராம் அ.ம..க. 3 0.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரேவல்.ெச ஆண் .ெசல்ைலயா நா.த.க. 7 0.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாண்.அ ஆண் .அழகர் Makkal Needhi
Maiam 7 0.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாண்க்மார். ஆண் .ப்ரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 143 18.36 ேதால்வ

6 பா.க ஆண் கஷ்ணர்த்த த..க 278 35.69 ேதால்வ

7 ராேஜஸ்வர.எஸ் ெபண் ேக.ந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1129   பதவான வாக்கள்: 819(72.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 819    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலரள
கஷ்ணன்.கா ஆண் ம.காந்த அ.ம..க. 17 2.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜபாண். ஆண் ப.ைரராஜ் அ.இ.அ.த..க 280 34.19 ேதால்வ

3 ராேஜந்தரன். ஆண் ல.த் த..க 438 53.48 ெவற்ற

4 ஸ்ெடல்லா.த ெபண் தயாகராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 84 10.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1139   பதவான வாக்கள்: 901(79.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 899    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗர.ேமா ெபண் ெப.ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 270 30.03 ேதால்வ

2 சத்ரா. ெபண் க.சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 153 17.02 ேதால்வ

3 பஞ்சவர்ணம்.ச ெபண் ப.சன்னராஜ் ச.ப.ஐ 408 45.38 ெவற்ற

4 ராஜம்மாள்.ேவ ெபண் ேவச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 7.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1036   பதவான வாக்கள்: 824(79.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 824    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜன.எம்
எஸ் ெபண் சா.ைரராஜ் த..க 488 59.22 ெவற்ற

2 ஜக்கம்மாள்.ப ெபண் எஸ்.பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 336 40.78 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 8 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:854   பதவான வாக்கள்: 671(78.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 671    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இந்தராண.ப ெபண் ரா.பன்னீர்ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 280 41.73 ேதால்வ

2 ராஜெசல்வ.ச ெபண் .சவக்மார் த..க 391 58.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1010   பதவான வாக்கள்: 844(83.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 844    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மார்.த ஆண் அ.தங்கமண த..க 348 41.23 ேதால்வ

2 சஞ்சீவகேணசன்.கா ஆண் காமராஜ்.ப ப.ேஜ.ப 377 44.67 ெவற்ற

3 வாசகர்.கா ஆண் பா.காமாட்செசட்யார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 119 14.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 10 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1145   பதவான வாக்கள்: 930(81.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 930    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்ெசல்வ.வா ெபண் வாேதவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 272 29.25 ேதால்வ

2 வத. ெபண் .த்கவன் அ.இ.அ.த..க 290 31.18 ேதால்வ

3 மல்கா.கா ெபண் எஸ்.காமராஜ் த..க 368 39.57 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1113   பதவான வாக்கள்: 924(83.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 924    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அச்தக்மார்.வ ஆண் வனராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 8.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தன்.ப ஆண் பரமன் அ.ம..க. 13 1.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஞானேசகரன்.கா ஆண் காமராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நடராஜ். ஆண் ளயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 86 9.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மணகண்டபர.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 17.53 ேதால்வ

6 ரத்தனம்.ச ஆண் சங்ககண்டர் த..க 346 37.45 ெவற்ற

7 ராமர். ஆண் க.த்ைதயாகண்டர் அ.இ.அ.த..க 222 24.03 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:875   பதவான வாக்கள்: 743(84.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 743    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார.ரா ெபண் த.ராேஜந்தரன் த..க 284 38.22 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர.ேமா ெபண் ெகா.ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 161 21.67 ேதால்வ

3 லட்ம.ஞா ெபண் ரா.ஞானேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 153 20.59 ேதால்வ

4 வனதா.கா ெபண் .காமராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 145 19.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 13 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:786   பதவான வாக்கள்: 655(83.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 655    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ரமண.ரா ெபண் ெபா.ராமச்சந்தரன் த..க 376 57.40 ெவற்ற

2 லாவண்யா. ெபண் பா.ேரஷ் அ.இ.அ.த..க 279 42.60 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 14 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:930   பதவான வாக்கள்: 810(87.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 810    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மலர்வழ.எஸ் ெபண் ெசா.சண்கராஜ் த..க 349 43.09 ேதால்வ

2 ரம்யா.பா ெபண் நா.பாண்த்ைர அ.இ.அ.த..க 461 56.91 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமல ெசாக்கநாதரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:546   பதவான வாக்கள்: 483(88.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்
காளராமசாம.கா ஆண் த.காளராமசாம த..க 322 66.67 ெவற்ற

2 ெசல்வன்.வ ஆண் க.வடமைலத் அ.இ.அ.த..க 161 33.33 ேதால்வ

ேபராட்ச : வகபட்   வார் எண்: 1 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1110   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 த்ச்ெசல்வ.ெபா ெபண் ெபான்இளன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : வகபட்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:454   பதவான வாக்கள்: 337(74.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 337    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ர ஆண் ரத்தனம் த..க 159 47.18 ேதால்வ

2 பரமசவம்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 178 52.82 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:486   பதவான வாக்கள்: 339(69.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 339    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சயாமளாேதவ.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 108 31.86 ேதால்வ

2 பஞ்சவர்ணம்.ெவ ெபண் ெவங்கடாசலம் த..க 130 38.35 ெவற்ற

3 மணேமகைல.நா ெபண் நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 101 29.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:541   பதவான வாக்கள்: 350(64.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 350    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 278 79.43 ெவற்ற

2 தமழரச. ெபண் சவநாதன் Makkal Needhi
Maiam 72 20.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : வகபட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:979   பதவான வாக்கள்: 739(75.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 739    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணசன். ஆண் ப்பரமணயபள்ைள ச.ப.ஐ(எம்) 44 5.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சக்தேவல்.பா ஆண் பாஸ்கரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 168 22.73 ேதால்வ

3 சண்கந்தரம்.ரா ஆண் ராமசாம பள்ைள Makkal Needhi
Maiam 10 1.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்ச்சாம.ச ஆண் சங்க அ.இ.அ.த..க 176 23.82 ேதால்வ

5 ராம்மார். ஆண் னயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 8.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வசந்த் பாலாஜ. ஆண் னயாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 281 38.02 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1196   பதவான வாக்கள்: 733(61.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 733    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.க ெபண் கேணசன் ச.ப.ஐ(எம்) 27 3.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகரத்தனம்.ேச ெபண் ேசராமங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 100 13.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணமாலா.ச ெபண் சண்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 561 76.53 ெவற்ற

4 மீனாமார. ெபண் த் கார்த்தேகயன் Makkal Needhi
Maiam 45 6.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வகபட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:691   பதவான வாக்கள்: 553(80.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.மா ஆண் மாயாண் பள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 103 18.63 ேதால்வ

2 ந்தரவேவல். ஆண் த்க்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 297 53.71 ெவற்ற

3 நாகரா.ரா ஆண் ராஜமாணக்கம் Makkal Needhi
Maiam 29 5.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராம. ஆண் த் இளப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 22.42 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:937   பதவான வாக்கள்: 677(72.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 677    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரேமஸ்வர. ெபண் கன் Makkal Needhi
Maiam 19 2.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாண்யம்மாள். ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 19.20 ேதால்வ

3 பாண்யம்மாள். ெபண் கேவல் த..க 302 44.61 ெவற்ற

4 ேகஸ்வர.த ெபண் தங்கபாண் அ.இ.அ.த..க 226 33.38 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:836   பதவான வாக்கள்: 563(67.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 563    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.ரா ஆண் ராமசாம த..க 275 48.85 ெவற்ற

2 பரேமஸ்வரன்.த ஆண் தங்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 12.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணமாறன்.த ஆண் தங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 219 38.90 ேதால்வ

ேபராட்ச : வகபட்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:661   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெஜயராமன்.ெச  ஆண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : வகபட்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:576   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வமலா.ப ெபண் பரராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : வகபட்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:500   பதவான வாக்கள்: 355(71.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 354    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரேசகர்.கா ஆண் காமராஜ் ப.ேஜ.ப 99 27.97 ேதால்வ

2 நேடசன்.ச ஆண் சன்னசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 255 72.03 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1134   பதவான வாக்கள்: 829(73.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 829    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனயம்மாள். ெபண் ணயாண் அ.இ.அ.த..க 192 23.16 ேதால்வ

2 கார்த்தகா. ெபண் த்ப்பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 20.99 ேதால்வ

3 மேனாரஞ்சதம்.ஆ ெபண் ஆண்டவர் வ.ச.க. 463 55.85 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:774   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா. ெபண் தேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1195   பதவான வாக்கள்: 756(63.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 756    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தனபால்.வ ஆண் வண்மைலயான் த..க 461 60.98 ெவற்ற

2 கன்.ைவ ஆண் ைவரவன் அ.இ.அ.த..க 295 39.02 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1197   பதவான வாக்கள்: 994(83.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 993    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர. ெபண் கத்தப்பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 181 18.23 ேதால்வ

2 வனதா. ெபண் தாகர் த..க 710 71.50 ெவற்ற

3 ெஜயா. ெபண் தர்மர் அ.இ.அ.த..க 102 10.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:882   பதவான வாக்கள்: 763(86.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 763    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்மர்.எம் ஆண் த்த்ேதவர் த..க 246 32.24 ேதால்வ

2 பாப.த ெபண் தமழரசன் அ.இ.அ.த..க 185 24.25 ேதால்வ

3 ராஜாமண.எஸ் ஆண் ந்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 332 43.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1172   பதவான வாக்கள்: 959(81.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 958    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தர்மர்.ஒ ஆண் ஒச்சாத்ேதவர் அ.இ.அ.த..க 218 22.76 ேதால்வ

2 ேபாஜன்.வ ேக ஆண் காளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 6.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்தராஜ் .ச ஆண் சங்கன் ம.த..க. 682 71.19 ெவற்ற

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1111   பதவான வாக்கள்: 924(83.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 924    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ெமாழ. ெபண் ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 10.71

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அழகர்ராஜா.என் ஆண் நாேகஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 11 1.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாண். ஆண் ஆண்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 157 16.99 ேதால்வ

4 ேவல்கன்.ஆர்
என் ஆண் நாராயணசாம த..க 657 71.10 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1540   பதவான வாக்கள்: 1101(71.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1101    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர ெசல்வா. ெபண் பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 15.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாமத.ஆர் ெபண் ெரங்கைர த..க 511 46.41 ெவற்ற

3 மணேமகைல.எஸ் ெபண் சக்த கன் அ.இ.அ.த..க 416 37.78 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1386   பதவான வாக்கள்: 927(66.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 926    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகம். ெபண் ேலாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 241 26.03 ேதால்வ

2 சக்த.வ ஆண் வரணன் த..க 439 47.41 ெவற்ற

3 சந்தரன்.ஈ ஆண் ஈஸ்வரன் அ.ம..க. 23 2.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரஷ்மார்.ரா ஆண் ராஜீ நா.த.க. 47 5.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாரயப்பன். ஆண் ேவலாண் அ.இ.அ.த..க 176 19.01 ேதால்வ
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ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:897   பதவான வாக்கள்: 739(82.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 735    ெசல்லாத வாக்கள் : 4

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்.ேகா ஆண் ேகாபால் த..க 409 55.65 ெவற்ற

2 பர. ஆண் தங்கத்ைர அ.இ.அ.த..க 326 44.35 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:651   பதவான வாக்கள்: 496(76.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணஸ்வர. ெபண் மயல்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 22.38 ேதால்வ

2 பரசாந்தன.த ெபண் ெஜயச்சந்தரன் த..க 204 41.13 ெவற்ற

3 மணேமகைல.ச ெபண் சவராஜ் அ.இ.அ.த..க 181 36.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:877   பதவான வாக்கள்: 642(73.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 641    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரா. ெபண் த்ப்பாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 286 44.62 ெவற்ற

2 சரண்யா.ம ெபண் மேகந்தரன் த..க 276 43.06 ேதால்வ

3 பரயங்கா.ர ெபண் ரஞ்சத்மார் அ.இ.அ.த..க 79 12.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:930   பதவான வாக்கள்: 571(61.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ப ெபண் ேபாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்யா.ச ெபண் சன்னத்தம்ப நா.த.க. 18 3.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாந்த. ெபண் ேபந்தரன் த..க 262 45.88 ேதால்வ

4 பரேமஸ்வர.கா ெபண் காமராஜ் அ.இ.அ.த..க 273 47.81 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:628   பதவான வாக்கள்: 461(73.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 461    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஞானந்தர. ெபண் ரவக்மார் த..க 238 51.63 ெவற்ற

2 தனலட்ம.என் ெபண் நாகராஜ் அ.இ.அ.த..க 223 48.37 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1116   பதவான வாக்கள்: 798(71.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 797    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பா. ெபண் கன் த..க 441 55.33 ெவற்ற

2 ெசல்வசத்யா. ெபண் பாண் அ.இ.அ.த..க 356 44.67 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1162   பதவான வாக்கள்: 881(75.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 880    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னலட்ம. ெபண் மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 274 31.14 ேதால்வ

2 சங்கர்.எஸ் ஆண் சாமேவ அ.ம..க. 27 3.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரமசவம். ஆண் ள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 288 32.73 ெவற்ற

4 பாலகன். ஆண் சன்னசாம இ.ேத.கா 21 2.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பால்ைர. ஆண் சாம ப.ேஜ.ப 8 0.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கன். மா ஆண் மாடசாம .த. 4 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வரமண.க ெபண் கர்ணன் அ.இ.அ.த..க 258 29.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : வரபாண்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:878   பதவான வாக்கள்: 692(78.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 692    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காத்ைர.ரா ஆண் ராமகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 275 39.74 ேதால்வ

2 சாந்தமார். ஆண் பச்ைச த..க 309 44.65 ெவற்ற

3 மேகஸ்வரன். ஆண் கண்ணன் அ.ம..க. 5 0.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாரச்சாம. ஆண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 101 14.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜபாண்.கா ஆண் காத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 க்மண. ெபண் சாந்தமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:975   பதவான வாக்கள்: 820(84.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 820    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.ச ெபண் சச த..க 434 52.93 ெவற்ற

2 ேகாமதசட்கா. ெபண் தேனஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவசக்த.பா ெபண் பாலகன் அ.இ.அ.த..க 114 13.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயலட்ம. ெபண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 264 32.20 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ைஹேவஸ்   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:219   பதவான வாக்கள்: 147(67.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 147    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ளேவல்.மா ஆண் மாடசாம த..க 103 70.07 ெவற்ற

2 கானந்தம்.ரா ஆண் ராமர். ேகா அ.இ.அ.த..க 44 29.93 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:242   பதவான வாக்கள்: 142(58.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 142    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நத்தயபரயா.ேமா ெபண் ேமாகன் த..க 117 82.39 ெவற்ற

2 ெஜயா.த ெபண் தவராஜா.ரா அ.இ.அ.த..க 25 17.61 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:188   பதவான வாக்கள்: 93(49.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 93    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவமண.பா ெபண் பால்ராஜ்.ெப அ.இ.அ.த..க 13 13.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராண.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 80 86.02 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:330   பதவான வாக்கள்: 158(47.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 158    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.க ெபண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 17.09 ேதால்வ

2 ராண.இ ெபண் இம்மாேவல் எம் அ.இ.அ.த..க 34 21.52 ேதால்வ

3 ேராஸ்மண.இ ெபண் எபேநசர் த..க 97 61.39 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:253   பதவான வாக்கள்: 148(58.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 148    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரன்.மா ஆண் மாடசாம.  அ.இ.அ.த..க 77 52.03 ெவற்ற

2 ெசந்தல்மார் .க ஆண் கஷ்ணண் த..க 71 47.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:204   பதவான வாக்கள்: 115(56.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 115    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னா.ஜா ெபண் ஜான்சன்.ஆ அ.இ.அ.த..க 57 49.57 ேதால்வ

2 ெஹலன்மீனா.க ெபண் கந்ைதயா த..க 58 50.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:235   பதவான வாக்கள்: 139(59.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 139    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தமழ்ெசல்வ.ெச ெபண் ெசந்தமழ்ெசல்வன் த..க 53 38.13 ேதால்வ

2 பழனயம்மாள்.ச ெபண் சசமார் அ.இ.அ.த..க 86 61.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:343   பதவான வாக்கள்: 182(53.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 182    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாரயம்மாள்.ேச ெபண் ேசராஜன் அ.இ.அ.த..க 79 43.41 ேதால்வ

2 னீஸ்வர.ச ெபண் சரவணன் த..க 103 56.59 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:251   பதவான வாக்கள்: 151(60.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 151    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ஆர் ெபண் ரவசந்தரன் த..க 83 54.97 ெவற்ற

2 ல். ெபண் கன். ரா அ.இ.அ.த..க 68 45.03 ேதால்வ

ேபராட்ச : ைஹேவஸ்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:297   பதவான வாக்கள்: 184(61.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 184    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இங்கர்சால்.ந ஆண் நல்லதம்ப த..க 101 54.89 ெவற்ற

2 சந்தரமார்.கா ஆண் காளத் அ.இ.அ.த..க 83 45.11 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:253   பதவான வாக்கள்: 145(57.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 145    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதேரசன்.பா ஆண் பால்ராஜ். ேத அ.இ.அ.த..க 68 46.90 ேதால்வ

2 தங்கைர.த ஆண் தப்பத த..க 77 53.10 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:226   பதவான வாக்கள்: 124(54.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 124    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ளேவல்.மா ஆண் மாடசாம த..க 45 36.29 ேதால்வ

2 ெபரயண்ணன். ஆண் மாறன் அ.இ.அ.த..க 79 63.71 ெவற்ற

ேபராட்ச : ைஹேவஸ்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:285   பதவான வாக்கள்: 184(64.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 184    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏைசயா.ச ஆண் சன்னவர் த..க 56 30.43 ேதால்வ

2 கேணசன்.வ ஆண் வரத்ேதவா் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 41.85 ெவற்ற

3 வா்க்கீஸ். ஆண் ா். இரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 3.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஸ்வநாதன்.த ஆண் தங்கேவ. வ அ.இ.அ.த..க 44 23.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:439   பதவான வாக்கள்: 237(53.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 237    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேஷார்மார்.ரா ஆண் ராைமயா.ெப அ.இ.அ.த..க 137 57.81 ெவற்ற

2 மார்.ச ஆண் சன் த..க 100 42.19 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:234   பதவான வாக்கள்: 115(49.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 115    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னத்தாய்.மா ெபண் மாரயப்பன். ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 19.13 ேதால்வ

2 மல்கா.ரா ெபண் ராேஜந்தரன். ரா அ.இ.அ.த..க 31 26.96 ேதால்வ

3 ேஹமா. ெபண் ேரஷ் த..க 62 53.91 ெவற்ற


