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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : தச்சராப்பள்ள

ேபராட்ச : உப்பயாரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:424   பதவான வாக்கள்: 348(82.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 348    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலாேதவ.ரா ெபண் ராஜேசகரன் த..க 213 61.21 ெவற்ற

2 ராஜேசகரன்.அ ஆண் க அங்கத் அ.இ.அ.த..க 135 38.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:528   பதவான வாக்கள்: 405(76.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 403    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளவரச. ெபண் ேகசன் த..க 354 87.84 ெவற்ற

2 தனெலட்ம.ெவ ெபண் ரா ெவங்கட்ராமன் அ.இ.அ.த..க 49 12.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:480   பதவான வாக்கள்: 401(83.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 401    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 191 47.63 ெவற்ற

2 ஜாதா.பா ெபண்  பா அ.இ.அ.த..க 84 20.95 ேதால்வ

3 ெசல்லம். ெபண் ப்ரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 29.43 ேதால்வ

4 லட்ம.ந ெபண் நடராஜன் இ.ஜ.க. 8 2.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : உப்பயாரம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:450   பதவான வாக்கள்: 339(75.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 339    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாஸ்கர்.ெஜ ஆண் ெஜகதலா த..க 144 42.48 ேதால்வ

2 ராஜாங்கம். ஆண் வ த்ைதயன் அ.இ.அ.த..க 195 57.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : உப்பயாரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:377   பதவான வாக்கள்: 269(71.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 269    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசர்த்த. ஆண் ச ந்தரராஜ் இ.ஜ.க. 15 5.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 81 30.11 ேதால்வ

3 நடராஜன்.ந ஆண் அ நல்சாம த..க 173 64.31 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:426   பதவான வாக்கள்: 310(72.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 310    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.க ெபண் கண்ணன் த..க 143 46.13 ேதால்வ

2 ெபான்மண.ேமா ெபண் க ேமாகன்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 167 53.87 ெவற்ற

ேபராட்ச : உப்பயாரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:418   பதவான வாக்கள்: 333(79.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 333    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பண்ணசாம.த ஆண் தங்கரா த..க 150 45.05 ேதால்வ

2 காந்தமத.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 166 49.85 ெவற்ற

3 ெபரயசாம. ஆண் ம கன் நா.த.க. 17 5.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:528   பதவான வாக்கள்: 431(81.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 431    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.ஆ ெபண் ரா கார்த்தக் அ.இ.அ.த..க 210 48.72 ெவற்ற

2 ெசல்வராண.ெச ெபண் ஆ ெசல்லைர நா.த.க. 20 4.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெலட்ம.ச ெபண் சங்கர் த..க 201 46.64 ேதால்வ

ேபராட்ச : உப்பயாரம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:392   பதவான வாக்கள்: 319(81.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 319    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணர்த்த.க ஆண் ரா கப்பண்ணன் அ.இ.அ.த..க 120 37.62 ேதால்வ

2 பழனயம்மாள்.உ ெபண் உதயமார் த..க 188 58.93 ெவற்ற

3 ெபரயசாம.ெச ஆண் ஆ ெசல்லைர நா.த.க. 11 3.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:295   பதவான வாக்கள்: 211(71.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 211    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரவத.இ ெபண் ேச இளங்ேகா அ.இ.அ.த..க 142 67.30 ெவற்ற

2 ைவேதவ.ச ெபண் சந்தரேசகரன் த..க 69 32.70 ேதால்வ

ேபராட்ச : உப்பயாரம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:426   பதவான வாக்கள்: 363(85.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 363    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 .ஆ ஆண் ஆ ஆண் நா.த.க. 22 6.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜந்தரன்.ெப ஆண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 180 49.59 ெவற்ற

3 ேலாகநாதன்.க ஆண் வ கப்ைபயா ப.ேஜ.ப 48 13.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஹரீஸ்பா. ஆண் மார் த..க 113 31.13 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:374   பதவான வாக்கள்: 303(81.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 303    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ெச ெபண் க ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 131 43.23 ேதால்வ

2 ேமக்சம்
ேஜாசப்.ரா ெபண் த ராமசாம த..க 172 56.77 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:434   பதவான வாக்கள்: 370(85.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 370    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆைசத்தம்ப.ம ஆண் மைத த..க 282 76.22 ெவற்ற

2 ராமச்சந்தரன்.ரா ஆண் ரா ராஜேகாபால் அ.இ.அ.த..க 88 23.78 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:475   பதவான வாக்கள்: 416(87.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 416    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ெப ெபண் வ வஜயமார் அ.இ.அ.த..க 126 30.29 ேதால்வ

2 மணேமகைல.எஸ் ெபண் ப்ரமணயன் த..க 290 69.71 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:432   பதவான வாக்கள்: 320(74.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 320    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாப்பாத்த.க ெபண் ேலா கண்ணன் வ.ச.க. 21 6.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமனகா.க ெபண் ெப கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 100 31.25 ேதால்வ

3 லதா.ம ெபண் மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 199 62.19 ெவற்ற
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ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:614   பதவான வாக்கள்: 416(67.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 416    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதேரசன்.சீ ஆண் சீனவாசன் நா.த.க. 8 1.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தயா
அெலக்ஸாண்டர். ஆண் .ழந்ைதசாம

All India
Samathuva
Makhal Katchi

37 8.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரதீப்.ப ஆண் பன்னீர்ெசல்வம் த..க 248 59.62 ெவற்ற

4 ராேஜந்தரன்.எம் ேக ஆண் காச அ.இ.அ.த..க 123 29.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:670   பதவான வாக்கள்: 524(78.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 524    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயா. ெபண் எஸ்.ந்தரர்த்த அ.இ.அ.த..க 254 48.47 ெவற்ற

2 சாந்தா. ெபண் ரா.ேதவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 10.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ.தீ ெபண் அ.தீனதயாளன் அ.ம..க. 14 2.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாக்கயெலட்ம.ேகா ெபண் த.ேகாப நா.த.க. 12 2.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மகாெலட்ம.சா ெபண் சாக்ரஸ் த..க 190 36.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:693   பதவான வாக்கள்: 597(86.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்.கா வ ஆண் கா.வஜயராஜன் த..க 243 40.77 ேதால்வ

2 பா.ேத ஆண் ெச.ேதவராஜ் நா.த.க. 6 1.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணகண்டன்.எஸ்
ஆர் ஆண் ராப்பள்ைள அ.இ.அ.த..க 311 52.18 ெவற்ற

4 ரேமஷ்.க ஆண் ம.கப்பண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 6.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 4 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:492   பதவான வாக்கள்: 391(79.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 391    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கைலவாண.இரா ெபண் ெஜ.இராதாகஷ்ணன் த..க 184 47.06 ெவற்ற

2 சத்ரா.ர ெபண் ரேமஸ்மார் நா.த.க. 13 3.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ.ெவ ெபண் ரா.ெவங்கேடஷன் அ.இ.அ.த..க 55 14.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவகா.பா ெபண் ெஜ.பார்த்தபன் அ.ம..க. 22 5.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாலத.அ ெபண் ஏ.அர்னன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 29.92 ேதால்வ
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ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:765   பதவான வாக்கள்: 636(83.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சச.ரா ெபண் ராதாகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 124 19.50 ேதால்வ

2 சாந்த.பா ெபண் ரா.பாலகஷ்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 286 44.97 ெவற்ற

3 வஜயெலட்ம. ெபண் ேரஷ்மார் நா.த.க. 15 2.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயலட்ம.ெஜ ெபண் சீ.ெஜய்சங்கர் அ.இ.அ.த..க 211 33.18 ேதால்வ

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:778   பதவான வாக்கள்: 615(79.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சவள்ள.ப ெபண் அ.பச்ைச த..க 320 52.20 ெவற்ற

2
ஆேராக்கய
ெடன்சயா
ேமர.ஞா

ெபண் ப.சைவத் அ.இ.அ.த..க 276 45.02 ேதால்வ

3 சத்தயா.வ ெபண் ேச.வரதராஜ் நா.த.க. 17 2.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:673   பதவான வாக்கள்: 613(91.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 613    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணமார.அ ெபண் அள்சகா ப நா.த.க. 20 3.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பா.ந ெபண் ப.கார்த்தேகயன் ேத..த.க 10 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாக்யா. ெபண் .பரகாஷ் த..க 316 51.55 ெவற்ற

4 மேகஸ்வர.ஏ ெபண் அண்ணாத்ைர அ.இ.அ.த..க 17 2.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேகஷ்வர.த ெபண் ம.தனகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 250 40.78 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:752   பதவான வாக்கள்: 635(84.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 634    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேமனகா.சீ ெபண் சீனவாசன் ேச நா.த.க. 11 1.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேயாகலஷ்ம.ேகா ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 112 17.67 ேதால்வ

3 ைவசா.அ ெபண் எம்.அணகர அ.இ.அ.த..க 81 12.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயெலட்ம
தவாகர்.ஆர் ெபண் தவாகர் த..க 430 67.82 ெவற்ற

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:775   பதவான வாக்கள்: 659(85.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 658    ெசல்லாத வாக்கள் : 1



26-02-2022 14:31:20 6/51

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழேகசன்.த ஆண் தனஞ்ெசயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 265 40.27 ெவற்ற

2 கனகராஜ். ஆண் ப்பரமணயன் த..க 199 30.24 ேதால்வ

3 பாலகஷ்ணன்.ெவ ஆண் ெவங்கடாஜலபத அ.இ.அ.த..க 174 26.44 ேதால்வ

4 ரேமஷ் கன். ஆண் கன் நா.த.க. 10 1.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜா.ப ஆண் ஓ.பச்ைச ேத..த.க 10 1.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:873   பதவான வாக்கள்: 693(79.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 693    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசக்மார். ஆண் ப்ைபயன் ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 3.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணன்.ப ஆண் பரமணம் த..க 432 62.34 ெவற்ற

3 ேரஷ். ஆண் ைரசாம அ.இ.அ.த..க 231 33.33 ேதால்வ

4 பா.ேத ஆண் ெச.ேதவராஜ் நா.த.க. 7 1.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:967   பதவான வாக்கள்: 814(84.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 814    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனெமாழ.ச ெபண் ெரங்கபர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 358 43.98 ெவற்ற

2 மீனாட்ச. ெபண் ேச.ந்தர்பா நா.த.க. 12 1.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ெலட்ம.ரா ெபண் ெச.ராேஜந்தரன் த..க 348 42.75 ேதால்வ

4 லதாராண.ர ெபண் ச.ச.ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 79 9.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேலாகாம்பாள்.ர ெபண் ரா.ரவந்தரன் ப.ேஜ.ப 17 2.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1107   பதவான வாக்கள்: 833(75.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 833    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல். ஆண் ைவயா பா.ம.க. 25 3.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனயாண்.ேசா ஆண் ேசாைலத் நா.த.க. 9 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரவன்மார்.ெஜ ஆண் ப.ெஜய்மார் த..க 643 77.19 ெவற்ற

4 மணவண்ணன்.ந ஆண் எஸ்.நல்சாம அ.இ.அ.த..க 156 18.73 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:966   பதவான வாக்கள்: 729(75.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 729    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.பா ெபண் பாஸ்கரன் த..க 350 48.01 ெவற்ற

2 பாப்பரயா.ச ெபண் கா.மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 101 13.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்தமழரச.ெச ெபண் ேத.பா நா.த.க. 5 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜெலட்ம.ச ெபண் ச.சண்கந்தரம் அ.இ.அ.த..க 273 37.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 14 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:616   பதவான வாக்கள்: 523(84.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.அ ஆண் அழகன் த..க 427 81.64 ெவற்ற

2 ேரஷ்.அ ஆண் அய்யசாம அ.இ.அ.த..க 48 9.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நேவதனம்.ெஜ ெபண் ம.ெஜயபரகாஷ் நா.த.க. 48 9.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : எஸ்.கண்ண்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:704   பதவான வாக்கள்: 596(84.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஜாதா.ச ெபண் ேத.சத்தயராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 157 26.34 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார்.ச ஆண் சண்கம் நா.த.க. 15 2.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வசந்தராஜ்.நா ஆண் நாகராஜன் த..க 402 67.45 ெவற்ற

4 ேவல்கன்.மா
வ ஆண் மா.ெபா.வஸ்வநாதம்பள்ைள அ.இ.அ.த..க 22 3.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:557   பதவான வாக்கள்: 394(70.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அயா.ச ெபண் சந்ேதாஷ் ப.ேஜ.ப 5 1.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இசெபல்லா.ஆ ெபண் ஆன்ஸ்
ஆேராக்கயராஜ்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 123 31.22 ேதால்வ

3 ெடய்சேளாரா.ஸ் ெபண் ஸ்பன்கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 12.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜாக்ன்
ேளாராேமர.ெச ெபண் ெசல்வம் அ.ம..க. 45 11.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹல்டாேமர.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் த..க 172 43.65 ெவற்ற

ேபராட்ச : கல்லக்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:555   பதவான வாக்கள்: 386(69.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 386    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாணசாம.ஆ ஆண் ஆேராக்கயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 13.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கப்ைபயா. ஆண் த்ைதயா அ.இ.அ.த..க 7 1.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பேரமலதா.ெர ெபண் ெரங்கராஜன் ப.ேஜ.ப 20 5.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கமதா ேபகம். ெபண் கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 28.50 ேதால்வ

5 ேமாகன்.க ஆண் கந்தசாம த..க 195 50.52 ெவற்ற

ேபராட்ச : கல்லக்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:979   பதவான வாக்கள்: 748(76.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 748    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்ணாைர.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 29 3.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கல்யாணந்தரம்.ச ஆண் சைடயன் நா.த.க. 24 3.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ைர.ப ஆண் பச்ைச த..க 355 47.46 ெவற்ற

4 மணகண்டன். ஆண் த்மாரசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 319 42.65 ேதால்வ

5 ராமப்ரமணயன்.ப ஆண் பழனசாம ப.ேஜ.ப 10 1.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேரகா. ெபண் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:996   பதவான வாக்கள்: 693(69.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 693    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.ஆ ெபண் ஆேராக்கயதாஸ் ேத..த.க 161 23.23 ேதால்வ

2 அம்ேபத்கார்.நா ஆண் நாகப்பன் த..க 295 42.57 ெவற்ற

3 சவெபமாள். ஆண் ங்கான் அ.இ.அ.த..க 213 30.74 ேதால்வ

4 தனம்.அ ெபண் அண்ணாைர ப.ேஜ.ப 24 3.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கல்லக்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:624   பதவான வாக்கள்: 483(77.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அைடக்கலராஜ்.ஆ ஆண் ஆேராக்கயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 211 43.69 ெவற்ற

2 ஆேராக்கயசாம.த ஆண் தம்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 8.07

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்மார்.ேச ஆண் ேசப்ெபமாள் ப.ேஜ.ப 21 4.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜந்தரன்.வ ஆண் வேவந்தரன் அ.இ.அ.த..க 12 2.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ர் ெஜயராஜ்.ச ஆண் சவரராஜ் த..க 200 41.41 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:745   பதவான வாக்கள்: 531(71.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 205 38.61 ேதால்வ

2 ழந்ைதெதரஸ்.ஆ ெபண் ஆேராக்கயசாம த..க 243 45.76 ெவற்ற

3 சேராஜா.ந ெபண் நேடசன் அ.இ.அ.த..க 22 4.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெரஜகறஸ்.ப ெபண் பன்னீர்ெசல்வம் நா.த.க. 61 11.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:604   பதவான வாக்கள்: 443(73.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 443    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணக.ேச ெபண் ேசகர் அ.இ.அ.த..க 107 24.15 ேதால்வ

2 ெடய்சராண.அ ெபண் அள்சகாயராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 42.66 ெவற்ற

3 மரயஷ்பம்.ர ெபண் ரேபல் த..க 147 33.18 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 443(75.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 443    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச.ரா ெபண் ராஜமாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 23.48 ேதால்வ

2 பரான்சஸ்காந்தர.ம ெபண் மரயேஜாசப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 14.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதயழக.ர ெபண் ரவகண்ணன் அ.இ.அ.த..க 108 24.38 ேதால்வ

4 ேஜாத.வ ெபண் வஜயமார் த..க 167 37.70 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:512   பதவான வாக்கள்: 426(83.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா.த ெபண் தர்மராஜ் ப.ேஜ.ப 145 34.04 ேதால்வ

2 ெகௗசல்யா. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 3 0.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரஸ்வத.ெபா ெபண் ெபான்சாம த..க 124 29.11 ேதால்வ

4 சலா.அ ெபண் அண்ணாைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 36.15 ெவற்ற

ேபராட்ச : கல்லக்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:517   பதவான வாக்கள்: 369(71.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 369    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வமார்.ெச ஆண் ெசங்கமலம் த..க 159 43.09 ேதால்வ

2 தேனஷ்ராஜா.ரா ஆண் ராஜேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பச்ைசபள்ைள.ேவ ஆண் ேவ அ.இ.அ.த..க 194 52.57 ெவற்ற

4 த்தழகன்.ம ஆண் மைத ப.ேஜ.ப 3 0.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:831   பதவான வாக்கள்: 647(77.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 647    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்கரச. ெபண் த்தழகன் ப.ேஜ.ப 5 0.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நத்தயா.இ ெபண் இன்பராஜ் அ.ம..க. 257 39.72 ெவற்ற

3 ேமர ெஜனபர்.ஆ ெபண் ஆண்ட்ேரா பரகாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 154 23.80 ேதால்வ

4 லா.ெச ெபண் ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 6 0.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜசந்தாேமர.ஆ ெபண் ஆேராக்கயதாஸ் த..க 225 34.78 ேதால்வ

ேபராட்ச : கல்லக்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:607   பதவான வாக்கள்: 418(68.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 418    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்
சகாயராஜ்.ேச ஆண் ேசவயர் நேடசன் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 163 39.00 ேதால்வ

2 கார்த்தக்.ேச ஆண் ேசட் ப.ேஜ.ப 4 0.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ணேசகர்.ெவ ஆண் ெவங்கட்ராமன் த..க 169 40.43 ெவற்ற

4 த்மரன்.ப ஆண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 14.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ர்த்த.ெவ ஆண் ெவள்ைளயன் அ.இ.அ.த..க 20 4.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:615   பதவான வாக்கள்: 440(71.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காேவர.ந ெபண் நடராஜன் அ.இ.அ.த..க 58 13.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சேராஜா.ெபா ெபண் ெபான்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 120 27.27 ேதால்வ

3 தவமண.இ ெபண் இளம்பரத த..க 70 15.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரகமத்னசா.ெசௗ ெபண் ெசௗகத்அ அ.ம..க. 192 43.64 ெவற்ற

ேபராட்ச : கல்லக்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:386   பதவான வாக்கள்: 239(61.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 239    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 9 3.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரஷ்பா.ஆ ஆண் ஆகம் ப.ேஜ.ப 9 3.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தட்சணார்த்த.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 7.95

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தனராஜ்.ெப ஆண் ெபஞ்சமன் அ.ம..க. 40 16.74 ேதால்வ

5 ரவச்சந்தரன்.ப ஆண் பழனசாம த..க 81 33.89 ெவற்ற

6 வத்யா.ேக ெபண் வக்ேனஷ் நா.த.க. 42 17.57 ேதால்வ

7 ஜான்.அ ஆண் அந்ேதாணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 16.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:488   பதவான வாக்கள்: 328(67.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 328    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.க ெபண் கதர்ேவல் வ.ச.க. 101 30.79 ெவற்ற

2 சத்யா.ச ெபண் சன்னரா ப.ேஜ.ப 7 2.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனெலட்ம.ச ெபண் சரவணமார் அ.இ.அ.த..க 63 19.21 ேதால்வ

4 பேரமா.ப ெபண் பரகாசம் இ.ஜ.க. 98 29.88 ேதால்வ

5 வஜயா.ப ெபண் பழன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 17.99 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:498   பதவான வாக்கள்: 379(76.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 379    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 உமா. ெபண் மேரசன் அ.இ.அ.த..க 161 42.48 ேதால்வ

2 சவேஜாத.பா ெபண் பாலப்ரமணயன் த..க 164 43.27 ெவற்ற

3 தீபா. ெபண் ப்ரமணயன் ப.ேஜ.ப 54 14.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காட்த்ர்   வார் எண்: 2 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:733   பதவான வாக்கள்: 499(68.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 499    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அளாம்பாள்.ேகா ெபண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 210 42.08 ேதால்வ

2 தனலட்ம.ம ெபண் மண ேத..த.க 37 7.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமத.க ெபண் கந்தசாம வ.ச.க. 252 50.50 ெவற்ற

ேபராட்ச : காட்த்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:582   பதவான வாக்கள்: 390(67.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்ேதாஷ் மார்.ெர ஆண் ெரங்கராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 12.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரேமஸ்வர. ெபண் த்சாம அ.இ.அ.த..க 110 28.21 ேதால்வ

3 பழனேவல். ஆண் த்சாம த..க 231 59.23 ெவற்ற

ேபராட்ச : காட்த்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:500   பதவான வாக்கள்: 363(72.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 363    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.ச ெபண் சவெசல்வராஜ் த..க 211 58.13 ெவற்ற

2 ேரஷ்.பா ஆண் பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 4.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதயழகன். ஆண் ப்பரமணயன் ேத..த.க 11 3.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகசன். ஆண் த்சாம அ.இ.அ.த..க 126 34.71 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:629   பதவான வாக்கள்: 453(72.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 453    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதாட்ச்ச.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 121 26.71 ேதால்வ

2 மாலத.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் த..க 332 73.29 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:642   பதவான வாக்கள்: 451(70.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 451    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத.ரா ெபண் ரா த..க 165 36.59 ேதால்வ

2 சந்தரகலா.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 286 63.41 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:700   பதவான வாக்கள்: 485(69.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 485    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா. ெபண் ேரஷ் த..க 314 64.74 ெவற்ற

2 த்லட்ம.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 171 35.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:893   பதவான வாக்கள்: 656(73.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னரண.ம ெபண் மைதவரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 240 36.59 ெவற்ற

2 தலகம்.ரா ெபண் ராமங்கம் த..க 213 32.47 ேதால்வ

3 மலர்.ச ெபண் சவா அ.இ.அ.த..க 203 30.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 431(70.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 431    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஸ்ர.வ ெபண் வஸ்வநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 18.10 ேதால்வ

2 காயத்தர.பா ெபண் பாலாஜ த..க 242 56.15 ெவற்ற

3 ரம்யா.பா ெபண் பாலாஜ அ.இ.அ.த..க 111 25.75 ேதால்வ

ேபராட்ச : காட்த்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:582   பதவான வாக்கள்: 396(68.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 396    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 220 55.56 ெவற்ற

2 சங்கப்பள்ைள.ெபா ஆண் ெபாம்மண்ணன் த..க 141 35.61 ேதால்வ

3 பத்மநாபன். ஆண் ந்தர் அ.இ.அ.த..க 35 8.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காட்த்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 483(70.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 4.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரேசகரன்.மா ஆண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 40.58 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.ரா ஆண் ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணேவல்.ேத ஆண் ேதவதாஸ் த..க 201 41.61 ெவற்ற

5 ஜானபாஷா.க ஆண் கல்லா அ.இ.அ.த..க 53 10.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:729   பதவான வாக்கள்: 482(66.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 482    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நதயா.ச ெபண் சக்தேவல் ப.ேஜ.ப 74 15.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மகாேதவ.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 119 24.69 ேதால்வ

3 ராண.ச ெபண் சத்தயர்த்த த..க 289 59.96 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:534   பதவான வாக்கள்: 443(82.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 443    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சந்தலா
ேதவ.க ெபண் லட்மணக்மார் அ.இ.அ.த..க 190 42.89 ேதால்வ

2 வஜயா.ேமா ெபண் ேமாகன் இ.ேத.கா 253 57.11 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:494   பதவான வாக்கள்: 390(78.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளஞ்சயம். ெபண் ப்பரமண எ
ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 195 50.00 ெவற்ற

2 சந்ேதான.ச ெபண் சங்காரேவலன் த..க 149 38.21 ேதால்வ

3 மகாலட்ம.ச ெபண் சண்கேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 11.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : காட்த்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:471   பதவான வாக்கள்: 331(70.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மண.கா ெர ஆண் ெரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 165 49.85 ேதால்வ

2 ராஜ்மார்.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 166 50.15 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:522   பதவான வாக்கள்: 336(64.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 336    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா அணாசலம். ெபண் அணாசலம் இ.ேத.கா 284 84.52 ெவற்ற

2 சங்கைவச்ெசல்வ.ெப ெபண் சக்தமண அ.இ.அ.த..க 52 15.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:994   பதவான வாக்கள்: 773(77.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 773    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உண்ணாமைல.மா ெபண் மாரத் ம.த..க. 408 52.78 ெவற்ற

2 ேஹமா.நா ெபண் அ.நாகநாஜன் அ.இ.அ.த..க 365 47.22 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:829   பதவான வாக்கள்: 651(78.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 651    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாகலா.ேச ெபண் ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 12.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தேவண.ப ெபண் மாரீசன் ேத..த.க 211 32.41 ேதால்வ

3 ெவற்ற ெசல்வ.சா ெபண் சாமக்கண் த..க 327 50.23 ெவற்ற

4 ெஜயெலட்ம. ெபண் ைரராஜ் அ.இ.அ.த..க 18 2.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேஹமா.ந ெபண் நேடசராஜன் அ.ம..க. 16 2.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:571   பதவான வாக்கள்: 464(81.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 464    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாகலா.ரா ெபண் ராஜங்கம் அ.இ.அ.த..க 13 2.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாரச்ெசல்வ.எம் ெபண் மதராஜ் ஜ அ.ம..க. 109 23.49 ேதால்வ

3 மாலத.ரா ெபண் ராஜேசகர் கா த..க 253 54.53 ெவற்ற

4 ராதகா.ந ெபண் நம்பராஜன் ரா .த. 7 1.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜமார.பா ெபண் பாலசந்தர் ம ப.ேஜ.ப 82 17.67 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:865   பதவான வாக்கள்: 412(47.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 236 57.28 ெவற்ற

2 ெசந்தல்மார்.த ஆண் தங்கமண ப.ேஜ.ப 19 4.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தப்பத.நா ஆண் நாராயணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 152 36.89 ேதால்வ

4 நாேகந்தரன். ஆண் கானந்தம் அ.ம..க. 3 0.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஸ்வநாதன்.ப ஆண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 2 0.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1132   பதவான வாக்கள்: 531(46.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 531    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சீலா.ஜீ ெபண் ஜீவானந்தம் ப.ேஜ.ப 57 10.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்லம்.த ெபண் தநாக்கர ஆர் அ.இ.அ.த..க 125 23.54 ேதால்வ

3 ேகஸ்வர.அ ெபண் ஆ.ேவ.அல்சண்டார் த..க 349 65.73 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:981   பதவான வாக்கள்: 628(64.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 628    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன்.மா ஆண் மாரயப்பன் நா.த.க. 243 38.69 ேதால்வ

2 ெசல்லப்பா.பா ச ஆண் பால்சவன் அ.இ.அ.த..க 141 22.45 ேதால்வ

3 நத்யா.க ெபண் கண்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 244 38.85 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 514(69.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 3

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் த்ச்சாம ச அ.இ.அ.த..க 51 9.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத்ரா.ரா ெபண் ராதாகஷ்ணன் ச த..க 267 52.25 ெவற்ற

3 பரயா.ப ெபண் சங்கர் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 26.61 ேதால்வ

4 ேரவத.ச ெபண் .சக்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 11.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:827   பதவான வாக்கள்: 488(59.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் ெசல்லைர  ேத..த.க 104 21.31 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர.எஸ் ெபண் சண்கம் எஸ் அ.இ.அ.த..க 144 29.51 ேதால்வ

3 ஜீவா.வ ெபண் வஜயமார் ஜ த..க 240 49.18 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:819   பதவான வாக்கள்: 478(58.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 478    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபநாத்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜன்
ெபா ப.ேஜ.ப 20 4.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைசய ஸ்தபா.ப ஆண் பர் அகம ேத..த.க 58 12.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாண். ஆண் ப்ரமணயன் எஸ் த..க 285 59.62 ெவற்ற

4 கமவாசம்.அ ஆண் அப்ல்லாசா அ.இ.அ.த..க 57 11.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்ராஜா.த ஆண் தம்பராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 12.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 485(65.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 484    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகஷ் மார்.த ஆண் தர்மங்கம் அ.ம..க. 65 13.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரஞ்சத்மார்.அ ஆண் அந்ேதாண  த..க 298 61.57 ெவற்ற

3 ேஜாதராஜ்.ச ஆண் சண்கம் அ.இ.அ.த..க 121 25.00 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:570   பதவான வாக்கள்: 385(67.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 384    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயா ப.ேஜ.ப 20 5.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தர்ராஜன்.த ஆண் தநாக்கர ஆர் அ.இ.அ.த..க 31 8.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வராஜ்.க ஆண் கயெபமாள் க த..க 333 86.72 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:357   பதவான வாக்கள்: 171(47.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 171    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனயாண்.இரா ஆண் இராமங்கம் ேக த..க 139 81.29 ெவற்ற

2 பாண்யன். ஆண் ஆ.நாதன் அ.இ.அ.த..க 10 5.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமன் .த ஆண் தங்கேவல் ந ப.ேஜ.ப 22 12.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:378   பதவான வாக்கள்: 283(74.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 283    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத இளங்ேகா. ெபண் இளங்ேகா ரா த..க 219 77.39 ெவற்ற

2 தமைலச்ெசல்வ.கா ெபண் ேவ.மாடசாம அ.இ.அ.த..க 51 18.02 ேதால்வ

3 லதா.ரா ெபண் ராஜா ப.ேஜ.ப 13 4.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:312   பதவான வாக்கள்: 182(58.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 182    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகலா.வ ெபண் வேனாத் மா அ.இ.அ.த..க 54 29.67 ேதால்வ

2 சக்தமண.ரா ஆண் ராமன் அ.ம..க. 6 3.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வராஜ்.ெப ஆண் எம்.ெபரயசாம த..க 115 63.19 ெவற்ற

4 வரமண.ம ஆண் ஆ.மேகந்தரன் ப.ேஜ.ப 7 3.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:442   பதவான வாக்கள்: 295(66.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 293    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார். ஆண் ந்தரராஜன் த..க 130 44.37 ெவற்ற

2 நீலாவத.கா ெபண் கார்த்தக் ப.ேஜ.ப 24 8.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பால்ராஜ்.ந ஆண் நடராஜன் ச அ.இ.அ.த..க 41 13.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்மார்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜன் ேத..த.க 89 30.38 ேதால்வ

5 வக்ேனஸ்வரன்.இ ஆண் இளங்ேகாவன் அ.ம..க. 9 3.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:444   பதவான வாக்கள்: 296(66.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 296    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காள ஈஸ்வர.ப ெபண் பரகாஷ் ரா த..க 265 89.53 ெவற்ற

2 ெபான்னரச.ப ெபண் பரமசவம் என் அ.இ.அ.த..க 31 10.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : த்ைதப்பார்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:298   பதவான வாக்கள்: 152(51.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 152    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகசாம.பா ஆண் பால்ராஜ் ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 3.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தேனஷ்.அ ஆண் அந்ேதாண ப.ேஜ.ப 32 21.05 ேதால்வ

3 நாகநாதன்.ப ஆண் கதர் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 22 14.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகராஜன்.மா ஆண் மாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 20.39 ேதால்வ

5 பரபாகரன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் அ.ம..க. 1 0.66
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைவரயா.ெஜ ெபண் எஸ்.ெஜயக்ெகா ச.ப.ஐ 61 40.13 ெவற்ற

ேபராட்ச : சகமண   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:495   பதவான வாக்கள்: 410(82.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 14:31:20 19/51

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன்.த ஆண் தமைலசாம ப.ேஜ.ப 8 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தவள்ள.த ெபண் வ. தங்கேவல் த..க 219 53.41 ெவற்ற

3 சம்பத். ஆண் ேகா.ைரசாம அ.இ.அ.த..க 5 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சவக்மார்.ெர ஆண் க. ெரத்தனம் அ.ம..க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பா.பா ஆண் ந.பாலகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 16.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வாேதவன்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 26.83 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:513   பதவான வாக்கள்: 374(72.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 373    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் சண்கந்தரம் அ.இ.அ.த..க 159 42.63 ேதால்வ

2 சவகாமந்தர.ரா ெபண் ெர. ராஜங்கம் இ.ேத.கா 214 57.37 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:510   பதவான வாக்கள்: 450(88.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 449    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணகர.ப ஆண் பழனயாண் ப.ேஜ.ப 2 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காத்தான். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 21.60 ேதால்வ

3 ெகாயரசன்.பா ஆண் பாலன் அ.இ.அ.த..க 81 18.04 ேதால்வ

4 ஞானப்பரகாஷ்.த ஆண் . தங்ைகயன் த..க 244 54.34 ெவற்ற

5 தங்கரா.கா ஆண் ம. காளத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 3.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பச்ைசயம்மாள்.ச ெபண் நா சசக்மார் அ.ம..க. 11 2.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சகமண   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:613   பதவான வாக்கள்: 557(90.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 557    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ைவ ஆண் அ. ைவத்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகரா. ஆண் ஞ்த்தைரயர் அ.இ.அ.த..க 95 17.06 ேதால்வ

3 சதீஷ்மார்.பா ஆண் எஸ். பாலகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 17.59 ேதால்வ

4 ந்தரராஜன்.மா ஆண் மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 184 33.03 ெவற்ற

5 ெரங்கன். ஆண் ேக.ந்தரம் த..க 177 31.78 ேதால்வ

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



26-02-2022 14:31:20 20/51

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:755   பதவான வாக்கள்: 684(90.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 683    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.த ெபண் வ.தனபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 54 7.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனயம்மாள்.கா ெபண் ஆ.கார்த்தக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 446 65.30 ெவற்ற

3 மீனா.க ெபண் த. கஷ்ணர்த்த ச.ப.ஐ(எம்) 18 2.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயெலட்ம.ம ெபண் மகான அ.இ.அ.த..க 165 24.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : சகமண   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:714   பதவான வாக்கள்: 654(91.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 653    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ெப ஆண் ெபமாள் த..க 471 72.13 ெவற்ற

2 ப்பரமணயன்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 41 6.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழனச்சாம.ெபா ஆண் ப. ெபான்மைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 15.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனயாண்.ப ஆண் பச்ைசத் அ.ம..க. 6 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹரதாஸ்.வ ஆண் ம. வரபத்தரன் ேத..த.க 31 4.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சகமண   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:482   பதவான வாக்கள்: 401(83.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 401    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்பண்ணன். ஆண் ெப. த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்மார்.ெவ ஆண் ேக.ெவங்கடசாம அ.இ.அ.த..க 237 59.10 ெவற்ற

3 ைரசாம.ேச ஆண் ஆர்.ேசராமன் ப.ேஜ.ப 10 2.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகராஜ்.ச ஆண் சன்ைனயன் த..க 112 27.93 ேதால்வ

5 வனஜா.சீ ெபண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 8.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:444   பதவான வாக்கள்: 356(80.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 356    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாண.அ ெபண் ேக. அண்ணாவ த..க 163 45.79 ெவற்ற

2 கவதா.த ெபண் பா. தர்மராஜ் அ.இ.அ.த..க 69 19.38 ேதால்வ

3 ர்யா ேபகம்.ர ெபண் ரபக் கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 31.18 ேதால்வ

4 ராதகா.ச ெபண் சவானந்தம் ப.ேஜ.ப 13 3.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : சகமண   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:695   பதவான வாக்கள்: 497(71.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெலட்ம.இ ெபண் ந.இளங்ேகாவன் த..க 294 59.15 ெவற்ற

2 வசந்தா.ச ெபண் சன்னைர அ.இ.அ.த..க 203 40.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : சகமண   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:804   பதவான வாக்கள்: 632(78.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 632    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணஷ்.பா ஆண் பாலா ப.ேஜ.ப 5 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணன்.ப ஆண் பரமானந்தம் த..க 195 30.85 ேதால்வ

3 சால் ஹமீ.அ ஆண் அப்ல் கன எஸ்..ப.ஐ. 30 4.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வராண.ேச ெபண் ேசகர் அ.இ.அ.த..க 344 54.43 ெவற்ற

5 ெபேராஸ் அகம.தா ஆண் . தாஜீதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 9.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சகமண   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:378   பதவான வாக்கள்: 303(80.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 303    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்ராஜ். ஆண் ப.ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 18.48 ேதால்வ

2 அண்.ஏேக ஆண் ஆ.காளத் த..க 124 40.92 ெவற்ற

3 இராமச்சந்தரன்.ச ஆண் எம்.சதம்பரம் அ.இ.அ.த..க 109 35.97 ேதால்வ

4 கவதா. ெபண் நாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெரங்கநாயக.ரா ெபண் ஆர்.ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வஸ்வநாதன்.க ஆண் அ.கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 3 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 446(82.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 446    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவமண.ெச ெபண் . ெசல்வக்மார் அ.ம..க. 88 19.73 ேதால்வ

2 தனெலட்ம.ரா ெபண் எஸ்.ராமங்கம் த..க 135 30.27 ெவற்ற

3 ேதவகா.ரா ெபண் ராமசாம ப.ேஜ.ப 7 1.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நளன.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 61 13.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாக்கயலட்ம.ர ெபண் . ரேமஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 20.85 ேதால்வ

6 வேனஸ்வர.கா ெபண் பா.கார்த்தேகயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 6.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ைபேராஸ்.ஆ ெபண் எஸ். ஆதம் அ
கான்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 7.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:760   பதவான வாக்கள்: 606(79.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 606    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேபாம்ெபான்.ேச ெபண் ேசகர் அ.இ.அ.த..க 154 25.41 ேதால்வ

2 மாலாேதவ. ெபண் ேக.த்கஷ்ணன் அ.ம..க. 51 8.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜானக.ப ெபண் க. பரமசவம் இ.ேத.கா 181 29.87 ேதால்வ

4 ெஜயசத்ரா. ெபண் ர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 220 36.30 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:890   பதவான வாக்கள்: 766(86.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 765    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாேதவ. ெபண் ஜ.கேவல் அ.ம..க. 8 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கலாவத.ரா ெபண் ச. தங்கேவல் த..க 384 50.20 ெவற்ற

3 ெசந்தமழ்ெசல்வ. ெபண் எஸ். கானந்தம் அ.இ.அ.த..க 353 46.14 ேதால்வ

4 ெசல்வராண.ரா ெபண் எம்.ராஜங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.61

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:561   பதவான வாக்கள்: 511(91.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 509    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.அ ெபண் எஸ்.அேசாகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 227 44.60 ெவற்ற

2 ேதவ.க ெபண் க. கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 119 23.38 ேதால்வ

3 ேராகண.அ ெபண் .அண்ணாமைல த..க 150 29.47 ேதால்வ

4 வனஜாேதவ.ரா ெபண் ராஜா ப.ேஜ.ப 13 2.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தாத்ைதயாங்கார்ேபட்ைட   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1164   பதவான வாக்கள்: 752(64.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 752    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பார்த்தபன்.பா ஆண் பாரத் பாலா ப.ேஜ.ப 132 17.55 ேதால்வ

2 பாலகஷ்ணன்.ெச ஆண் ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 62 8.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மயல்வாகணன்.மா ஆண் மாரத் த..க 558 74.20 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாத்ைதயாங்கார்ேபட்ைட   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:735   பதவான வாக்கள்: 561(76.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 561    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலா.ப ெபண் பழனசாம த..க 225 40.11 ேதால்வ

2 மார்.ெச ஆண் ெசல்ைலயா அ.இ.அ.த..க 336 59.89 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1121   பதவான வாக்கள்: 820(73.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 820    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நர்மலா. ெபண் ேகசன் த..க 540 65.85 ெவற்ற

2 வசந்தா
ேகசன்.  ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 280 34.15 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:972   பதவான வாக்கள்: 753(77.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 753    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தாமண.மா ெபண் மாரத் அ.இ.அ.த..க 242 32.14 ெவற்ற

2 கந்த. ெபண் ேரஷ்மார் த..க 123 16.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்லம்மாள்.ரா ெபண் ராைமயா ேத..த.க 111 14.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நேவதா.உ ெபண் உலகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பத்மாவத.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் ப.ேஜ.ப 44 5.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 யேசாதா.ரா ெபண் ராஜ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 216 28.69 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:594   பதவான வாக்கள்: 467(78.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 467    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.அ ெபண் அண்ணாவ த..க 284 60.81 ெவற்ற

2 பழனயப்பன்.மா ஆண் மாரத் அ.இ.அ.த..க 144 30.84 ேதால்வ

3 மண.ேவ ஆண் ேவலன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 5.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகஷ்.இரா ஆண் இராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.57

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:519   பதவான வாக்கள்: 417(80.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 417    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அணா.இரா ெபண் பரபாகரன் த..க 164 39.33 ேதால்வ

2 ஆயஷா.ந ெபண் ஆயத்ல்லாஹ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 3.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கமலம். ெபண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 76 18.23 ேதால்வ

4 சத்யா.பா ெபண் பாண்யராஜன் ச.ப.ஐ(எம்) 164 39.33
ெவற்ற
(க்கல்
ைற)

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 650(75.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 650    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத.ெர ெபண் ெரங்கசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 4.62

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேயாேகஸ்வர.த ெபண் தங்கேவல் அ.இ.அ.த..க 196 30.15 ேதால்வ

3 வனஜா.ரா ெபண் ராஜா த..க 424 65.23 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாத்ைதயாங்கார்ேபட்ைட   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:547   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாநத.ேவ ஆண் ேவ த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:962   பதவான வாக்கள்: 786(81.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 786    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா. ெபண் ர்த்த அ.இ.அ.த..க 191 24.30 ேதால்வ

2 ெசல்வராண.ச ெபண் சதஸ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 360 45.80 ெவற்ற

3 தவ்யா . ெபண் ரளதரன் த..க 235 29.90 ேதால்வ

ேபராட்ச : தாத்ைதயாங்கார்ேபட்ைட   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:786   பதவான வாக்கள்: 575(73.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தமார்.ப ஆண் பரமசவம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நந்தமார்.ேகா
ெகௗ ஆண் ேகாதண்டபான அ.இ.அ.த..க 216 37.57 ேதால்வ

3 நேலாஃபர்.ப ெபண் பக்தீன் ேத..த.க 28 4.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரவன்மார்.ல ஆண் லட்மணன் த..க 325 56.52 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:638   பதவான வாக்கள்: 443(69.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 442    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மணேமகைல.ெப ெபண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 16 3.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராஜலட்ம.க ெபண் கேணசன் த..க 426 96.38 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாத்ைதயாங்கார்ேபட்ைட   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:434   பதவான வாக்கள்: 343(79.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 343    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்பா.ப ஆண் பழனயாண் அ.இ.அ.த..க 52 15.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரேமஷ்.ைவ ஆண் ைவயார த..க 291 84.84 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:778   பதவான வாக்கள்: 566(72.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 566    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாராண.பா ெபண் பாலப்ரமணயன் த..க 318 56.18 ெவற்ற

2 தனலட்ம. ெபண் த்சாம ப.ேஜ.ப 40 7.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மீனா.ப ெபண் பர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 195 34.45 ேதால்வ

4 ேஜாத.க ெபண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 13 2.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:460   பதவான வாக்கள்: 352(76.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 352    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜலஜா
ராண.ரா ெபண் ராமகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 136 38.64 ேதால்வ

2 ெஜயந்த .ர ெபண் ரேமஷ் த..க 216 61.36 ெவற்ற

ேபராட்ச : தாத்ைதயாங்கார்ேபட்ைட   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:649   பதவான வாக்கள்: 553(85.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 553    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தன்.ரா ஆண் ராஜன் ப.ேஜ.ப 37 6.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மார்.ம ஆண் மகாங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலப்ரமணயன்.ரா ஆண் ராைமயா அ.இ.அ.த..க 9 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மணவண்ணன்.வா ஆண் வாேதவன் த..க 387 69.98 ெவற்ற

5 ெஜயராஜ்.ச ஆண் சக்தேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 106 19.17 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:945   பதவான வாக்கள்: 726(76.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 726    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கல்பனா.க ெபண் .தாசீலன் ப.ேஜ.ப 125 17.22 ேதால்வ

2 சம்ர்ணம்.ரா ெபண் ராைமயா த..க 319 43.94 ெவற்ற

3 மத.ரா ெபண் ெதா.ேவ.ராஜ்ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 176 24.24 ேதால்வ

4 ராஜமார. ெபண் நாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 106 14.60

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:995   பதவான வாக்கள்: 716(71.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 716    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மேகஸ்வர.ெச ெபண் தீ.சீனவாசன் த..க 398 55.59 ெவற்ற

2 ேமாகனப்பரயா.ேகா ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 122 17.04 ேதால்வ

3 ராதா.ெஜ ெபண் ெஜய்சங்கர் அ.இ.அ.த..க 158 22.07 ேதால்வ

4 க்மண. ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 5.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெதாட்யம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:850   பதவான வாக்கள்: 695(81.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 695    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீனவாசன்.நா ஆண் நாராயணசாம ப.ேஜ.ப 154 22.16 ேதால்வ

2 ெசந்தமழ் ெசல்வன்.ப ஆண் பச்ைச த..க 467 67.19 ெவற்ற

3 ெசல்வராஜ்.வ ஆண் வரதராஜ் அ.இ.அ.த..க 38 5.47
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தேனஷ்மார்.இரா ஆண் இராமசாம இ.ஜ.க. 10 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பத.ரா ஆண் .ராஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 3.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:933   பதவான வாக்கள்: 681(72.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 681    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.த ெபண் தகன் த..க 192 28.19 ேதால்வ

2 ரள.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 216 31.72 ேதால்வ

3 ராேஜந்தரன். ஆண் த் அ.இ.அ.த..க 273 40.09 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:934   பதவான வாக்கள்: 735(78.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 735    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.சா ெபண் ெஜ.பர த..க 468 63.67 ெவற்ற

2 ப்பரமணயன். ஆண் கன் ேத..த.க 17 2.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரேமஷ்.சா ஆண் சாமேவல் அ.இ.அ.த..க 250 34.01 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாட்யம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:968   பதவான வாக்கள்: 731(75.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 731    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சரவணன்.க ஆண் கஷ்ணர்த்த அ.இ.அ.த..க 87 11.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ராேஜஸ். ஆண் ப்பரமணயன் த..க 644 88.10 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:970   பதவான வாக்கள்: 676(69.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 676    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசாபனா.ெவ ெபண் தனவந்தன் அ.இ.அ.த..க 370 54.73 ெவற்ற

2 மதாம்பாள்.ச ெபண் ெர.சவக்மார் த..க 306 45.27 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:872   பதவான வாக்கள்: 648(74.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 648    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ேமா  ெபண் ெர.ேமாகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 343 52.93 ெவற்ற

2 மத.ரா ெபண் ராஜமாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 31 4.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மகாெலட்ம.ச ெபண் சத்தயர்த்த இ.ேத.கா 274 42.28 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாட்யம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:543   பதவான வாக்கள்: 441(81.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 441    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அர்ச்னன்.ெப ஆண் .ெபரயசாம ேத..த.க 110 24.94 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார்.ச ஆண் வ.சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 114 25.85 ேதால்வ

3 தனபால்.ப ஆண் பழனயப்ப பள்ைள ப.ேஜ.ப 5 1.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகப்பா. ஆண் ச.ைரசாம அ.இ.அ.த..க 14 3.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவ.ப ஆண் ச.பழனேவல் த..க 198 44.90 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:626   பதவான வாக்கள்: 397(63.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 397    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.ரா ெபண் ப.ராமநாதன் ச.ப.ஐ(எம்) 211 53.15 ெவற்ற

2 வேனஸ்வர.ச ெபண் ஆ.சதாசவம் அ.இ.அ.த..க 186 46.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாட்யம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:750   பதவான வாக்கள்: 573(76.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 573    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஐயப்பன்.ம க ஆண் கா.கம்பளத்தான் அ.இ.அ.த..க 233 40.66 ெவற்ற

2 மகாராஜன்.பா ஆண் ெப.பாலகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 142 24.78 ேதால்வ

3 மண.அ ஆண் அணாசலம் த..க 198 34.55 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெதாட்யம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:963   பதவான வாக்கள்: 754(78.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 754    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ஆகம்.ெப ஆண் எம்.ேக.ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 293 38.86 ேதால்வ

2 கனகராஜ்.க ஆண் ச.கப்பண்ணன் த..க 435 57.69 ெவற்ற

3 ேரஷ் மார்.வா ஆண் ெல.வாேதவன் ேத..த.க 26 3.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:857   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயா.க ெபண் ராஜ்மார் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1000   பதவான வாக்கள்: 745(74.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 745    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னலட்ம.வ ெபண் வரப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஷ்பலதா.ேலா ெபண் ேலாகநாதன் இ.ஜ.க. 51 6.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மகாெலட்ம.நா ெபண் .நாராயணன் த..க 446 59.87 ெவற்ற

4 மல்கா.த ெபண் தங்கரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வரம்மாள்.ரா ெபண் ம.ராஜா அ.இ.அ.த..க 225 30.20 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:738   பதவான வாக்கள்: 618(83.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 618    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணாமார.ரா ெபண் ராஜேசகர் த..க 338 54.69 ெவற்ற

2 நத்யா.நா ெபண் .வஜயமார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 280 45.31 ேதால்வ

ேபராட்ச : பாலகஷ்ணம்பட்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:491   பதவான வாக்கள்: 378(76.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 378    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாசரன்.ெம ச ஆண் சன்னசாம ேத..த.க 11 2.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 காதர் ெமாய்தீன். ஆண் அப்ல் ரஹமான் த..க 183 48.41 ெவற்ற

3 வஜயன்.ெர ஆண் ெரங்கநாதன் இ.ஜ.க. 5 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயந்த.ரா ெபண் அ ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 179 47.35 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:466   பதவான வாக்கள்: 394(84.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 393    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ. ெபண்  ேரஷ் அ.இ.அ.த..க 183 46.56 ேதால்வ

2 மேனான்மண. ெபண் ெசல்வம் த..க 210 53.44 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:408   பதவான வாக்கள்: 354(86.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 353    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரேமஷ்.க ஆண் ேக கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 164 46.46 ேதால்வ

2 ெஜயராஜ். ஆண் த்ேவல் த..க 189 53.54 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாலகஷ்ணம்பட்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:609   பதவான வாக்கள்: 449(73.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 449    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 59 13.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவமார்.ந ஆண் ெப.நல்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 182 40.53 ேதால்வ

3 ரவக்மார்.ந ஆண் நேடசன்பள்ைள த..க 208 46.33 ெவற்ற

ேபராட்ச : பாலகஷ்ணம்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:321   பதவான வாக்கள்: 268(83.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 268    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ச ஆண் சன்னதம்ப அ.இ.அ.த..க 149 55.60 ெவற்ற

2 வாக. ெபண் த் த..க 119 44.40 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:490   பதவான வாக்கள்: 393(80.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 393    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகலா.கா ெபண் காசவஸ்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 2.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவகாம. ெபண் ெசல்லைர த..க 286 72.77 ெவற்ற

3 மகாெலட்ம.ெச ெபண் ெசங்காயன் அ.இ.அ.த..க 99 25.19 ேதால்வ

ேபராட்ச : பாலகஷ்ணம்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:765   பதவான வாக்கள்: 636(83.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 636    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காசவவராஜ்.த ஆண் தயாகராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகசன்.ேத ஆண் ேதவராயன் ப.ேஜ.ப 7 1.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமகலா. ெபண் ெவள்ைளயன் த..க 353 55.50 ெவற்ற

4 ேவல்கன்.எம்
எஸ் ஆண் வ ப்ரமண அ.இ.அ.த..க 273 42.92 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:535   பதவான வாக்கள்: 455(85.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 455    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலம். ெபண் ஆண் ச.ப.ஐ 221 48.57 ேதால்வ

2 பரயதர்ன. ெபண்  சந்தரேமாகன் அ.இ.அ.த..க 234 51.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:816   பதவான வாக்கள்: 675(82.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 673    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காயத்ர.வ ெபண் ேவல்கன் த..க 516 76.67 ெவற்ற

2 தனலட்ம. ெபண் தங்கராஜீ அ.இ.அ.த..க 157 23.33 ேதால்வ

ேபராட்ச : பாலகஷ்ணம்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:535   பதவான வாக்கள்: 469(87.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 469    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத. ெபண் ேசகர் த..க 143 30.49 ேதால்வ

2 பத்மா. ெபண் ேலாகநாதன் அ.இ.அ.த..க 186 39.66 ெவற்ற

3 பரகாஷ்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 7.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபரயஸ்வாம.த ஆண் தம்பகளான் ேத..த.க 104 22.17 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:470   பதவான வாக்கள்: 382(81.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 382    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமராவத. ெபண் ப்ரமணயன் த..க 164 42.93 ேதால்வ

2 கைலயரச.ெச ெபண் ெர ெசந்தல்மார் இ.ஜ.க. 171 44.76 ெவற்ற

3 ராேஜஸ்வர.த ெபண் தனரா அ.இ.அ.த..க 47 12.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:432   பதவான வாக்கள்: 350(81.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 350    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபா.ச ெபண் க சரவணன் இ.ஜ.க. 19 5.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேரகா.பா ெபண் பாஸ்கர் அ.இ.அ.த..க 147 42.00 ேதால்வ

3 லட்ம. ெபண் காசநாதன் த..க 184 52.57 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:464   பதவான வாக்கள்: 357(76.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 357    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கமலம். ெபண் ஜானகராமன் த..க 201 56.30 ெவற்ற

2 நர்மலா. ெபண் ஆர் ெவற்றெசல்வன் அ.இ.அ.த..க 156 43.70 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:566   பதவான வாக்கள்: 444(78.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 444    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யாேதவ. ெபண் இைளயராஜா அ.இ.அ.த..க 272 61.26 ெவற்ற

2 வாண. ெபண் பாலகஷ்ணன் த..க 172 38.74 ேதால்வ
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ேபராட்ச : பாலகஷ்ணம்பட்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:448   பதவான வாக்கள்: 323(72.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 323    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரவந்தராஜ்.மா ஆண் மார்கண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 2.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கர் அபேசக். ஆண் ணேசகரன் த..க 245 75.85 ெவற்ற

3 ர. ஆண் ணேசகரன் அ.இ.அ.த..க 59 18.27 ேதால்வ

4 லட்மணன்.ப ஆண் ெப பழனயாண் நா.த.க. 12 3.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:671   பதவான வாக்கள்: 546(81.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 546    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆஸ்
ெசல்வராண.ேஜா ெபண் ேஜாசப் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 300 54.95 ெவற்ற

2 காணக்ைகேமர.மா ெபண் மார்க்மேவல் அ.இ.அ.த..க 150 27.47 ேதால்வ

3 பத.ச ெபண் சரவணன் ஜ ச.ப.ஐ(எம்) 96 17.58 ேதால்வ

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:545   பதவான வாக்கள்: 427(78.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 427    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மகாங்கம்.ெவ ஆண் ெவள்ைளயன் அ.இ.அ.த..க 102 23.89 ேதால்வ

2 ேகசன்.ெச ஆண் ெசங்கமலம் ெமா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 45.90 ெவற்ற

3 ராமச்சந்தரன்.ேக  ஆண் வன் த..க 129 30.21 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:760   பதவான வாக்கள்: 626(82.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 626    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமாட்ச
ெசல்வ.ப ெபண் ேவ. பழனயப்பா நா.த.க. 17 2.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாகலா. ெபண் ஆ. த்க்மார் த..க 296 47.28 ெவற்ற

3 மதைலேமர.ச ெபண் சஞ்சீவராஜ் அ.இ.அ.த..க 47 7.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயேமர.ஆ ெபண் ஆேராக்கயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 266 42.49 ேதால்வ

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:502   பதவான வாக்கள்: 412(82.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 412    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.அ ஆண் அழேகசன் நா.த.க. 10 2.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தயாகராஜ்.த ஆண் தங்கராஜ் அ.இ.அ.த..க 287 69.66 ெவற்ற

3 ராமர்த்த.பா ஆண் பாண் த..க 115 27.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:505   பதவான வாக்கள்: 446(88.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 446    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜமார.கா ெபண் காமராஜ் த..க 204 45.74 ேதால்வ

2 தா.த ெபண் க. தநாக்கர அ.இ.அ.த..க 226 50.67 ெவற்ற

3 வேனஸ்வர.ச ெபண் சவா ப.ேஜ.ப 16 3.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:585   பதவான வாக்கள்: 447(76.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாண. ெபண் ப்ரமணயன் அ.இ.அ.த..க 224 50.11 ெவற்ற

2 மேனாகரன். ஆண் த்கஷ்ணன் நா.த.க. 16 3.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயெலட்ம.இ ெபண் இளங்ேகாவன் இ.ேத.கா 207 46.31 ேதால்வ

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:539   பதவான வாக்கள்: 467(86.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 467    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாணசாம.ச ஆண் சந்தனம் அ.இ.அ.த..க 125 26.77 ேதால்வ

2 தேனஷ்பா.த ஆண் தனராஜ் ப.ேஜ.ப 15 3.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நாகராஜன்.ஆ ஆண் ஆகம் நா.த.க. 8 1.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜீவானந்தம்.க ஆண் கப்சாம த..க 319 68.31 ெவற்ற

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:634   பதவான வாக்கள்: 533(84.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 533    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.ெச ஆண்  . ெசல்லத் த..க 291 54.60 ெவற்ற

2 நத்யாேதவ.க ெபண் கேணசன் அ.ம..க. 44 8.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜான்ேசவயர்.ச ஆண் சந்தனம் அ.இ.அ.த..க 198 37.15 ேதால்வ

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:803   பதவான வாக்கள்: 628(78.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 628    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கயேமர.பா ெபண் பால்ராஜ் ச த..க 375 59.71 ெவற்ற

2 சர்பரசாதேமர.எஸ் ெபண் ஸ்பன் அ.இ.அ.த..க 253 40.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:525   பதவான வாக்கள்: 400(76.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 400    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ரா ெபண் ராஜேசகரன் அ.இ.அ.த..க 223 55.75 ெவற்ற

2 பாப்பாத்த.ப ெபண் பன்னீர்ெசல்வம் த..க 177 44.25 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:636   பதவான வாக்கள்: 505(79.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 505    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராகாந்த.நா ெபண் ப. நாகராஜன் த..க 298 59.01 ெவற்ற

2 தமழ்ெகா.ம ெபண் . மேனாகரன் நா.த.க. 22 4.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேதவ.ரா ெபண் ராஜா அ.இ.அ.த..க 185 36.63 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:336   பதவான வாக்கள்: 292(86.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 292    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்த.ப ெபண் பழனசாம நா.த.க. 21 7.19 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 ரம்யா.ம ெபண் மேனாகரன் த..க 262 89.73 ெவற்ற

3 ேரகா.ப ெபண் பச்ைசமண அ.இ.அ.த..க 9 3.08 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:422   பதவான வாக்கள்: 369(87.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 369    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார். ஆண் க. ந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 175 47.43 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ்.ஆர் ஆண் என் ெரங்கசாம. ப.ேஜ.ப 7 1.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தயா.த ஆண் தநாக்கர த..க 181 49.05 ெவற்ற

4 பரம்மாமார்
வாம. ஆண் ந்தரம் அ.இ.அ.த..க 2 0.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேமஷ்.த ஆண் தர்மங்கம் அ.ம..க. 4 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ள்ளாம்பா   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:415   பதவான வாக்கள்: 367(88.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 367    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாண்யன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 39.78 ேதால்வ

2 ராமர். ஆண் ந்தரம் த..க 221 60.22 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:599   பதவான வாக்கள்: 493(82.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 493    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னமண
ெசல்வராண.மா ெபண் மார்ட்ன் சவரராஜ் த..க 167 33.87 ேதால்வ

2 ெடராசன் ஏஞ்சல்.ரா ெபண் ஆ. ராபன்சன் நா.த.க. 10 2.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனெலட்ம.ெவ ெபண் ச. தநாக்கர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 255 51.72 ெவற்ற

4 ேதவகா.ப ெபண் பழனெசல்வம் அ.ம..க. 29 5.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரயா.ந ெபண் நட்டன் பர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 4.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜன்மராக்கன.அ ெபண் அற்தசாம அ.இ.அ.த..க 12 2.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:428   பதவான வாக்கள்: 366(85.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 366    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சா்மளா ேதவ.ச ெபண் சரவணன் ம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 113 30.87 ேதால்வ

2 ப்ெலட்ம.ெச ெபண் ெசல்வக்மாா் ேகா த..க 47 12.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனம்.ரா ெபண் ராஜ்மாா் அ.ம..க. 8 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வக்கரச.ெவ ெபண் அ.வ.ெர.லட்மபத அ.இ.அ.த..க 198 54.10 ெவற்ற

ேபராட்ச : வார்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:548   பதவான வாக்கள்: 406(74.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 406    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கம்.ச ெபண் சவமாா்  த..க 148 36.45 ேதால்வ

2 நாகத்.ெவ ஆண் ெவங்கடாஜலபத அ.இ.அ.த..க 182 44.83 ெவற்ற

3 ேகசன்.கா ஆண் காட்ராஜா அ.ம..க. 2 0.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமங்கம்.த ஆண் தங்கேவல் வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 18.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : வார்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:334   பதவான வாக்கள்: 280(83.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 280    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆேராக்கய
அற்தராஜ்.ச ஆண் சங்கராயா்  அ.ம..க. 4 1.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஜாா்ஜ்
வாங்டன்.ஆ ஆண் ஆனந்ததாஸ் த..க 155 55.36 ெவற்ற

3 ெஜயபரதாப்.ச ஆண் சத்தாா்த்தன் ப அ.இ.அ.த..க 121 43.21 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:420   பதவான வாக்கள்: 366(87.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 366    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னம்மாள். ெபண் ைரசாம அ.இ.அ.த..க 5 1.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மண.ச ெபண் சத்தரராஜ் ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 28.42 ேதால்வ

3 ெஜயா.ஆ ெபண் ஆேராக்கயராஜ் ேதா த..க 257 70.22 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:593   பதவான வாக்கள்: 439(74.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 439    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்சர்
ேபகம்.அ ெபண் அப்ல் சம் த..க 203 46.24 ேதால்வ

2 கவதா.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 236 53.76 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:465   பதவான வாக்கள்: 414(89.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 414    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளவரச.ப ெபண் பரேமஸ்வரன் த..க 200 48.31 ெவற்ற

2 சாந்த.க ெபண் கண்ணன் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நதயாேதவ.த ெபண் தனகரன் ரா அ.இ.அ.த..க 29 7.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயேரகா.இ ெபண் இளம்பாித ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 174 42.03 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:496   பதவான வாக்கள்: 381(76.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனீஸ் பா.இ ெபண் அலாதீன் எஸ்..ப.ஐ. 23 6.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கனகெலட்ம.வ ெபண் வரதராஜீ ரா த..க 121 31.76 ேதால்வ

3 தவ்யபாரத. ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 12 3.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவகா.ப ெபண் மணகண்டன் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 225 59.06 ெவற்ற

ேபராட்ச : வார்   வார் எண்: 8 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:386   பதவான வாக்கள்: 305(79.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 305    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதௗபக்அகம.தா ஆண் தாஜீதீன் எஸ்..ப.ஐ. 9 2.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வேனஸ்வாி.பா ெபண் பால்ராஜ் த..க 189 61.97 ெவற்ற

3 ரளதரன்.இரா ஆண் இராேஜந்தரன்
ேகா

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 97 31.80 ேதால்வ

4 வாக.ர ெபண் ரவச்சந்தரன்  ப.ேஜ.ப 6 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வஜயமாா்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 4 1.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வார்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:498   பதவான வாக்கள்: 415(83.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 415    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்தேகாபால்.ெர ஆண் ெரத்தனமாா் ச ேத..த.க 14 3.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பேரமா.ெஜ ெபண் ெஜயசீலன் ச அ.இ.அ.த..க 222 53.49 ெவற்ற

3 ராண.ச ெபண் சரவணன் .ெவ த..க 179 43.13 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 507(74.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 507    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வாி.த ெபண் தா்மராஜ் அ.இ.அ.த..க 135 26.63 ேதால்வ

2 பச்ைசயம்மாள்.இ ெபண் இளம்பாித ந ப.ேஜ.ப 14 2.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஹமலதா.ச ெபண் சா்ப்பராஜ் ெபா த..க 358 70.61 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:358   பதவான வாக்கள்: 292(81.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 292    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயபாியா.ெச ெபண் ராஜ்மாா் ச அ.இ.அ.த..க 71 24.32 ேதால்வ

2 சத்ராேதவ.ச ெபண் சவநாதன் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 78 26.71 ேதால்வ

3 மஞ்ளாேதவ.க ெபண் கணாநத இரா த..க 143 48.97 ெவற்ற

ேபராட்ச : வார்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:472   பதவான வாக்கள்: 394(83.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 394    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மநாதன்.மா ஆண் மாாித் ப.ேஜ.ப 7 1.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாதவன்.ெச ஆண் ெசல்வநம்ப நா த..க 117 29.70 ேதால்வ

3 த்.நா ஆண் நாகெரத்தனம் ேகா அ.இ.அ.த..க 127 32.23 ேதால்வ

4 ராஜா.ம ஆண் மண ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 143 36.29 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:422   பதவான வாக்கள்: 369(87.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 369    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத. ெபண் ேகசன் ப த..க 203 55.01 ெவற்ற

2 ப்ரமண. ஆண் க்கன் ப அ.இ.அ.த..க 13 3.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நளன.க ெபண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 147 39.84 ேதால்வ

4 நாகராஜன்.அ ஆண் அம்மாச ப.ேஜ.ப 6 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வார்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:663   பதவான வாக்கள்: 559(84.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 559    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீதரன்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 28.98 ேதால்வ

2 பாா்த்தபன்.வ ஆண் வரமைல அ.இ.அ.த..க 214 38.28 ெவற்ற

3 ராேகஷ்மாா்.த ஆண் தா்த்த த..க 183 32.74 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:336   பதவான வாக்கள்: 309(91.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 309    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத.ெச ெபண் ெசந்தல்மாா் த..க 130 42.07 ேதால்வ

2 பாரத.வ ெபண் வேனாத்மாா் அ.ம..க. 2 0.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமனகா.ப ெபண் வஜய் ேப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 169 54.69 ெவற்ற

4 ெவண்ணலா.ரா ெபண் ராேஜஷ்கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 8 2.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:884   பதவான வாக்கள்: 733(82.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 733    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நந்தன. ெபண் ந்தரராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 6.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நல்லெபாண்.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 4.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நீலா.வ ெபண் வஜயகாந்த் ப.ேஜ.ப 11 1.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாக்கயம் .ெவ ெபண் ெவள்ைளச்சாம த..க 221 30.15 ேதால்வ

5 பச்ைசயம்மாள்.ரா ெபண் ராஜீ அ.இ.அ.த..க 128 17.46 ேதால்வ

6 மேகஸ்வர.ஆ ெபண் ஆகம் ெபா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 224 30.56 ெவற்ற

7 ராஜம்மாள்.ரா ெபண் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 55 7.50

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெரங்கம்மாள்.பா ெபண் பா அ.ம..க. 15 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:637   பதவான வாக்கள்: 502(78.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 502    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அலேம.ெபா ெபண் ெபான்னன் அ.ம..க. 10 1.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அழமண.ெவ ெபண் ெவள்ைளக்கண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 186 37.05 ெவற்ற

3 கைலச்ெசல்வ. ெபண் த்க்மார் ப.ேஜ.ப 56 11.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்ஜா.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் த..க 27 5.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தமழ்ெசல்வ. ெபண் ேகசன்.ச அ.இ.அ.த..க 50 9.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பவத்ரா.அ ெபண் அைடக்கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 136 27.09 ேதால்வ

7 மாரயம்மாள்.க ெபண் கப்ைபயா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 37 7.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:732   பதவான வாக்கள்: 485(66.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 485    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகா.ஆ ெபண் ஆகம் என் அ.இ.அ.த..க 80 16.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத.ேச ெபண் ேசகெரத்தனம் ப.ேஜ.ப 19 3.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேராஸா பா.அ ெபண் அப்ல் அஜஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 275 56.70 ெவற்ற

4 மங்ைகயர்கரச.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 111 22.89 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபான்னம்பட்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:819   பதவான வாக்கள்: 551(67.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 551    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அசாதீன்.ச ஆண் சம்தீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 6.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்பாஸ்.அ ஆண் அப்ல் மஜத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 3.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 அமால்லா.அ ஆண் அப்ல் கரம் அ.இ.அ.த..க 11 2.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 அலாதீன்.அ ஆண் அசன் கம அ.ம..க. 4 0.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 அஜ்மீர்.ச ஆண் சர்தீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 4.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பரதா ேபகம்.ச ெபண் சராஜதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 151 27.40 ேதால்வ

7 கம காசம்.கா ஆண் காதர் ைமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 191 34.66 ெவற்ற

8 ராஜ்கம.ச ஆண் சம்தீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 67 12.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 ெஜயசத்ரா. ெபண் ேகஷன். த..க 51 9.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபான்னம்பட்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:900   பதவான வாக்கள்: 654(72.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 654    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் சலாம்.ரா ஆண் ரா கம த..க 253 38.69 ெவற்ற

2 சம்தீன்.அ ஆண் அபக்கர் ேத..த.க 7 1.07 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 சர்னஷா பவ.அ ெபண் அப்ல் மஜத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 7.65 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 கம சா.ேச ஆண் ேசட் கம அ.இ.அ.த..க 8 1.22 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 கம நஜீம்.ச ஆண் சர்தீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 161 24.62 ேதால்வ

6 கம ரபக்.அ ஆண் அப்ல் மஜீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 5.05 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

7 ராபயத்ல்
பசரயா. ெபண் கம காசம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 142 21.71 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபான்னம்பட்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:798   பதவான வாக்கள்: 538(67.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 538    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் காக்.அ ஆண் அம்சத் இப்ராஹம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 138 25.65 ேதால்வ

2 பர் அகம. ஆண் கம காசம் அ.இ.அ.த..க 114 21.19 ேதால்வ

3 மரயம் பவ.த ெபண் உபயத்ல்லா Welfare Party of
India 21 3.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரபக் அ.அ ஆண் அபல்லா த..க 241 44.80 ெவற்ற

5 ரஹ்மத்ல்லா.ஜ ஆண் ஜமால் கம அ.ம..க. 11 2.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜஹாங்கீர். ஆண் கம ப் ேத..த.க 13 2.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ெபான்னம்பட்   வார் எண்: 7 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:772   பதவான வாக்கள்: 514(66.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 514    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமன்னஸா.ஜ ெபண் ஜமால் கம அ.ம..க. 180 35.02 ேதால்வ

2 சசரா ேபகம்.ஜா ெபண் ஜாபர் அ. ஆ வ.ச.க. 192 37.35 ெவற்ற

3 நஸ்ரன் பா.அ ெபண் அசரப் அ  அ.இ.அ.த..க 28 5.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரஸ்வானா ேபகம்.அ ெபண் அப்ல் சலாம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 114 22.18 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபான்னம்பட்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:976   பதவான வாக்கள்: 691(70.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 691    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அந்ேதாண
பாஸ்கர்.ெச ஆண் ெசபஸ்தயான் த..க 127 18.38 ேதால்வ

2 நல்லமண.ந ஆண் நல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 4.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பர்ல்தான்.அ ஆண் அப்ல் ரசாக் அ.ம..க. 44 6.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராமச்சந்தரன்.ச ஆண் சந்தான
கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 17 2.46

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரஸ்வான்.ச ஆண் சக்கத் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 17.08 ேதால்வ

6 வைரய்யா.நா ஆண் நாகப்பன்  அ.இ.அ.த..க 74 10.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஹக்கம்.ச ஆண் சக்கந்தர் ேத..த.க 277 40.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெபான்னம்பட்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:752   பதவான வாக்கள்: 579(76.99%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 579    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்ைபயா.பழ ஆண் பழனயாண் த..க 74 12.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவந்த.ம ஆண் மைலக்ெகாந் அ.இ.அ.த..க 215 37.13 ேதால்வ

3 ெசந்தல்கன்.மா ஆண் மாண் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 246 42.49 ெவற்ற

4 ர்ஜஹான்.அ ெபண் அப்ல் காக் அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 6.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பார்வத.அ ெபண் ரவ ப.ேஜ.ப 4 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராேஜஸ்வர.ச ெபண் சரவணக்மார் அ.ம..க. 2 0.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபான்னம்பட்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:641   பதவான வாக்கள்: 469(73.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 469    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகந்தர். ஆண் த்காமாட்ச அ.இ.அ.த..க 202 43.07 ெவற்ற

2 இளங்ேகாவன்.ரா ஆண் ராமர்த்த ப.ேஜ.ப 14 2.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பச்ைச.ல ஆண் லட்மணெபமாள் த..க 131 27.93 ேதால்வ

4 கம ஸ்.அ ஆண் அசன் ஹம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 12.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 த்கஷ்ணன்.இரா ஆண் இராபள்ைள ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 62 13.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:403   பதவான வாக்கள்: 299(74.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 299    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத. ெபண் வரபாண்யன் சா அ.இ.அ.த..க 126 42.14 ெவற்ற

2 ேதவகா.பா ெபண் பாலப்பரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 53 17.73 ேதால்வ

3 நஜமா ேபகம். ெபண் கம்ம ேசட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 3.68

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரம்ஜான் ேபகம்.ர ெபண் ரபக் அ அ.ம..க. 3 1.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வாக .இரா ெபண் இராமசாம த..க 106 35.45 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:612   பதவான வாக்கள்: 496(81.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 496    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.க ஆண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 27.02 ேதால்வ

2 ப்பரமண.ெபா ஆண் ெபான்னன் ப.ேஜ.ப 6 1.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதயழகன்.ெர ஆண் ெரங்கன் அ.இ.அ.த..க 10 2.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேகஸ்வர.ச ெபண் சரவணன்.எஸ்.வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 2.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராஜீ.அ ஆண் அைடக்கன் இ.ேத.கா 114 22.98 ேதால்வ

6 ேவல்மண.ச ஆண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 220 44.35 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:588   பதவான வாக்கள்: 490(83.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 490    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னம்மாள்.ப ெபண் பழனசாம த..க 173 35.31 ெவற்ற

2 தவமண.த ெபண் தர்மராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 29 5.92

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமத.ஆ ெபண் ஆண்க்காைள ஆ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 26 5.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்ெலட்ம.ஆ ெபண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 107 21.84 ேதால்வ

5 ெவள்ைளயம்மாள்.க ெபண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 21.84 ேதால்வ

6 ெஜயெலட்ம.பா ெபண் பாண்யன் ேத..த.க 48 9.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:754   பதவான வாக்கள்: 610(80.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 610    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணந்தர.ேமா ெபண் ேமாகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 203 33.28 ேதால்வ

2 ரத.ர ெபண் ரேமஷ் த..க 393 64.43 ெவற்ற

3 ெஜயலட்ம.ம ெபண் மதயழகன் அ.இ.அ.த..க 14 2.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:383   பதவான வாக்கள்: 326(85.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 326    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரண்யா.நா ெபண் நாகராஜ் அ த..க 161 49.39 ெவற்ற

2 சத்ரா.அ ெபண் அல்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 6.75

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சன்னம்மாள்.ச ெபண் சன்ைனயா அ.ம..க. 2 0.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ. ெபண் கன் ேத..த.க 4 1.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தனெலட்ம.ெப ெபண் ெபமாள் ப.ேஜ.ப 17 5.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேரவத.ெவ ெபண் ெவள்ைளச்சாம அ.இ.அ.த..க 120 36.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:798   பதவான வாக்கள்: 508(63.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 508    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.ந ெபண் ெப. நடராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 50 9.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமாகனப்பரயா. ெபண் ெச. பாலாஜ அ.இ.அ.த..க 162 31.89 ேதால்வ

3 வஜயலட்ம.ச ெபண் ரா. சவக்மார் த..க 296 58.27 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1857   பதவான வாக்கள்: 1108(59.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1108    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ.நா ெபண் க.நாராயணசாம அ.இ.அ.த..க 429 38.72 ேதால்வ

2 நர்மலாேதவ.வ ெபண் த. வேவல் பா.ம.க. 47 4.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பவான.ஞா ெபண் த.ம.ஞான இ.ேத.கா 632 57.04 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2078   பதவான வாக்கள்: 1317(63.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1317    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.ரா ஆண் ரா த..க 646 49.05 ெவற்ற

2 சந்தரேசகரன்.அ ஆண் அணாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 416 31.59 ேதால்வ

3 ப்ரமணயன்.வ ஆண் ரா. வடமைல அ.இ.அ.த..க 206 15.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாஷா.ந ஆண் நத்தர்ஷா
All India
Samathuva Makhal
Katchi

9 0.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பேரம்மார்.ப ஆண் பழனசாம நா.த.க. 27 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மணகண்டன்.ேவ ஆண் ச. ேவ Makkal Needhi
Maiam 13 0.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:899   பதவான வாக்கள்: 637(70.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகம்.ெஜ ெபண் ேமா. ெஜயக்மார் நா.த.க. 20 3.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.க ெபண் க. கந்தேவல் அ.இ.அ.த..க 92 14.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசாழநலா.கா ெபண் த. கார்த்தேகயன் த..க 525 82.42 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1349   பதவான வாக்கள்: 860(63.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 860    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.கா ெபண் த.ேகா.காமராஜ் த..க 582 67.67 ெவற்ற

2 ங்ெகா. ெபண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 149 17.33 ேதால்வ

3 ெலட்ம.ம ெபண் ம. மண அ.இ.அ.த..க 129 15.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1458   பதவான வாக்கள்: 943(64.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 943    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆயஷாப.கா ெபண் அ. காஜா ைமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 314 33.30 ேதால்வ

2 சரண்யா.ப ெபண் பேரம் நா.த.க. 84 8.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரேமஸ்வர.க ெபண் . கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 180 19.09 ேதால்வ

4 வேனஸ்வர. ெபண் மரேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மல்கா.ரா ெபண் ம. ராேஜந்தரன் இ.ஜ.க. 21 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜீவா.சா ெபண் த.சாமநாதன் ம.த..க. 330 34.99 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1122   பதவான வாக்கள்: 667(59.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 666    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா . ெபண் ஆ கானந்தம் அ.இ.அ.த..க 153 22.97 ேதால்வ

2 அதா.ரா ெபண் ராஜாராம் த..க 513 77.03 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1242   பதவான வாக்கள்: 850(68.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 849    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.க ெபண் வ. கதர்ேவல் அ.இ.அ.த..க 125 14.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபான்னம்மாள்.ம ெபண் ம. மதயழகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 28 3.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜரனா ேபகம்.அ ெபண் த. அப்ல்
மாக் த..க 696 81.98 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1396   பதவான வாக்கள்: 1011(72.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1011    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனக்ெகா. ஆண் ச்சனத்ேதவர் அ.ம..க. 42 4.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நல்லெபமாள்.ஹ ஆண் மா. ஹரகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 58 5.74

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மேகஷ் மார்.நா ஆண் ச. நாராயணன் அ.இ.அ.த..க 148 14.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரவச்சந்தரன்.ரா ஆண் ெப. ராஜேகாபால் ப.ேஜ.ப 155 15.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராதாகஷ்ணன்.ஆ ஆண் வ. ஆகம் த..க 608 60.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1729   பதவான வாக்கள்: 1323(76.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1322    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகாவன்.க ஆண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 259 19.59 ேதால்வ

2 கரகாலன்.ரா ஆண் ரா அ.ம..க. 10 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணமார்.க ஆண் த. கைலயரசன் நா.த.க. 25 1.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரஷ். ஆண் உ. ந்தர்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாஸ்கரன்.ந ஆண் நேடசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 234 17.70 ேதால்வ

6 ராஜா .ச ஆண் த. சன்னத்தம்ப த..க 581 43.95 ெவற்ற

7 வக்ரமன்.ச ஆண் ஆ.சன்னத்தம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 2.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 வஜய்.ரா ஆண் அ.ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 180 13.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1363   பதவான வாக்கள்: 932(68.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 932    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.வ ெபண் இரா.வஜயபாஸ்கர் அ.இ.அ.த..க 326 34.98 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார்.இரா ஆண் ெச. ரா ப.ேஜ.ப 27 2.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ர்த்த.ரா ஆண் ராமசாம த..க 579 62.12 ெவற்ற

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1273   பதவான வாக்கள்: 839(65.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 839    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ். ஆண் த. ப்ரமணயன் த..க 568 67.70 ெவற்ற

2 ேமாகன்ராஜ்.ஆ ஆண் ஆைசத்தம்ப அ.இ.அ.த..க 245 29.20 ேதால்வ

3 ராமச்சந்தரன்.ம ஆண் அ. மைத
ெசட்யார் ப.ேஜ.ப 14 1.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராஜ்மார். ஆண் . த்ைதயா நா.த.க. 12 1.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:801   பதவான வாக்கள்: 601(75.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபர்ணாேதவ.ச ெபண் ம. சவக்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 33 5.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அபராம.மா ெபண் அணகர அ.இ.அ.த..க 115 19.13 ேதால்வ

3 கவதா.ஆ ெபண் த. ஆகம் ேத..த.க 118 19.63 ேதால்வ

4 மணேமகைல .ஒ ெபண் ஒண்த் த..க 314 52.25 ெவற்ற

5 ெலட்ம.ம ெபண் அ. மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 3.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:568   பதவான வாக்கள்: 399(70.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 399    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.ெப ஆண் ெபமாள் கீர அ.ம..க. 11 2.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன.ம ெபண் மங்கேளஸ்வரன் நா.த.க. 7 1.75
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேகாபநாத்.பா ஆண் க. பா த..க 250 62.66 ெவற்ற

4 சக்தேவல். ஆண் ைரராஜ் அ.இ.அ.த..க 126 31.58 ேதால்வ

5 ைரசாம.ெச ஆண் மா. ெசல்லப்பன் ப.ேஜ.ப 5 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1482   பதவான வாக்கள்: 1074(72.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1074    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன். ஆண் ப்ரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 0.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவசண்கமார்.ஆ ஆண் ஆகம் மா த..க 678 63.13 ெவற்ற

3 நாகமண.ெர ஆண் ெரங்கசாம ரா அ.இ.அ.த..க 309 28.77 ேதால்வ

4 ரபத.பா ஆண் பாலகஷ்ணன்
ெகா நா.த.க. 29 2.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வேவக்.சீ ஆண் சீனவாசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 4.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1109   பதவான வாக்கள்: 849(76.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 849    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணன்.ரா ஆண் ெதா ராகவன் அ.இ.அ.த..க 272 32.04 ேதால்வ

2 சந்தரா.த ெபண் தங்கரா நா.த.க. 12 1.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமத.க ெபண் ச. கண்ணன் த..க 531 62.54 ெவற்ற

4 மேனாகரன்.அ ச ஆண் அ. சன்ைனயன் அ.ம..க. 34 4.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 17 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1343   பதவான வாக்கள்: 941(70.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 941    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தரேசகர்.ெச ஆண் ெசல்லன் த..க 714 75.88 ெவற்ற

2 ேசகர்.அ ஆண் அங்கத் ந ேத..த.க 84 8.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராஜ்மார். ஆண் த்ைதயா நா.த.க. 18 1.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேலாேகஸ்வரன்.ந ஆண் நடராஜன் அ அ.இ.அ.த..க 125 13.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மண்ணச்சநல்ர்   வார் எண்: 18 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1801   பதவான வாக்கள்: 1282(71.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1282    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தீபசக்த.அ ெபண் ம.அன்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 127 9.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மேகஸ்வர.ெகௗ ெபண் ெகௗதமன் ேச த..க 676 52.73 ெவற்ற

3 மேகஸ்வர.ெப ெபண் கரகாலன் த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 465 36.27 ேதால்வ

4 ராஜெலட்ம.ஆ ெபண் ஆ. ஆேராக்கயசாம அ.இ.அ.த..க 14 1.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:450   பதவான வாக்கள்: 356(79.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 356    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.கா ெபண் காமராஜ் த..க 242 67.98 ெவற்ற

2 ேதவ.கா ெபண் காமரா கா ச.ப.ஐ(எம்) 94 26.40 ேதால்வ

3 பாக்கயலட்ம.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 20 5.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:452   பதவான வாக்கள்: 379(83.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 379    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.கா ெபண் காமராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 207 54.62 ெவற்ற

2 நளன.இரா ெபண் இராேஜந்தரன் க த..க 172 45.38 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:372   பதவான வாக்கள்: 293(78.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 293    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சவள்ள.அ ெபண் அங்கத் அ.இ.அ.த..க 75 25.60 ேதால்வ

2 கீதா. ெபண் மார் த..க 218 74.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : ேமட்ப்பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:477   பதவான வாக்கள்: 387(81.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 387    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.ரா ெபண் ராஜா  த..க 164 42.38 ெவற்ற

2 கமலா.ப ெபண் பன்னீர் அ.இ.அ.த..க 154 39.79 ேதால்வ

3 கன்யா.எஸ் ெபண் பாஸ்கர் ஆர் ப.ேஜ.ப 69 17.83 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:329   பதவான வாக்கள்: 261(79.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 261    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வ.ேகா ெபண் ேகாவந்தசாம த..க 200 76.63 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர.க ெபண் கஷ்ணர்த்த அ.இ.அ.த..க 61 23.37 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமட்ப்பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:486   பதவான வாக்கள்: 362(74.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 362    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்.ப ஆண் பன்னீர்ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 193 53.31 ெவற்ற

2 தாேமாதரன்.ப ஆண் பச்ைச பா.ம.க. 2 0.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தாஜீன்னசா. ெபண் கம தமீம் த..க 167 46.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமட்ப்பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:386   பதவான வாக்கள்: 302(78.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 302    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவா.தா ஆண் தாசன் பா.ம.க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசகர்.ைவ ஆண் ைவயார ப.ேஜ.ப 51 16.89 ேதால்வ

3 பழனயப்பன். ஆண் ப்பரமணயன் த..க 155 51.32 ெவற்ற

4 ைவயார.ப ஆண் பழனயாண் அ.இ.அ.த..க 96 31.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமட்ப்பாைளயம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:336   பதவான வாக்கள்: 260(77.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 260    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ராமதாஸ்.ெஜ ஆண் ெஜயராமன் பா.ம.க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பன்.ைவ ஆண் ைவயார அ.இ.அ.த..க 66 25.38 ேதால்வ

3 ஜவஹர்.ந ஆண் நேடசன் த..க 194 74.62 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:635   பதவான வாக்கள்: 517(81.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 517    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சத்ரா.த ெபண் தர்மங்கம் அ.இ.அ.த..க 29 5.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்லம்.ெப ெபண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 183 35.40 ேதால்வ

3 மஞ்ேஜஸ்வர.அ ெபண் அண்ெமாழவர்மன் த..க 305 58.99 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 349(86.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 349    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.த ெபண் தர்மராஜ் த..க 240 68.77 ெவற்ற

2 ரஞ்சனா.ர ெபண் ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 109 31.23 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமட்ப்பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:699   பதவான வாக்கள்: 609(87.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 609    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன். ஆண் ேகசன் நா.த.க. 6 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவமார்.ச ஆண் சபாபத ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசௗந்தரராஜன்.அ ஆண் அழகன் ெசா.ந த..க 374 61.41 ெவற்ற

4 ேமாகன்.க ஆண் கஷ்ணசாம ப.ேஜ.ப 5 0.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயகம.ேயா ெபண் ேயாகநாதன் ந அ.இ.அ.த..க 221 36.29 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:364   பதவான வாக்கள்: 306(84.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 306    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்யபாரத.ப ெபண் பரசன்னா ம த..க 234 76.47 ெவற்ற

2 நந்தன.ம ெபண் மணகண்டன் அ.இ.அ.த..க 72 23.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:506   பதவான வாக்கள்: 384(75.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 384    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாராண.ப ெபண் பச்ைசத் த..க 208 54.17 ெவற்ற

2 சேராஜா . ெபண் ப்ரமணயன் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 35 9.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வராஜ்.ெப ஆண் ெபமாள் ச அ.இ.அ.த..க 141 36.72 ேதால்வ

ேபராட்ச : ேமட்ப்பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:601   பதவான வாக்கள்: 455(75.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 455    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகா .க ஆண் கப்பழக த..க 245 53.85 ெவற்ற

2 சாந்த.நா ெபண் நாகராஜீ அ.இ.அ.த..க 159 34.95 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.த ஆண் தர்மங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 51 11.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ேமட்ப்பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:341   பதவான வாக்கள்: 279(81.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 279    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ந ஆண் நேடசன் அ.இ.அ.த..க 93 33.33 ேதால்வ

2 தயாகராஜன்.ரா ஆண் ராமசாம த..க 186 66.67 ெவற்ற


