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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : தப்ர்

ேபராட்ச : அவநாச   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:2177   பதவான வாக்கள்: 1487(68.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1487    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகம கபர்.மீ ஆண் மீரான் நா.த.க. 15 1.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன்.ம ஆண் மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 1.55

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சவப்பரகாஷ்.ஈப ஆண் எஸ் பழனச்சாம த..க 595 40.01 ெவற்ற

4 தனேசகரன்.ச ஆண் ப சன்னப்பன் ப.ேஜ.ப 92 6.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேதவராஜன்.மா ஆண் மாரப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 328 22.06 ேதால்வ

6 ரட்சகனல்.ரா ஆண் ராவணதாசன் அ.இ.அ.த..க 434 29.19 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:962   பதவான வாக்கள்: 704(73.18%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாமண.என் ெபண் எஸ்.எஸ்.நடராஜன் த..க 306 43.47 ேதால்வ

2 கவதா.எஸ் ெபண் சதாசவம் அ.இ.அ.த..க 344 48.86 ெவற்ற

3 காயத்ர.ம ெபண் மேகஷ்பா ப.ேஜ.ப 32 4.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்லட்ம.ரா ெபண் ரா.ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 22 3.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அவநாச   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1274   பதவான வாக்கள்: 815(63.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 815    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மா நந்தன.மா ெபண் ெப.மாணக்கம் நா.த.க. 20 2.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கேவல்.க ஆண் கணபத த..க 331 40.61 ெவற்ற

3 ைரசாம.ப ஆண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 10.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலகஷ்ணன்.ச ஆண் சன்னத்தம்ப ப.ேஜ.ப 46 5.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன் பரசாத்.எஸ் ஆண் எம்.ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 253 31.04 ேதால்வ

6 ராேஜந்தரன்.எஸ் ஆண் ெசங்ேகாடப்பகண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 9.45

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அவநாச   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1058   பதவான வாக்கள்: 781(73.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 781    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கந்தசாம.மா ஆண் மாரப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 194 24.84 ேதால்வ

2 சரவணக்மார்.க ஆண் ப.கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 230 29.45 ெவற்ற

3 ப்பரமணயம்.அ ஆண் அவநாசயப்பகண்டர் த..க 178 22.79 ேதால்வ

4 ப்பரமணயம்.ஆ ஆண் ஆகம் ப.ேஜ.ப 10 1.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மாணக்கம் .ெப ஆண் ெபரயசாம.கா நா.த.க. 10 1.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேலாகநாதன்.அ ஆண் அம்மாைச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வப்ரான்.எ ஆண் ெபரய அழகன் எ அழகன் அ.இ.அ.த..க 139 17.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : அவநாச   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1353   பதவான வாக்கள்: 1046(77.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1046    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கேவல்.எஸ் ஆண் ப.ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 66 6.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தேனஷ் மார்.ஆ ஆண் த. ஆகம் ப.ேஜ.ப 288 27.53 ேதால்வ

3 பார்த்தபன்.ரா ஆண் ராமசாம த..க 305 29.16 ேதால்வ

4 ேமாகன். ஆண் த்சாம கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 387 37.00 ெவற்ற

ேபராட்ச : அவநாச   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1044   பதவான வாக்கள்: 782(74.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 782    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இரத்னசபாபத.ச ஆண் ெவ.சதம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 5.88

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கம்.அ க ஆண் கேணசன் ச.ப.ஐ 35 4.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனலட்ம.ெபா ெபண் ெபான்சாம த..க 297 37.98 ெவற்ற

4 நவன்ராஜ்.ந ஆண் நடராஜ் நா.த.க. 8 1.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன்மார்.அ ஆண் அணாசலம் ப.ேஜ.ப 59 7.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 லதா.அ ெபண் மா.அணாச்சலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 133 17.01 ேதால்வ

7 ேஜாத
அணாச்சலம்.பா ஆண் பாலப்ரமணயம் அ.இ.அ.த..க 204 26.09 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:975   பதவான வாக்கள்: 675(69.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலா.ப ெபண் எ. கார்த்தேகயன் த..க 497 73.63 ெவற்ற

2 ேபப.ஆ ெபண் ச. ஆனந்தன் ச.ப.ஐ 26 3.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம. ெபண் ழந்ைதேவ அ.இ.அ.த..க 152 22.52 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1264   பதவான வாக்கள்: 838(66.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 838    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாம்பாள்.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் இ.ேத.கா 408 48.69 ெவற்ற

2 ராஜலட்ம. ெபண் ஆ.ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 307 36.63 ேதால்வ

3 ேரகா. ெபண்  சரவணன் ப.ேஜ.ப 123 14.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1416   பதவான வாக்கள்: 1041(73.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1041    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தாமண.ஆர் ெபண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 333 31.99 ேதால்வ

2 பத்மாவத.அ ெபண் அரவந்தன் அ.இ.அ.த..க 370 35.54 ெவற்ற

3 ராஜரத்தனம்.ஆ ெபண் ச.ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 2.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜாத.ெச ெபண் ஆர்.ெசல்வராஜ் த..க 311 29.88 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1390   பதவான வாக்கள்: 1033(74.32%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1033    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதவ.எஸ் ெபண் ேக.சவமார் அ.இ.அ.த..க 518 50.15 ெவற்ற

2 ஷ்பலதா.ம ெபண் இரா.மேனாகரன் த..க 515 49.85 ேதால்வ

ேபராட்ச : அவநாச   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1496   பதவான வாக்கள்: 1129(75.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1129    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தகநாதன்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 653 57.84 ெவற்ற

2 மேகஷ் மார்.ச ஆண் ச சதம்பரம் அ.இ.அ.த..க 46 4.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகனந்தரம். ஆண் ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 249 22.05 ேதால்வ

4 ரேமஷ்.க ஆண் த.கஷ்ணசாம ப.ேஜ.ப 64 5.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கண்டன்.க ஆண் .கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 117 10.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1292   பதவான வாக்கள்: 985(76.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 985    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந்தயா.த ெபண் பாதேனஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 265 26.90 ேதால்வ

2 சாந்த.ஆர் ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 418 42.44 ெவற்ற

3 ேதவ.வ ெபண் ஆர் ேவச்சாம ச.ப.ஐ(எம்) 264 26.80 ேதால்வ

4 ேவல்மண. ெபண் நவன் ப.ேஜ.ப 38 3.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1474   பதவான வாக்கள்: 1210(82.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1210    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காமராஜ்.ஆர் ஆண் ேக.ராஜமாணக்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 0.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன்.இரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 583 48.18 ெவற்ற

3 சந்தரன்.ெப ஆண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 111 9.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசந்தல்.ல ஆண் லட்மணன் இ.ேத.கா 192 15.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 தண்டபாண.கா ஆண் காளயப்பன் Makkal Needhi
Maiam 8 0.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பரபாகரன்.எல் ஆண் ேலாகநாதன் அ.இ.அ.த..க 198 16.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மாணக்கம்.க ஆண் ஆர்.கப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 49 4.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ராஜ்மார்.ஆ ஆண் அ.சந்தரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 3.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 வஜயமார்
ைவயார. ஆண் ைவயார நா.த.க. 16 1.32

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:825   பதவான வாக்கள்: 611(74.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 611    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா.ச ெபண் ர.சந் ப.ேஜ.ப 77 12.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்ரா.எம் ெபண் எம்.எஸ்.ர்த்த அ.இ.அ.த..க 295 48.28 ெவற்ற

3 தலகம்.ந ெபண் இரா.நவநீதக்கண்ணன் இ.ேத.கா 239 39.12 ேதால்வ

ேபராட்ச : அவநாச   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1433   பதவான வாக்கள்: 1068(74.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1068    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் மஜீத்.அ ஆண் அப்ல் த்தப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 286 26.78 ேதால்வ

2 சண்கம்.எேக ஆண் கப்ச்சாம ப.ேஜ.ப 108 10.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வன் எ
ெசல்வராஜ்.வ ஆண் ெவள்ளக்ட் Makkal Needhi

Maiam 9 0.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நந்தமார்.ப ஆண் ப.பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 9 0.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பக்கத்ல்லா. ஆண் கம அேசன் த..க 509 47.66 ெவற்ற

6 மாணக்கம்.ஏஎம் ஆண் த்சாம. ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 27 2.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஸ்தபா.எம் ஆண் கம ல்தான் அ.இ.அ.த..க 113 10.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ேஷக் கம
இம்தயாஸ்.அ ஆண் அகம கபர்.மீ நா.த.க. 7 0.66

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1199   பதவான வாக்கள்: 835(69.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 835    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் அஹ. ஆண் கம சரீப் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 2.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபாலகஷ்ணன்.வ ஆண் ப.வஜயன் இ.ேத.கா 560 67.07 ெவற்ற

3 ேதவராஜ்.என் ஆண் நடராஜன் ப.ேஜ.ப 13 1.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 த்க்மார்.அ ப ஆண் கா.பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 232 27.78 ேதால்வ

5 ரவச்சந்தரன்.மா ஆண் மாரயப்பன் நா.த.க. 12 1.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1693   பதவான வாக்கள்: 1236(73.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1235    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தராண.மா ெபண் மாேதஷ் Makkal Needhi
Maiam 35 2.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தயா.ரா ெபண் ராம்மார் அ.இ.அ.த..க 218 17.65 ேதால்வ

3 சீலா.ச ெபண் சண்கம்ேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 201 16.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மயலாத்தாள்.பா ெபண் பாலன் ேத..த.க 42 3.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரமண. ெபண் ைரசாம த..க 373 30.20 ெவற்ற

6 ேலாேகஸ்வர.ப ெபண் பரகாஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 325 26.32 ேதால்வ

7 வத்யா.ேவ ெபண் ெபான்ச்சாம நா.த.க. 41 3.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1108   பதவான வாக்கள்: 839(75.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 839    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சவகாம.ப ெபண் பாலப்பரமணயன் த..க 145 17.28 ேதால்வ

2 மேகஸ்வர. ெபண் தங்கராஜ் ப.ேஜ.ப 16 1.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3  ேதவ.ெஜ ெபண் ச ெஜயபால் அ.இ.அ.த..க 678 80.81 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:416   பதவான வாக்கள்: 347(83.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 347    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ைரசாம.ெகா ஆண் அ.ெகாழந்தசாம அ.இ.அ.த..க 62 17.87 ேதால்வ

2 பழனயம்மாள்.இரா ெபண் ேக.ேக.ராட் த..க 210 60.52 ெவற்ற

3 பரகாஷ். ஆண் த்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 21.61 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 2 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:552   பதவான வாக்கள்: 408(73.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 408    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாந்த.ர ெபண் எஸ்.ரநாதன் அ.இ.அ.த..க 83 20.34 ேதால்வ

2 ெசல்லம்மாள்.ஆ ெபண் நா.ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 20.10 ேதால்வ

3 ெசல்வ.ேக ேக ெபண் ேக.ேக.மரன் ச.ப.ஐ 38 9.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தனம்.ஆ ெபண் ேக.ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 189 46.32 ெவற்ற

5 ேலாகநாயக. ெபண் ெர.ப.ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 16 3.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:616   பதவான வாக்கள்: 493(80.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 493    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காஞ்சனா.ஈ ெபண் எம்.ஈஸ்வரன் த..க 243 49.29 ெவற்ற

2 சேராஜா.ேவ ெபண் ேவச்சாம அ.இ.அ.த..க 222 45.03 ேதால்வ

3 ெஜயலட்ம.ெத ெபண் ைக. ெதய்வசகாமண ப.ேஜ.ப 28 5.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:403   பதவான வாக்கள்: 306(75.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 306    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சரஸ்வத.ப ெபண் .எஸ்.பழனச்சாம ப.ேஜ.ப 40 13.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரவனா.எஸ் ெபண் பாண்ரங்கன் த..க 245 80.07 ெவற்ற

3 னதா .எஸ் ெபண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 21 6.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:459   பதவான வாக்கள்: 379(82.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 379    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.எஸ் ெபண் எஸ்.வேனஷ் அ.இ.அ.த..க 156 41.16 ேதால்வ

2 ேபப.ஆர் ெபண் .ராகேவந்தரன் த..க 223 58.84 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:567   பதவான வாக்கள்: 519(91.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 519    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சாந்தாமண.ப ெபண் ேக.ச.ெபான்சாம ேத..த.க 9 1.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சன்னசாம. மா ஆண் மாரநாயக்கர் ச.ப.ஐ(எம்) 170 32.76 ேதால்வ

3 ப்பரமணயன்.ப ஆண் பழனசாம ப.ேஜ.ப 41 7.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பழனச்சாம. ஆண் ப்பாநாயக்கர் அ.இ.அ.த..க 299 57.61 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:821   பதவான வாக்கள்: 678(82.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 676    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சந்தலா.க ெபண் எம். கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 16.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்யா.எஸ் ெபண் எஸ்.ஏ.சரவணமார் அ.இ.அ.த..க 123 18.20 ேதால்வ

3 சரஸ்வத. ெபண் ஆர்.மார் ச.ப.ஐ(எம்) 291 43.05 ெவற்ற

4 வத்யா.ெவ ெபண் .ப.ெவங்கடாசலம் Kongunadu Makkal
Desia Katchi 152 22.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:828   பதவான வாக்கள்: 669(80.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 669    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்னரண.ம ெபண் ப மேகந்தரபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 151 22.57 ேதால்வ

2 ஆயஷா பா. ெபண்  சதாம் உேசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 254 37.97 ெவற்ற

3 சங்கீதா.ம ெபண் க.மதயழகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 17 2.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமனகா.ச ெபண் .சந்தரேசகரன் அ.இ.அ.த..க 46 6.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகனாம்பாள்.வ ெபண் அ.கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேதவ .ேக ெபண் என். ப்சாம த..க 181 27.06 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:444   பதவான வாக்கள்: 351(79.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 351    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேணசன்.ந ஆண் ேக.நடராஜன் த..க 135 38.46 ெவற்ற

2 கஷ்ணன். ஆண் னயப்பன்
தயார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 5.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரவணமார்.எம் ஆண் ப.மாணக்கம் ப.ேஜ.ப 29 8.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாரதராஜ். ஆண் ேகப்பரமணயன்
Kongunadu
Makkal Desia
Katchi

76 21.65 ேதால்வ

5 பாலமணகண்டன்.பா ஆண் பாலப்பரமணயம் அ.இ.அ.த..க 90 25.64 ேதால்வ
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ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:423   பதவான வாக்கள்: 357(84.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 357    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சந். ெபண் ேக.எஸ்.ேமாகன் அ.இ.அ.த..க 137 38.38 ேதால்வ

2 பத.த ெபண் ெச.ெப.தர்த்த த..க 154 43.14 ெவற்ற

3 ேயாகர்த்த.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம
Kongunadu
Makkal Desia
Katchi

61 17.09 ேதால்வ

4 ெஜகதீஸ்வரன்.ேகா ஆண் ச.ேகாவந்தராஜ் ப.ேஜ.ப 5 1.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:451   பதவான வாக்கள்: 378(83.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 378    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கண்ணன்.ப ஆண் பக்தவச்சலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 16.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமாகன்ராஜ்.ெத ஆண் ைக.ெதய்வசகாமண ப.ேஜ.ப 2 0.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரவக்மார்.ெத ஆண் ெதய்வசகாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 99 26.19 ேதால்வ

4 ேவல்கன்.த ஆண் ைக.தமழ்மண த..க 126 33.33 ெவற்ற

5 ெஜகநாதன்.ப ஆண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 88 23.28 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:588   பதவான வாக்கள்: 503(85.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 503    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேரசன்.ெஜ ஆண் .ஆர்.ெஜகநாதன் அ.இ.அ.த..க 146 29.03 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ். ஆண் ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 64 12.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணகண்டன்.ெஜ ஆண் .ெஜகதீசன் த..க 293 58.25 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஊத்க்ள   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:377   பதவான வாக்கள்: 300(79.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 300    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சரவணன்.வ எ ஆண் வ.எம்.ஆகம் ச.ப.ஐ 216 72.00 ெவற்ற

2 மயல்சாம.அ ஆண் ஆர்.ச.அங்கயப்பன் அ.இ.அ.த..க 79 26.33 ேதால்வ

3 வக்ேனஷ்வரன்.ச ஆண் ரா.சடேகாபன் ப.ேஜ.ப 5 1.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:505   பதவான வாக்கள்: 444(87.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 444    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்மண.ேகா ெபண் எ.ேகாபால்ராஜா த..க 220 49.55 ெவற்ற

2 சரஸ்வத.ச ெபண் வ.ேக.சன்னசாம அ.இ.அ.த..க 213 47.97 ேதால்வ

3 சவகாம.எல் ெபண் ஆர்.ப்ராய ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:633   பதவான வாக்கள்: 571(90.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாமண.ல ெபண் ேக.லட்மணன் த..க 265 46.41 ேதால்வ

2 ெஜயந்த.சா ெபண் ப.சாமநாதன் அ.இ.அ.த..க 306 53.59 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:348   பதவான வாக்கள்: 266(76.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 266    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயமாலா.ஜ ெபண் ேகாப அ.இ.அ.த..க 122 45.86 ேதால்வ

2 ெசந்தமழ்ெசல்வ.ப ெபண் பத்மநாதன் த..க 144 54.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:387   பதவான வாக்கள்: 306(79.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 306    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்ச்சாம.ஆர் ஆண் ராஜன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 47 15.36

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கயம்மாள். ெபண் சரவணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 34.97 ெவற்ற

3 கன்.ேக ஆண் கன்னயப்பன் த..க 93 30.39 ேதால்வ

4 னஸ்வரன். ஆண் ேகசன் அ.இ.அ.த..க 59 19.28 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:399   பதவான வாக்கள்: 316(79.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 316    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இந்தரா.என் ெபண் வ.நாகராஜ் அ.ம..க. 6 1.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தங்கமலர். ெபண் னயப்பன் அ.இ.அ.த..க 47 14.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 யேசாதா.ப ெபண் ப.த்க்கஷ்ணன் த..க 144 45.57 ெவற்ற

4 ேவலாத்தாள்.ப ெபண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 12.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வரமண.க ெபண் மா.கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 79 25.00 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:450   பதவான வாக்கள்: 311(69.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 311    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காயத்ர.எஸ் ெபண் சவச்சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 5.79

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பரேமஸ்வர.ஈ ெபண் ச.ஈஸ்வரன் த..க 127 40.84 ேதால்வ

3 பாமா.என் ெபண் உதய பாஸ்கர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 31 9.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராதா. ெபண் ேரஷ் அ.இ.அ.த..க 135 43.41 ெவற்ற

ேபராட்ச : கனர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:402   பதவான வாக்கள்: 294(73.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 294    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தக்.எ ஆண் அப்ல் மஜீ அ.ம..க. 48 16.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மயல்சாம. ஆண் நஞ்சப்பன் அ.இ.அ.த..க 9 3.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கம
இஸ்மாயல்.எஸ் ஆண் ேசக் தா ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 146 49.66 ெவற்ற

4 கம்ம ரயாஸ்.ேக ஆண் கமால்தீன் த..க 91 30.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:514   பதவான வாக்கள்: 390(75.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 390    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.எம் ஆண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 107 27.44 ேதால்வ

2 சாந்தாமண. ெபண் மதவாணன் த..க 227 58.21 ெவற்ற

3 நாேகஸ்வர. ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 56 14.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : கனர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:462   பதவான வாக்கள்: 355(76.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 355    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகரசாம.எஸ் ஆண் ெசங்கமைல த..க 232 65.35 ெவற்ற

2 கார்த்த.எஸ் ஆண் சக்தபால் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தேனஷ்மார். ஆண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 118 33.24 ேதால்வ

ேபராட்ச : கனர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:428   பதவான வாக்கள்: 322(75.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 322    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகர்சாம. ஆண் நல்லப்பன் ப.ேஜ.ப 13 4.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்ரமணயம். ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 102 31.68 ேதால்வ

3 ெசல்வராஜ்.ஆர் ஆண் ராமசாம த..க 120 37.27 ெவற்ற

4 பாலகன். ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 87 27.02 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:369   பதவான வாக்கள்: 247(66.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 247    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சமா ேபகம்.எம் ெபண் இம்தால்லா த..க 160 64.78 ெவற்ற

2 வஹதா ேபகம்.எ ெபண் எஸ்.அசரப்அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 40 16.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயலட்ம. ெபண் சந்தரேசகர் அ.இ.அ.த..க 47 19.03 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:337   பதவான வாக்கள்: 242(71.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 242    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ஆர் ெபண் நாகராஜ் அ.இ.அ.த..க 48 19.83 ேதால்வ

2 சபயா ேபகம்.ேக ெபண் கமதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 71 29.34 ேதால்வ

3 ேதவ. ெபண் கேணசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 2.89

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மகாலட்ம.ெச ெபண் மா ெசந்தல்மார் த..க 116 47.93 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 280(69.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 280    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 நாகராண.பா ெபண் எ பாலகஷ்ணன் த..க 183 65.36 ெவற்ற

2 மாசலாமண. ெபண் ேகாவந்தராஜ் அ.இ.அ.த..க 97 34.64 ேதால்வ

ேபராட்ச : கனர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:468   பதவான வாக்கள்: 322(68.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 321    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தமார்.த ஆண் தங்கேவல் த..க 181 56.39 ெவற்ற

2 .எ ஆண் அழகரசாம அ.இ.அ.த..க 41 12.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்லத்ைர.எம் ஆண் த.ேகசன் ச.ப.ஐ 15 4.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கராஜ்.வ ஆண் ேவச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 11.84

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெபான்மலர்.ச ெபண் ஏ.ெசல்லத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 14.33

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:410   பதவான வாக்கள்: 283(69.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 283    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாரதாமண.எஸ் ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 93 32.86 ேதால்வ

2 ந்தரம்மாள். ெபண் கணபத அ.இ.அ.த..க 44 15.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மதயழக. ெபண் கனகராஜ் த..க 146 51.59 ெவற்ற

ேபராட்ச : கனர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:421   பதவான வாக்கள்: 297(70.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 297    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன். ஆண் ப்பரமண ப.ேஜ.ப 31 10.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீனவாசன். ஆண் ேகாவந்தசாம அ.இ.அ.த..க 60 20.20 ேதால்வ

3 பா.எஸ் ஆண் மாரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 5.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபரயசாம.ப ஆண் ஆர்.பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 2.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வராசாம.ஜ ஆண் ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 46 15.49

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைஜல்
ஆபதன்.எ ஆண் அகம மஸ்தான் இ.ேத.கா 137 46.13 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:359   பதவான வாக்கள்: 243(67.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 243    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ. ெபண் வஜயமார் ப.ேஜ.ப 4 1.65
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசாபயா ேபகம். ெபண் ெசய்ய அப்ல்
ரமான் இ.ேத.கா 98 40.33 ெவற்ற

3 வள்ளநாயகம்.ேக ெபண் ஜ.கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 72 29.63 ேதால்வ

4 ெஜசமா யாஸ்மன். ெபண் ஆசக் பா அ.இ.அ.த..க 69 28.40 ேதால்வ

ேபராட்ச : கன்னவா   வார் எண்: 1 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:266   பதவான வாக்கள்: 238(89.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 238    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன்.ப ஆண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 100 42.02 ேதால்வ

2 ெசல்வராஜ்.ப ஆண் பழனச்சாம
கண்டர் த..க 138 57.98 ெவற்ற

ேபராட்ச : கன்னவா   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:308   பதவான வாக்கள்: 261(84.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 261    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.அ ஆண் அண்ணாைர த..க 119 45.59 ேதால்வ

2 மணேவல். ஆண் ப்ராயக் கண்டர் அ.இ.அ.த..க 142 54.41 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:323   பதவான வாக்கள்: 273(84.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 273    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவபால். ஆண் ைரயன் அ.இ.அ.த..க 104 38.10 ேதால்வ

2 ராேஜந்தரன்.ெபா ஆண் ெபான்ைனயன் த..க 169 61.90 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:407   பதவான வாக்கள்: 368(90.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 368    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லாத்தாள்.ேகா ெபண் ேகாவந்தசாம அ.இ.அ.த..க 129 35.05 ேதால்வ

2 ேரவத. ெபண் ேரஷ் ேகா த..க 239 64.95 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:300   பதவான வாக்கள்: 256(85.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 256    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராண. ெபண் ழந்ைதேவல் த..க 108 42.19 ேதால்வ

2 னதா.ரா ெபண் ராமைர ப.ேஜ.ப 148 57.81 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:373   பதவான வாக்கள்: 302(80.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 302    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வ.க ெபண் கஷ்ணக்மார் அ.இ.அ.த..க 211 69.87 ெவற்ற

2 வளர்மத. ெபண் ேகசன் த..க 91 30.13 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:475   பதவான வாக்கள்: 373(78.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 373    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஷ்பாவத.இரா ெபண் ராஜாமண த..க 225 60.32 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர.ர ெபண் ரத்னமார் அ.இ.அ.த..க 148 39.68 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:377   பதவான வாக்கள்: 302(80.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 302    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சீதாமண.வ ெபண் வேவல் த..க 209 69.21 ெவற்ற

2 ெசல்வாத்தாள். ெபண் மரேவல் அ.இ.அ.த..க 93 30.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:294   பதவான வாக்கள்: 241(81.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 241    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.ச ெபண் சவசக்த அ.இ.அ.த..க 91 37.76 ேதால்வ

2 லட்ம.ம ெபண் மைலயப்பன் த..க 150 62.24 ெவற்ற

ேபராட்ச : கன்னவா   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:281   பதவான வாக்கள்: 217(77.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 217    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசந்தல்.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 125 57.60 ெவற்ற

2 ெசல்லத்.க ஆண் கப்பணகண்டர் த..க 92 42.40 ேதால்வ

ேபராட்ச : கன்னவா   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:337   பதவான வாக்கள்: 281(83.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 281    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்ரமண.ப ஆண் பழனசாம
கண்டர் த..க 127 45.20 ேதால்வ

2 ெசல்லத். ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 154 54.80 ெவற்ற

ேபராட்ச : கன்னவா   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:243   பதவான வாக்கள்: 216(88.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 216    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம த..க 122 56.48 ெவற்ற

2 லட்மணசாம.ப ஆண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 94 43.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : ன்னத்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:500   பதவான வாக்கள்: 435(87.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 435    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ழந்ைதேவ.ெச
ேசா ஆண் ேசாமந்தரம் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 9 2.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பரமணயம்.நா ஆண் நாச்சயப்பன் அ.ம..க. 6 1.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மண.மா ஆண் மாரப்பகண்டர் அ.இ.அ.த..க 116 26.67 ேதால்வ

4 கசாம.ச கா ஆண் காளயப்பன் த..க 268 61.61 ெவற்ற

5 ேகசன்.ெச ஆ ஆண் ஆனந்தராஜ் ப.ேஜ.ப 29 6.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவள்ளங்கர.ப ஆண் பழனயப்பன் ச.ப.ஐ 7 1.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:504   பதவான வாக்கள்: 410(81.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 410    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்ெமாழச்ெசல்வ.ப ெபண் பழனச்சாம த..க 172 41.95 ேதால்வ

2 ேதன்ெமாழ.நா ெபண் ர நாகராஜன் பா.ம.க. 5 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பவத்ராேதவ.பா ெபண் பாலகன் அ.ம..க. 6 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ங்ெகா. ெபண் ப்பரமணயம் அ.இ.அ.த..க 227 55.37 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:399   பதவான வாக்கள்: 290(72.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 290    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.த ெபண் தயாகராஜன் த..க 92 31.72 ேதால்வ

2 தமழ்ச்ெசல்வ.
ெவ ெபண் ேஜா.பரகாஷ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 18 6.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஷ்பா. ெபண் .க.ப்ரமணயன் அ.இ.அ.த..க 132 45.52 ெவற்ற

4 வழ.க ெபண் ஹரபரசாத் பா.ம.க. 47 16.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 லாவண்யா.ேச ெபண் ேசகர் அ.ம..க. 1 0.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:379   பதவான வாக்கள்: 325(85.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 325    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாமத.ேமா ெபண் . ேமாகன்ராஜ் அ.இ.அ.த..க 151 46.46 ேதால்வ

2 யேசாதா. ெபண் .மார் அ.ம..க. 1 0.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஜாதமண.ேசா ெபண் ரா.ேசாமந்தரம் இ.ேத.கா 173 53.23 ெவற்ற

ேபராட்ச : ன்னத்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:522   பதவான வாக்கள்: 385(73.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 385    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா.  ெபண் ..நடராஜன் அ.இ.அ.த..க 130 33.77 ேதால்வ

2 சத்யப்பரயா.க ெபண் .ரா.கண்ணன் ப.ேஜ.ப 40 10.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழ்ச்ெசல்வ.
 ெபண் வராகவன் த..க 158 41.04 ெவற்ற

4 மஞ்ளா.கா ெபண் .காம்பளக்கண்ணன் அ.ம..க. 6 1.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ராதகா.க ெபண் .ர.கஷ்ணன் பா.ம.க. 12 3.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜனா.க ெபண் .கனகசபாபத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 10.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:504   பதவான வாக்கள்: 406(80.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 406    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐஸ்வரயா. ெபண் .மேரசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 4.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாகலாமண.ேலா ெபண் .ர.ேலாகநாதன் அ.இ.அ.த..க 50 12.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரகலா.சா ெபண் ச.சாமயப்பன் அ.ம..க. 12 2.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெசல்வ.இ ெபண் .அ. இளங்ேகாவன் த..க 269 66.26 ெவற்ற

5 பாமத.ப ெபண் ..பரகாஷ் பா.ம.க. 57 14.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:274   பதவான வாக்கள்: 224(81.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 224    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்ச்ெசல்வ .ச ெபண் ேக.எம்.சந்தரன் த..க 96 42.86 ேதால்வ

2 கஷ்ணேவண. ெபண் ம.ேரஷ் பா.ம.க. 2 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரஸ்வத.கா ெபண் ம.கார்த்தேகயன் அ.இ.அ.த..க 124 55.36 ெவற்ற

4 ராதகா.அ ெபண் அங்கத் அ.ம..க. 2 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:362   பதவான வாக்கள்: 295(81.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 295    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தவ்யா.வ ெபண் .அ.வஜய் ஆனந்த் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 35.59 ெவற்ற

2 நாகமண. ெபண் ப்பரமண த..க 104 35.25 ேதால்வ

3 நர்மலா.க ெபண் ப.கந்தசாம அ.ம..க. 15 5.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாலாமண.ச ெபண் .ைவ.சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 71 24.07 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:622   பதவான வாக்கள்: 484(77.81%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 484    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்லட்ம.ெவ ெபண் ெவள்ளயங்கர அ.ம..க. 16 3.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தனலட்ம.ம ெபண் ேக. ச. ராேஜந்தரன் த..க 307 63.43 ெவற்ற

3 நாகமண.ச ெபண் மா.சந்தரேசகர் ப.ேஜ.ப 49 10.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரம்யா. ெபண் ப. ேரஷ்மார் நா.த.க. 20 4.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேரவத.சீ ெபண் ந. சீனவாசன் அ.இ.அ.த..க 92 19.01 ேதால்வ

ேபராட்ச : ன்னத்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:280   பதவான வாக்கள்: 230(82.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 230    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கதர்ேவல். ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 2.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கம்.ந ஆண் நல்லசாம ப.ேஜ.ப 3 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சதாசவம்.பா ஆண் பாலப்பரமணயம் பா.ம.க. 5 2.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சந்தரன். ஆ ஆண் ஆக நாடார் இ.ேத.கா 53 23.04 ேதால்வ

5 சாமயப்பன்.ச ஆண் சன்னராமசாமக்கண்டர் அ.ம..க. 16 6.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேசாமந்தரம்.ரா ஆண் ராஜப்பன் ேத..த.க 14 6.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 பர.ச ஆண்   சக்தேவல் அ.இ.அ.த..க 134 58.26 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:853   பதவான வாக்கள்: 678(79.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 678    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னராஜ். ஆண் ப்பரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 305 44.99 ெவற்ற

2 ெசல்வரா.எ ஆ ஆண் ஆகம் ேத..த.க 77 11.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரதீப்.ெஜ  ஆண் கசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 8 1.18

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபான்ைனயன்.அ ஆண் அம்மாைச அ.ம..க. 16 2.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரவ. ம ஆண் மாரப்பன் பா.ம.க. 87 12.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜன்.க ஆண் கப்பன் அ.இ.அ.த..க 112 16.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெவற்றேவல்.மா ஆண் எம். மாரப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 73 10.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ன்னத்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:532   பதவான வாக்கள்: 447(84.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்மார்.  ஆண் அ. க.
த்க்மார் அ.இ.அ.த..க 69 15.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகாமரசாம.ந ெப ஆண் ெபரயசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 172 38.48 ெவற்ற

3 ேகாபால். ெவ ஆண் ெவங்கசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சத்தயசீலன்.ம ஆண் மைத ேத..த.க 4 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 சவமார். ஆண் ப்பரமண அ.ம..க. 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 சீரங்கன். ஆண் ப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 நவன்மார். த ஆண் தங்கேவல் பா.ம.க. 12 2.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ெபரயசாம.க ஆண் கப்பண
கண்டர் த..க 171 38.26 ேதால்வ

ேபராட்ச : ன்னத்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:404   பதவான வாக்கள்: 320(79.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 320    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணன். ரா ஆண் . . ராஜன் ப.ேஜ.ப 62 19.38 ேதால்வ

2 காம்பளக்
கண்ணன். ஆண் ைரசாம ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 6 1.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சீதாபத.ர ஆண் ரத்தனசாம அ.இ.அ.த..க 27 8.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தங்கராஜ்.ெச ஆண் ெசல்வராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 1.25

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாலாஜ.ரா ஆண் ராஜா பா.ம.க. 7 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவங்கடாசலம். கா ஆண் காளயப்பன் த..க 214 66.88 ெவற்ற

ேபராட்ச : ன்னத்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:499   பதவான வாக்கள்: 361(72.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 361    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாபாலகஷ்ணன்.த சீ ஆண் சீனவாசன் த..க 163 45.15 ேதால்வ

2 ப்பரமணயம்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 182 50.42 ெவற்ற

3 ராம்மார்.ெஜ ஆண் ெஜயபால் ப.ேஜ.ப 14 3.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவங்கடாசலம். ஆண் ப.ப்பரமணயம் அ.ம..க. 2 0.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ன்னத்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:586   பதவான வாக்கள்: 465(79.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 465    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதேரசன்.மா ஆண் மாணக்கம் ப.ேஜ.ப 28 6.02
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரன்.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 4.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபரயசாம.ப ஆண் பழனசாம அ.ம..க. 9 1.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மாணக்கம்.ஆ ஆண் ஆகநாடார் அ.இ.அ.த..க 91 19.57 ேதால்வ

5 ெவங்கேடஷ். கா ஆண் காளயப்பன் த..க 318 68.39 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:622   பதவான வாக்கள்: 483(77.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 483    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரஸ்வத.ப ெபண் ெபான்ராஜ் எம் அ.ம..க. 257 53.21 ெவற்ற

2 ராசாத்த.ெச ெபண் ெசல்வன்.க அ.இ.அ.த..க 89 18.43 ேதால்வ

3 வஜயலட்ம.க ெபண் கண்னத் ச த..க 137 28.36 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாமரங்கம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1139   பதவான வாக்கள்: 857(75.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 857    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அழகர்சாம.க ஆண் கஷ்ணசாம த..க 349 40.72 ெவற்ற

2 கண்ணன்.ேக ஆண் கஷ்ணசாம ேக பா.ம.க. 18 2.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஷ்பவள்ள. ெபண் ப்பரமண ஆர் ச.ப.ஐ(எம்) 9 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெபான்ச்சாம.ஆ ஆண் ஆகம் அ.ம..க. 249 29.05 ேதால்வ

5 மதத்.ஆ ஆண் ஆக கண்டர் அ.இ.அ.த..க 225 26.25 ேதால்வ

6 மாரத். ஆண் ப்பரமண நா.த.க. 7 0.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:946   பதவான வாக்கள்: 714(75.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 714    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழகன்.ஆ ஆண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 203 28.43 ேதால்வ

2 ஆகம்.ஆர் ஆண் ராமசாம எஸ் ச.ப.ஐ(எம்) 24 3.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சீத்தாலட்ம.மா ெபண் சன்னப்பன் எம் த..க 440 61.62 ெவற்ற

4 மேகஸ்வரன்.எம் ஆண் மயல்சாம அ.ம..க. 47 6.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:720   பதவான வாக்கள்: 564(78.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 564    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கேணஷ்மார்.ல ஆண் லட்மணப்ெபமாள் அ.ம..க. 108 19.15 ேதால்வ

2 ெசந்தல்கன். ஆண் தங்கேவல் த..க 245 43.44 ெவற்ற

3 ராேஜஸ்வரன்.ச ஆண் சவப்பரகாசம் அ.இ.அ.த..க 211 37.41 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாமரங்கம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:806   பதவான வாக்கள்: 598(74.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 598    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதாேதவ. ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 164 27.42 ேதால்வ

2 ெசல்வ.மா ெபண் மாரத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழ்ச்ெசல்வ.க ெபண் கஷ்ணசாம அ.ம..க. 251 41.97 ெவற்ற

4 ரத்தனசவகாம.எஸ் ெபண் சவங்கம் அ.இ.அ.த..க 170 28.43 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:707   பதவான வாக்கள்: 547(77.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 547    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கற்பகம்.ஜ ெபண் ேகாபாலன் என் பா.ம.க. 12 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தகா.ேக ெபண் கப்ச்சாம ப அ.ம..க. 81 14.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சரஸ்வத.ெச ெபண் ெசங்கமைல ஏ த..க 226 41.32 ேதால்வ

4 ேதவகா. ெபண் கன் ச அ.இ.அ.த..க 228 41.68 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:756   பதவான வாக்கள்: 549(72.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 549    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கத்தகா.ப ெபண் மேகஸ்வரன் அ.ம..க. 95 17.30 ேதால்வ

2 மகாலட்ம. ெபண் சகாேதவன் த..க 319 58.11 ெவற்ற

3 மல்காேதவ.ேக ெபண் கார்த்தேகயன் வ அ.இ.அ.த..க 135 24.59 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாமரங்கம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:988   பதவான வாக்கள்: 701(70.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 701    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல் ரஹீமான்.எ ஆண் அப்ல் க்ர்
இ அ.ம..க. 39 5.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அல்லாப்பச்ைச.ேக எ ஆண் அப்ல்ரசாக் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசக் கம. ஆண் த்தப்
ராத்தர் அ.இ.அ.த..க 257 36.66 ேதால்வ

4 கம ஆசக்.சா ஆண் சால் அமீ நா.த.க. 11 1.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஷர்மளாபா. ெபண் ஜாகீர் உேசன் த..க 387 55.21 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகாமரங்கம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:877   பதவான வாக்கள்: 592(67.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 592    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சராஜ்தீன். ஆண் கம
அப்ல்லா நா.த.க. 9 1.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஞானேவல்.க ஆண் கணபத  அ.இ.அ.த..க 193 32.60 ேதால்வ

3 ெபான்ச்சாம.என் ஆண் நாகராஜ் அ.ம..க. 122 20.61 ேதால்வ

4 மாரத்.ஆர் ஆண் ராமசாம த..க 268 45.27 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:902   பதவான வாக்கள்: 671(74.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 671    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நாச்சம்மாள்.ெப ெபண் ெபரயசாம நா த..க 263 39.20 ெவற்ற

2 பழனயம்மாள்.ெச ெபண் ெசங்கமைல வ பா.ம.க. 9 1.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரயாய.ேக ெபண் கஷ்ணர்த்த என் அ.ம..க. 245 36.51 ேதால்வ

4 வஜயலட்ம. ெபண் பாரத் அ.இ.அ.த..க 154 22.95 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாமரங்கம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1337   பதவான வாக்கள்: 1017(76.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1017    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தகா.வ ெபண் ெவள்ைளச்சாம த..க 286 28.12 ேதால்வ

2 சவங்கம்.ம ஆண் மயல்சாம ச.க அ.ம..க. 554 54.47 ெவற்ற

3 பஜல்லா.சா ஆண் சாந் கம நா.த.க. 3 0.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மதன்மார்.கா ஆண் காங்ேகய பத அ.இ.அ.த..க 174 17.11 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:822   பதவான வாக்கள்: 568(69.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அதா.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் ேக அ.இ.அ.த..க 198 34.86 ேதால்வ

2 நபஷா.ர ெபண் ரபதீன் த..க 285 50.18 ெவற்ற

3 ைமத.ப ெபண் ேக எஸ் பத்ர நாராயணன் அ.ம..க. 85 14.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:687   பதவான வாக்கள்: 575(83.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கல்யாண.ஆர் ெபண் ராேஜஸ்கண்ணன் ச த..க 286 49.74 ெவற்ற

2 பாக்கயலட்ம.ஜ ெபண் ப ேக கேணஷ் அ.இ.அ.த..க 135 23.48 ேதால்வ

3 வஜயா.ேக ெபண் கார்த்தேகயன் ேக அ.ம..க. 154 26.78 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாமரங்கம்   வார் எண்: 14 [பழங்யனர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:927   பதவான வாக்கள்: 711(76.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 711    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ம ெபண் மணகண்டன் த..க 231 32.49 ேதால்வ

2 பழனயம்மாள். ெபண் கனகராஜ் ச.ப.ஐ(எம்) 31 4.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாக்கயம். ெபண் தன்னாச நாயக்கன்
ப அ.ம..க. 67 9.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்ம. ெபண் ேகசன் ேக அ.இ.அ.த..க 382 53.73 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ெகாமரங்கம்   வார் எண்: 15 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:907   பதவான வாக்கள்: 724(79.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 724    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஸ்ர. ெபண் ேகசன் ெப த..க 432 59.67 ெவற்ற

2 ெசல்வ.இரா ெபண் இராமகஷ்ணன் கா அ.ம..க. 94 12.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தவ்யபாரத.எம் ெபண் மாரத் ப அ.இ.அ.த..க 184 25.41 ேதால்வ

4 த்லட்ம.ம ெபண் மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1040   பதவான வாக்கள்: 716(68.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 716    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலபரயா.எம் ெபண் வ.ேகசன் த..க 398 55.59 ெவற்ற

2 கவதா.எஸ் ெபண் வ.சாமநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாரத.ஏ ெபண் ேக. ராம்மார் அ.இ.அ.த..க 311 43.44 ேதால்வ

4 ேகஸ்வர.எம் ெபண் கானந்தம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:901   பதவான வாக்கள்: 684(75.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 684    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளத்.ரா ஆண் ராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ணேசகரன். ஆண் க.த்ச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.44

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாரசாம. ஆண் ப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மார். ஆண் ப்பரமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 சதீஸ்மார்.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 சவசங்கரன்.க ஆண் . கேணசன் அ.இ.அ.த..க 196 28.65 ேதால்வ

7 நசார் அ.ஷா ஆண் ஷாஜகான் நா.த.க. 10 1.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 பாலகஷ்ணன்.எல் ஆண் ங்கசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 118 17.25 ேதால்வ

9 ேமாகன்மார்.ேக ஆண் ேக.கப்பணசாம ப.ேஜ.ப 6 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

10 ஹரஹரபாலப்பரமணயன்.ரா ஆண் ராமநாதன் த..க 347 50.73 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:983   பதவான வாக்கள்: 779(79.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 779    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சம்நீசா.அ ெபண் அமீர் கம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 17.59 ேதால்வ

2 சரஸ்வத.என் ெபண் ஜ.நாகராஜ் அ.இ.அ.த..க 230 29.53 ேதால்வ

3 நாகரத்தனம். ெபண் பழனச்சாம அ.ம..க. 7 0.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரம்ஜாம்மாள்.எம் ெபண் கம்ம ெஷரீப் த..க 405 51.99 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:522   பதவான வாக்கள்: 418(80.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 418    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அலாதீன்.அ ஆண் அப்ல் சலாம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கல் ரமான்.அ ஆண் அப்ல் ரஹம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 98 23.44 ேதால்வ

3 ைரசாம.ேக ேக ஆண் காளயப்பகண்டர் த..க 277 66.27 ெவற்ற

4 ெபான்ராம்.ெப ஆண் ப.ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 2.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மன்ர்அ.அ ஆண் அப்ல்ரமான் நா.த.க. 3 0.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 கம அனபா. ஆண் த் கம்ம
ராத்தர் அ.இ.அ.த..க 18 4.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:955   பதவான வாக்கள்: 749(78.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 749    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளங்ேகஸ்வர.என் ெபண் .நம்பராஜன் த..க 439 58.61 ெவற்ற

2 காளீஸ்வர.எஸ் ெபண் ரா.ப்ைபயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 249 33.24 ேதால்வ

3 மாரயம்மாள். ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவண்மத.ேக ெபண் ச.கட்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 50 6.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:817   பதவான வாக்கள்: 625(76.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 625    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெதய்வாைண.ஜ ெபண் ேகாப அ.இ.அ.த..க 108 17.28 ேதால்வ

2 மஞ்ேசஸ்வர. ெபண் கா.ப்ச்சாம த..க 355 56.80 ெவற்ற

3 வஜயா. ெபண் அறவழகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 25.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:908   பதவான வாக்கள்: 688(75.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 688    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.ஆர் ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 225 32.70 ேதால்வ

2 ெசல்வக்மார்.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.58

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.ஆ ஆண் . ஆரான் ேத..த.க 28 4.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேவச்சாம.ப ஆண் பழனச்சாம
கண்டர் த..க 431 62.65 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1018   பதவான வாக்கள்: 782(76.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 782    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணபத.ப ஆண் பழனயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 374 47.83 ெவற்ற

2 காளராஜ்.ஏ ஆண் அரசன் ச.ப.ஐ(எம்) 62 7.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசந்தல்மார்.ப ஆண் பழனயப்பன் ப.ேஜ.ப 82 10.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரங்கசாம.க ஆண் கந்தசாம அ.இ.அ.த..க 264 33.76 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 9 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:976   பதவான வாக்கள்: 734(75.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 734    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ப்லட்ம. ெபண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 255 34.74 ேதால்வ

2 மத.அ ெபண் ப.அண்ணாத்ைர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 104 14.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமபரயா.எஸ் ெபண் ப.சவக்மார் த..க 375 51.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1235   பதவான வாக்கள்: 965(78.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 964    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தரேசணன்.ச ஆண் சன்னதம்ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 1.97

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தரங்கம்.ேவ ஆண் எம்.ேவலன் த..க 646 67.01 ெவற்ற

3 ர்த்த .எல் ஆண் லட்மணன் அ.ம..க. 22 2.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜந்தரன்.எஸ் ஆண் ப்ைபயா அ.இ.அ.த..க 243 25.21 ேதால்வ

5 வேனாத்காம்ப்ள.ரா ஆண் ப.ராஜா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 34 3.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1306   பதவான வாக்கள்: 994(76.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 994    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.வ ெபண் வரமண அ.இ.அ.த..க 331 33.30 ேதால்வ

2 ேவசாம.த ஆண் தமைலசாம த..க 663 66.70 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 12 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:990   பதவான வாக்கள்: 756(76.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 756    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.ப ெபண் ஆர்.மபாலன் த..க 298 39.42 ேதால்வ

2 தனலட்ம.வ ெபண் வ.வமல்மார் அ.இ.அ.த..க 458 60.58 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:973   பதவான வாக்கள்: 746(76.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 746    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காேவர.ேக ெபண் கார்த்தேகயன் அ.இ.அ.த..க 239 32.04 ேதால்வ

2 பேரமலதா.நா ெபண் நாகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 11.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லட்ம.ேச ெபண் ஓ.ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 424 56.84 ெவற்ற

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:944   பதவான வாக்கள்: 718(76.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 718    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன்.வ ஆண் வேவல் ப.ேஜ.ப 418 58.22 ெவற்ற

2 சக்தேவல்.வ ஆண் வேவல் த..க 294 40.95 ேதால்வ

3 சத்தயப்பரயா.ேக ெபண் வ.கார்த்தேகயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்மண.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 2 0.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:769   பதவான வாக்கள்: 558(72.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 558    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்ெசல்வ. ெபண் ேக.ேக.ைரசாம த..க 356 63.80 ெவற்ற

2 ேகசன்.ேக வ ஆண் ேவச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரவக்மார்.ஆர் ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 192 34.41 ேதால்வ

4 ராஜ்மார். ஆண் ேகஷ் நா.த.க. 7 1.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 16 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:668   பதவான வாக்கள்: 551(82.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 551    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.க ெபண் நா.கப்சாம த..க 413 74.95 ெவற்ற

2 ங்ெகா.ஆ ெபண் ஆனந்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.73

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராேஜஸ்வர.ேக ெபண் கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 134 24.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 17 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:830   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேதன்ெமாழ.என் ெபண் நாகராஜ் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : ெகாளத் பாைளயம்   வார் எண்: 18 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:954   பதவான வாக்கள்: 703(73.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 703    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்காத்தாள்.எஸ் ெபண் ேக.எஸ்.சக்தேவல் அ.இ.அ.த..க 216 30.73 ேதால்வ

2 சேராஜா.எஸ் ெபண் ப்பரமணயன் த..க 480 68.28 ெவற்ற

3 தீபா.ச ெபண் .சவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:964   பதவான வாக்கள்: 812(84.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 812    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.க ெபண் கப்பண்ணன் த..க 260 32.02 ேதால்வ

2 ஜீவதா.ச ெபண் சந்ேதாஷ்பர அ.இ.அ.த..க 552 67.98 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:646   பதவான வாக்கள்: 487(75.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 487    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சர்மளா.த ெபண் தெவங்க அ.இ.அ.த..க 206 42.30 ேதால்வ

2 மீனாட்ச.ர ெபண் ரத்தனமார் ம.த..க. 281 57.70 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:436   பதவான வாக்கள்: 381(87.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 381    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்லட்ம.ப ெபண் பழனசாம அ.இ.அ.த..க 219 57.48 ெவற்ற

2 வசந்தாமண.ந ெபண் நல்லத் த..க 162 42.52 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:441   பதவான வாக்கள்: 362(82.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 362    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நளன.ர ெபண் ரவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 5.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மகாங்கம். ஆண் கன் த..க 152 41.99 ேதால்வ

3 ராஜ்மார். ஆண் கன் அ.இ.அ.த..க 190 52.49 ெவற்ற

ேபராட்ச : சங்கராமநல்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 468(76.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 468    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மல்கா.க ெபண் கப்ச்சாம த..க 253 54.06 ெவற்ற

2 ரபத.மா ஆண் மாரத் அ.இ.அ.த..க 215 45.94 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:710   பதவான வாக்கள்: 506(71.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 506    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 எல்லாய.ேக ெபண் என்.கனகராஜ் த..க 348 68.77 ெவற்ற

2 கன்னயம்மாள்.ப ெபண் பழனயப்பன் அ.இ.அ.த..க 108 21.34 ேதால்வ

3 த்லட்ம.ம ெபண் மேனாகரன் அ.ம..க. 50 9.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சங்கராமநல்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:440   பதவான வாக்கள்: 298(67.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 298    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சக்கரபாண.வா ஆண் வாேதவன் அ.இ.அ.த..க 119 39.93 ேதால்வ

2 பாலகன்.ப ஆண் ப.பாலகஷ்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 11 3.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரேமஷ்.சா ஆண் சாமயப்பன் த..க 168 56.38 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:632   பதவான வாக்கள்: 481(76.11%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 481    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நடராஜ்.ம ஆண் மதன் அ.இ.அ.த..க 235 48.86 ெவற்ற

2 ெபான்னான்டவர்.வ ஆண் வலசான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 2.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கன்.அ ஆண் எம்.அய்யனார் த..க 232 48.23 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:919   பதவான வாக்கள்: 622(67.68%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 622    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.ம ெபண் மணகணடன் த..க 384 61.74 ெவற்ற

2 கீதா.மா ெபண் மாரத் அ.இ.அ.த..க 238 38.26 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 543(75.63%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 543    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னீஸ்வர.ஜ ெபண் ேக.கேணசன் த..க 292 53.78 ெவற்ற

2 நல்லம்மாள்.ெபா ெபண் ெபாம்மாநாயக்கர் அ.இ.அ.த..க 233 42.91 ேதால்வ

3 மஸ்வர.ப ெபண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 3.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:395   பதவான வாக்கள்: 274(69.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 274    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா. ெபண் ணேசகரன் அ.இ.அ.த..க 117 42.70 ேதால்வ

2 மஸ்வர.ப ெபண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 5.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராதாமண.ெச ெபண் க ெசல்வராஜ் ம.த..க. 143 52.19 ெவற்ற

ேபராட்ச : சங்கராமநல்ர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:638   பதவான வாக்கள்: 469(73.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 469    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வரன்.க ஆண் கப்பணபள்ைள ச.ப.ஐ(எம்) 18 3.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சாதக் அ.ஆர் எ ஆண் எ அப்ல் மஜீத் த..க 235 50.11 ெவற்ற

3 வயர.ரா ஆண் ராமராஜ் நா.த.க. 21 4.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேமாகனந்தரம்.மா ஆண் மாரத் அ.இ.அ.த..க 175 37.31 ேதால்வ

5 வேவல்.ெவ ஆண் ெவங்கடாசலம் அ.ம..க. 20 4.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:721   பதவான வாக்கள்: 527(73.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 527    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நீலாவத.ஆர் ெபண் ராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 168 31.88 ேதால்வ

2 லட்ம.எம் ெபண் ேக மாரயப்பன் த..க 275 52.18 ெவற்ற

3 வரமண. ெபண் கானந்தம் அ.இ.அ.த..க 84 15.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சங்கராமநல்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:700   பதவான வாக்கள்: 532(76.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 532    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தராஜ ேகால
பால ெகௗசகன்.ேவ ஆண் ேவச்சாம நா.த.க. 51 9.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மாவலப்பன்.ப ஆண் பழனச்சாம ம.த..க. 200 37.59 ேதால்வ

3 ராஜமாணக்கம்.அ ஆண் அர்ச்ணன் அ.இ.அ.த..க 248 46.62 ெவற்ற

4 வமலகண்ணன்.ப ஆண் பழனச்சாம அ.ம..க. 33 6.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சங்கராமநல்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 637(74.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 637    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பர.ல ஆண் லட்மணசாம அ.இ.அ.த..க 230 36.11 ேதால்வ

2 பேரமலதா.ெஜ ெபண் ெஜயபால் த..க 407 63.89 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாமலாரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1392   பதவான வாக்கள்: 1034(74.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1033    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பரமணயன்.கா ஆண் காளச்சாம த..க 189 18.30 ேதால்வ

2 வரதராஜன்.ரா ஆண் ராமசாம ச அ.இ.அ.த..க 844 81.70 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:840   பதவான வாக்கள்: 575(68.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்.நா ஆண் நாகராஜ் ேக ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வராஜ்.ேவ ஆண் ேவலன் .க அ.இ.அ.த..க 263 45.74 ேதால்வ

3 பட்ஸ்வரன்.ப ஆண் பழன த..க 271 47.13 ெவற்ற

4 மயல்சாம.ஆ ஆண் ஆகம் மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 4.35

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:745   பதவான வாக்கள்: 554(74.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 554    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமர்தம்.கா ெபண் காளச்சாம மா அ.இ.அ.த..க 126 22.74 ேதால்வ

2 நத்யா
ஆேராக்கயேமர.இ ெபண் இதயசாம த..க 287 51.81 ெவற்ற

3 த் தலகவத.ஜா ெபண் ஜான் சீ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 59 10.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஸ்ெடல்லா
பாக்கயராண. ெபண் வல்யம்

கப்ரேயல் ேட
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 82 14.80

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : சாமலாரம்   வார் எண்: 4 [ெபா (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1003   பதவான வாக்கள்: 773(77.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 773    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா . ெபண் பத க அ.இ.அ.த..க 46 5.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபமனா ேமர
ஸ்ெடல்லா. ெபண் ேகஷ் என் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 81 10.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாலத.கா ெபண் கார்த்தக் ச த..க 317 41.01 ேதால்வ

4 ைமத .ச ெபண் பரபாகரன் ஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 329 42.56 ெவற்ற

ேபராட்ச : சாமலாரம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1094   பதவான வாக்கள்: 849(77.61%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 849    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேமாகன்ராஜ்.ரா ஆண் ராமசாம ரா அ.இ.அ.த..க 313 36.87 ேதால்வ

2 ேவச்சாம.ப ஆண் பழனசாம த..க 536 63.13 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1525   பதவான வாக்கள்: 1156(75.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1155    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேகாவந்தம்மாள். ெபண் ப்பரமண த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 38 3.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஞானாம்பாள்.ச ெபண் சவசாம ம த..க 174 15.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமனகா.பா ெபண் பாலப்பரமணயம் ரா அ.இ.அ.த..க 769 66.58 ெவற்ற

4 ராமலட்ம. ெபண் ப்பரமணயன்.ஈ ப.ேஜ.ப 174 15.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:671   பதவான வாக்கள்: 497(74.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 497    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கஷ்ணேவண.ரா ெபண் ராமசாம த..க 205 41.25 ெவற்ற

2 வேனஸ்வர.ச ெபண் சண்கந்தரம்
ெமா ெப

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமனகா.அ ெபண் வஸ்வநாதன் ர அ.இ.அ.த..க 179 36.02 ேதால்வ

4 வசந்த. ெபண் த் ப ப.ேஜ.ப 107 21.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:894   பதவான வாக்கள்: 710(79.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 710    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தனலட்ம.க ெபண் கப்சாம ப த..க 146 20.56 ேதால்வ

2 ங்ெகா.ச ெபண் சண்கம் ஆ அ.இ.அ.த..க 338 47.61 ெவற்ற

3 ெபான்னம்மாள்.ர ெபண் ரங்கசாம ரா ப.ேஜ.ப 216 30.42 ேதால்வ

4 ராேஜஸ்வர.ப ெபண் பரகாஷ் ெச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1290   பதவான வாக்கள்: 893(69.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 893    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கரஜா.அ ெபண் அழகர்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கீதா.ரா ெபண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 60 6.72

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ணா.பா ெபண் பாலப்பரமணயம் க அ.இ.அ.த..க 327 36.62 ேதால்வ

4 மகாலட்ம.பா ெபண் பாலசந்தர் இ.ேத.கா 467 52.30 ெவற்ற

5 ேரவத.ரா ெபண் சன்னராமசாம நா ப.ேஜ.ப 29 3.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாமலாரம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1236   பதவான வாக்கள்: 924(74.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 924    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகசபாபத. ஆண் ைரசாம இ.ேத.கா 387 41.88 ெவற்ற

2 தீபக்மார்.மா ஆண் மாரப்பகண்டர் ப.ேஜ.ப 257 27.81 ேதால்வ

3 பாலப்பரமணயம்.ஆ ஆண் ஆகம் Makkal Needhi
Maiam 19 2.06

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வராஜ்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 261 28.25 ேதால்வ

ேபராட்ச : சாமலாரம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1378   பதவான வாக்கள்: 1078(78.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1078    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 இளங்ேகா. ஆண் ழந்ைதயப்பகண்டர் ரா த..க 316 29.31 ேதால்வ

2 ெசந்தல்மார்.ெச ஆண் ரா.ெசல்லப்பன் அ.இ.அ.த..க 266 24.68 ேதால்வ

3 பேரமா. ெபண் த்க்மார் பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 5.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனாஜ்மார்.ெஜ ஆண் ெஜபராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 435 40.35 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1592   பதவான வாக்கள்: 1299(81.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1299    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காளயம்மாள்.கா ெபண் காளச்சாம க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 0.85

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாமத.ச ெபண் சரவணன் த..க 342 26.33 ேதால்வ

3 பரயா.நா ெபண் ெசந்தல்மார் ஜ அ.இ.அ.த..க 436 33.56 ெவற்ற

4 ர்ணமா.ப ெபண் தங்கராஜ் ப ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 158 12.16

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மேகஷ்வர.ச ெபண் சக்தேவல்  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 87 6.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 லதா.ப ெபண் சண்கந்தரம் ப.ேஜ.ப 265 20.40 ேதால்வ

ேபராட்ச : சாமலாரம்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1209   பதவான வாக்கள்: 952(78.74%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 952    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தங்கேவல்.ஆ ஆண் ஆகம் ப.ேஜ.ப 109 11.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தஞானசம்பந்தன்.ேகஎஸ் ஆண் ந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 3.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெபரயசாம.க ஆண் கந்தசாம த..க 511 53.68 ெவற்ற

4 ரேமஷ். ஆண் கசாம அ.இ.அ.த..க 296 31.09 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1138   பதவான வாக்கள்: 788(69.24%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 788    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த.ேகா ெபண் ேகாபால் அ.இ.அ.த..க 225 28.55 ேதால்வ

2 சரதா.ல ெபண் லட்மணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 146 18.53 ேதால்வ

3 ளசமண.ஆ ெபண் ஆகம் த..க 359 45.56 ெவற்ற

4 நாகேஜாத.ர ெபண் ரங்கநாதன் ேவ ப.ேஜ.ப 58 7.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : சாமலாரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1382   பதவான வாக்கள்: 1076(77.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1076    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அங்கத்.அ ஆண் அங்கப்பன் க அ.இ.அ.த..க 248 23.05 ேதால்வ

2 கப்ச்சாம.த ஆண் தன்னாச ப ப.ேஜ.ப 19 1.77
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்பரமணயம்.ஈ ஆண் ஈஸ்வரர்த்த ச.ப.ஐ(எம்) 139 12.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ப்பரமணயம்.ெச ஆண் ெசன்னமைலக்கண்டர் த..க 263 24.44 ேதால்வ

5 பழனச்சாம.அ ெச ஆண் ெசன்னமைலக்கண்டர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 316 29.37 ெவற்ற

6 ராசன்.க ஆண் கப்பசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 18 1.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ெவங்கடாசலர்த்த. ஆண் ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 4.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ேவசாம.ரா ஆண் ராமசாம ேத..த.க 30 2.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:737   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ெசல்வ.பா ெபண் பாலப்பரமணயன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:736   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.கா ெபண் காளத் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : சன்னக்காம்பாைளயம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:494   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவக்மார்.ர ஆண் ரங்கசாம அ.இ.அ.த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:711   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மஸ்வர.ேகா ெபண் ேகாபால
கஷ்ணன் ச.ப.ஐ(எம்) 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : சன்னக்காம்பாைளயம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:805   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேகாவந்தராஜ்.இரா ஆண் ராமசாமக்கண்டர் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : சன்னக்காம்பாைளயம்   வார் எண்: 6 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1000   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னீஸ்வர.ெச ெபண் ெசல்லத்ைர த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

ேபராட்ச : சன்னக்காம்பாைளயம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:858   பதவான வாக்கள்: 554(64.57%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 554    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வபர.ெச ஆண் ெசல்வத் ப.ேஜ.ப 233 42.06 ேதால்வ

2 தமைலசாம.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 321 57.94 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:860   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மீனாட்ச.ஆ ெபண் ஆச்சாம த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:539   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலம்.ெவ ெபண் ெவள்ைளச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : சன்னக்காம்பாைளயம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:863   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரதாப்
ர்த்த.நா ஆண் நாட்த்ைர த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : சன்னக்காம்பாைளயம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:567   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேரஷ்மார்.ரா ஆண் ராமசாமகண்டர் அ.இ.அ.த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:516   பதவான வாக்கள்: 454(87.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 454    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேகஸ்வர.ஈ ெபண் ஈஸ்வரன் ப.ேஜ.ப 125 27.53 ேதால்வ

2 வேனாதன.க ெபண் கனகராஜ் த..க 329 72.47 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:671   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கம்மாள்.ஈ ெபண் ஈஸ்வரன் அ.இ.அ.த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:640   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பரயங்கா. ெபண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:645   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மஸ்வர. ெபண் மாரசாம அ.இ.அ.த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:448   பதவான வாக்கள்: 359(80.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 359    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலவாண.எம் ெபண் கப்சாம அ.இ.அ.த..க 137 38.16 ேதால்வ

2 சாந்தபரயா.பா ெபண் பாலப்ரமணயன் ச.ப.ஐ(எம்) 23 6.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ணாேதவ.எஸ் ெபண் சசக்மார் த..க 199 55.43 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:297   பதவான வாக்கள்: 225(75.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 225    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தலகவத.ெச ெபண் ெசல்லைர த..க 111 49.33 ேதால்வ

2 ேதவ.வ ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 114 50.67 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:285   பதவான வாக்கள்: 223(78.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 223    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 வேனஸ்வர.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் த..க 117 52.47 ெவற்ற

2 மகாலட்ம. ெபண் ப்பரமணயன் ச.ப.ஐ(எம்) 11 4.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மஞ்ளாேதவ.ஆர் ெபண் ராஜமாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 95 42.60 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:300   பதவான வாக்கள்: 233(77.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 233    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கஷ்ணேவண. ெபண் தண்டபான அ.இ.அ.த..க 125 53.65 ெவற்ற

2 ெகௗர.ஆ ெபண் ேகாபாகஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 6 2.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தமழரச.ச ெபண் சதம்பரம் த..க 102 43.78 ேதால்வ

ேபராட்ச : தள   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:181   பதவான வாக்கள்: 139(76.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 139    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயக்மார்.ெவ ஆண் ெவங்கசாம த..க 80 57.55 ெவற்ற

2 சீனவாசன்.ம ஆண் மயல்சாம ப.ேஜ.ப 6 4.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்ச்சாம.ேக ஆண் மாரசாம அ.இ.அ.த..க 53 38.13 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:222   பதவான வாக்கள்: 171(77.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 171    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்தா.க ெபண் கஷ்ணபரகாஷ் ப.ேஜ.ப 6 3.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தாமண.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் ச.ப.ஐ(எம்) 5 2.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ஜாதா.நா ெபண் நாகராஜன் த..க 94 54.97 ெவற்ற

4 ராதா.ேக ெபண் கஷ்ணசாம அ.இ.அ.த..க 66 38.60 ேதால்வ

ேபராட்ச : தள   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:239   பதவான வாக்கள்: 176(73.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 176    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்தமார்.வ ஆண் ெவங்கடப்
மாரத்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 7.39

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவக்மார்.எம் ஆண் கேவல் இ.ேத.கா 82 46.59 ெவற்ற

3 தயாகராஜன்.ேக ஆண் கப்சாம அ.இ.அ.த..க 77 43.75 ேதால்வ

4 ராமராஜ். ஆண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 4 2.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தள   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:471   பதவான வாக்கள்: 356(75.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 356    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கப்சாம.வ ஆண் வரப்பன் ச.ப.ஐ(எம்) 7 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாபாலகஷ்ணன். ஆண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 3 0.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தர்த்த.ேக ஆண் கப்ச்சாம த..க 179 50.28 ெவற்ற

4 ைவயார.ேக ஆண் கப்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 93 26.12 ேதால்வ

5 ேஜாதத்.த ஆண் தர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 74 20.79 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:520   பதவான வாக்கள்: 418(80.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 418    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன். ஆண் ேதவராஜ் த..க 270 64.59 ெவற்ற

2 ேவச்சாம.த ஆண் தமன் அ.இ.அ.த..க 148 35.41 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:447   பதவான வாக்கள்: 353(78.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 353    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மலர்வழ.எஸ் ெபண் ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 174 49.29 ேதால்வ

2 வசந்தா.உ ெபண் உதயக்மார் த..க 179 50.71 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:357   பதவான வாக்கள்: 291(81.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 291    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சன்னமன.எம் ெபண் மாரத் த..க 146 50.17 ெவற்ற

2 வசந்தலட்ம.ெபா ெபண் ெபான்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 145 49.83 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:372   பதவான வாக்கள்: 291(78.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 291    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெபான்மண.எஸ் ெபண் சவக்மார் த..க 169 58.08 ெவற்ற

2 மல்கா.எஸ் ெபண் சவக்மார் அ.இ.அ.த..க 122 41.92 ேதால்வ

ேபராட்ச : தள   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:395   பதவான வாக்கள்: 297(75.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 297    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாேமாதரன்.ஆர் ஆண் ராஜீ த..க 124 41.75 ேதால்வ

2 ராமங்கம்.ட் ஆண் தர்த்த அ.இ.அ.த..க 173 58.25 ெவற்ற

ேபராட்ச : தள   வார் எண்: 14 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:704   பதவான வாக்கள்: 539(76.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 539    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நடராஜ்.ப ஆண் பழனசாம ப.ேஜ.ப 5 0.93
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நேவதா.ேக ெபண் கர்ணன் த..க 238 44.16 ேதால்வ

3 த்ச்சாம. ஆண் ைரசாம அ.இ.அ.த..க 296 54.92 ெவற்ற

ேபராட்ச : தள   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:251   பதவான வாக்கள்: 193(76.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 193    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாணக்கம்.ப ஆண் பழனச்சாம த..க 113 58.55 ெவற்ற

2 ராமகஷ்ணன்.ட் ஆண் தங்கேவல் அ.இ.அ.த..க 80 41.45 ேதால்வ

ேபராட்ச : தள   வார் எண்: 16 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:385   பதவான வாக்கள்: 306(79.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 306    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வன்.ஜ ஆண் ேகாப ச.ப.ஐ(எம்) 169 55.23 ெவற்ற

2 தமன்.ேக ஆண் ப்ச்சாம அ.இ.அ.த..க 137 44.77 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:234   பதவான வாக்கள்: 167(71.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 167    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக்காண.ப ெபண் பச்ைசயன் ப.ேஜ.ப 3 1.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பாத்தாள்.ஆர் ெபண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 70 41.92 ேதால்வ

3 வாணஸ்வர.ம ெபண் மணகண்டன் ச.ப.ஐ(எம்) 94 56.29 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:851   பதவான வாக்கள்: 640(75.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 640    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் கந்தன் அ.ம..க. 16 2.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சந்தரமத.தா ெபண் தாேமாதரன் அ.இ.அ.த..க 265 41.41 ேதால்வ

3 த் லட்ம.வ ெபண் வஜயமார் த..க 359 56.09 ெவற்ற

ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:783   பதவான வாக்கள்: 585(74.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 585    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உதயமார்.த ஆண் தயகராஜன் ப.ேஜ.ப 5 0.85
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலகஷ்ணான்.நா ஆண் நாசத் அ.இ.அ.த..க 282 48.21 ேதால்வ

3 ெஜகதீஸ்வரன். ஆண் தயப்பன் த..க 298 50.94 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1022   பதவான வாக்கள்: 774(75.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 774    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்யாண.நா ெபண் நாச்சத் அ.இ.அ.த..க 261 33.72 ேதால்வ

2 கைலவாண.பா ெபண் பாலரள த..க 466 60.21 ெவற்ற

3 ேலாச்சனா.எம் ெபண் மேனாகரன் ப.ேஜ.ப 28 3.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாரஜாதம்.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.ம..க. 19 2.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1361   பதவான வாக்கள்: 847(62.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 847    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 மணேமகைல.ந ெபண் நமச்சவாயம் அ.இ.அ.த..க 575 67.89 ெவற்ற

2 மேகஸ்வர.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் ப.ேஜ.ப 13 1.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராண.ேக ெபண் பாலப்பரமணயன் த..க 240 28.34 ேதால்வ

4 ேரகாேதவ.ேக ெபண் கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 19 2.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:945   பதவான வாக்கள்: 685(72.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 685    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அங்ேகஸ்வரன்.ச ஆண் ெசாக்கஙம் ப.ேஜ.ப 17 2.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கார்த்தேகயன்.ேக ஆண் ைகலாசம் அ.இ.அ.த..க 355 51.82 ெவற்ற

3 சதாசவம்.அ ஆண் அய்யாசாம த..க 313 45.69 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:671   பதவான வாக்கள்: 432(64.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 432    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர. ெபண் ப்பரமணயன் ப.ேஜ.ப 9 2.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாச்சம்மாள்.ெப ெபண் ெபமாள் த..க 285 65.97 ெவற்ற

3 பேரமா.நா ெபண் நாகராஜன் அ.இ.அ.த..க 138 31.94 ேதால்வ
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ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 7 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:971   பதவான வாக்கள்: 709(73.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.க ஆண் கந்தசாம த..க 367 51.76 ெவற்ற

2 மேகந்தரன். ஆண் த் அ.இ.அ.த..க 291 41.04 ேதால்வ

3 வக்ேனஷ். ஆண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 15 2.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயமார்.ம ஆண் மேனாகரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஜீவானந்தம்.க ஆண் கண்ைனயன் Makkal Needhi
Maiam 23 3.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1115   பதவான வாக்கள்: 704(63.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதாகீர்.ெஜ ஆண் ெஜயலான ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 169 24.01 ேதால்வ

2 இம்ரான்கான்.சா ஆண் சால் அமீ ப.ேஜ.ப 8 1.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கப்ச்சாம.ப ஆண் பழனச்சாம
ேதவர் அ.ம..க. 173 24.57 ேதால்வ

4 ராதாகஷ்ணன்.க ஆண் கந்தசாம த..க 268 38.07 ெவற்ற

5 ெசந்தல் மார்.ப ஆண் பன்னீர் ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ைசய
இப்ராஹம்.எம்ஏ ஆண் கம அனபா அ.இ.அ.த..க 64 9.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ைமதீன் பாட்சா.அ ஆண் அப்ல் மஜீத் நா.த.க. 22 3.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1347   பதவான வாக்கள்: 782(58.05%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 782    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபர் ரஹ்மான்.ப ஆண் ேக.ப.எம். ேசட் அ.இ.அ.த..க 287 36.70 ேதால்வ

2 ரங்கநாதன்.த ஆண் தமைல த..க 464 59.34 ெவற்ற

3 கஷ்ணன்.நா ஆண் நாச்சத்
ேதவர் அ.ம..க. 5 0.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவங்கேடஷ்.கா ஆண் காளத் ப.ேஜ.ப 16 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேசகர்.ம ஆண் மதத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1293   பதவான வாக்கள்: 880(68.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 880    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்பகாஷ். ஆண் ேதவக்கண்டர் அ.ம..க. 1 0.11
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஆகம்.க ஆண் கப்ைபய்யா அ.இ.அ.த..க 271 30.80 ேதால்வ

3 அகம்.ஆர் ஆண் ராமசாம ச.ப.ஐ(எம்) 14 1.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கேணஷன்.மா ஆண் மாரயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 390 44.32 ெவற்ற

5 ெசந்தல்மார்.ேக ஆண் கப்சாம ப.ேஜ.ப 10 1.14
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜமாணக்கம்.க ஆண் கப்பணன் த..க 194 22.05 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:934   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவமண.ச ெபண் சக்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:978   பதவான வாக்கள்: 601(61.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 601    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகாவத.த ெபண் மயல்சாம ப.ேஜ.ப 15 2.50
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தமழ்மரன்.ந ஆண் நடராஜன் நா.த.க. 5 0.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 தனபாண்.ஆர் ெபண் னயசாம அ.இ.அ.த..க 183 30.45 ேதால்வ

4 மயல்சாம.எஸ் ஆண் ப.ந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.66

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ரேஜஷ்கண்ணன்.ெமள ஆண் ெமளனசாம இ.ேத.கா 382 63.56 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1330   பதவான வாக்கள்: 951(71.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 951    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா.ெச ெபண் என்..ப.ெசல்வராஜ் அ.இ.அ.த..க 498 52.37 ெவற்ற

2 ெபான்னம்மாள். ெபண் ெதண்டபான ப.ேஜ.ப 21 2.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜயலட்ம.ப ெபண் பாலப்பரமணயன் த..க 421 44.27 ேதால்வ

4 வஜயா.எஸ் ெபண் ப்பரமணயம் அ.ம..க. 11 1.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1750   பதவான வாக்கள்: 1078(61.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1078    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ச ெபண் சக்தேவல் அ.இ.அ.த..க 214 19.85 ேதால்வ

2 பாப்பாத்த.எம்ேக ெபண் கப்சாம த..க 456 42.30 ெவற்ற

3 மேகஸ்வர.ேஜ ெபண் ஜீவானந்தம் Makkal Needhi
Maiam 20 1.86

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மஞ்ளாேதவ.பா ெபண் பாஸ்கர் அ.ம..க. 368 34.14 ேதால்வ

5 னீஸ்வர.ச ெபண் சந்தரன் ப.ேஜ.ப 20 1.86
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1375   பதவான வாக்கள்: 1046(76.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1046    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.அ ஆண் அம்மாைச த..க 577 55.16 ெவற்ற

2 ஐயப்பன்.ச ஆண் சவங்கம் அ.ம..க. 30 2.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 காளயப்பன்.ச ஆண் சன்னான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.48

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 காளத்.ேவ ஆண் ேவலன் அ.இ.அ.த..க 414 39.58 ேதால்வ

5 தங்கேவல்.க ஆண் கன்னயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 1.91

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மடத்க்ளம்   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1214   பதவான வாக்கள்: 975(80.31%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 975    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்தன்.ப ஆண் பரமசவம் அ.ம..க. 395 40.51 ேதால்வ

2 ஆகம்.கா ஆண் காளயப்பன் த..க 422 43.28 ெவற்ற

3 சபரீஸ்வர.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 152 15.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வரதாராஜ்.ேக ஆண் கதர்மண ப.ேஜ.ப 6 0.62
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1141   பதவான வாக்கள்: 824(72.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 824    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ச ெபண் சக்கைரயன் த..க 382 46.36 ெவற்ற

2 சாந்த.அ ெபண் ஆத்தயப்பன் அ.இ.அ.த..க 314 38.11 ேதால்வ

3 வகரச.க ெபண் கனகராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 128 15.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1740   பதவான வாக்கள்: 1233(70.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1233    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேராஜன.பா ெபண் பாலகஷ்ணன் த..க 735 59.61 ெவற்ற

2 ேகஸ்வர.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் அ.இ.அ.த..க 471 38.20 ேதால்வ

3 தீபா.எம் ெபண் ேகசன் ப.ேஜ.ப 27 2.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : த்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:866   பதவான வாக்கள்: 691(79.79%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 691    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்சாம.ஆர் ஆண் ராக்கயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 5.21

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழனசாம.ேக ஆண் ப்சாம கண்டர் த..க 332 48.05 ெவற்ற

3 த்க்மார்.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 300 43.42 ேதால்வ

4 ராஜன்.ேக ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 23 3.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:750   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மணேமகைல.வ ெபண் வஸ்வநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:817   பதவான வாக்கள்: 656(80.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமயந்த.எஸ் ெபண் சாமநாதன் த..க 303 46.19 ேதால்வ

2 த்லட்ம.ஆர் ெபண் ராம்மார் அ.இ.அ.த..க 340 51.83 ெவற்ற

3 வசந்த.எஸ் ெபண் ேக. சக்தேவல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 1.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:735   பதவான வாக்கள்: 649(88.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 649    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாமநாதன்.ந ஆண் நல்லான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 6.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்பரமண.மா ஆண் மாறன் அ.இ.அ.த..க 215 33.13 ேதால்வ

3 ெசல்வ.ப ெபண் . பழனச்சாம ேத..த.க 20 3.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஜாத.எம் ெபண் ப்பரமண த..க 370 57.01 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:657   பதவான வாக்கள்: 575(87.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 575    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சக்தேவல்.எஸ் ஆண் ப்பராயன் நா.த.க. 8 1.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாேமாதரன். ஆண் த.க. ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 187 32.52 ேதால்வ

3 வரக்மார்.ஆர் ஆண் ராமசாம த..க 380 66.09 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1004   பதவான வாக்கள்: 762(75.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 762    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.எஸ் ெபண் ப்பரமண த..க 513 67.32 ெவற்ற

2 கார்த்தகா. ெபண் ேவசாம ப.ேஜ.ப 22 2.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாேதஸ்வர.அ ெபண் வ. அள்ேஜாத அ.இ.அ.த..க 227 29.79 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:857   பதவான வாக்கள்: 603(70.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 603    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப். க ஆண் கந்தசாம த..க 443 73.47 ெவற்ற

2 தேனஷ்ராஜா. ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 14 2.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 த்சாம.ஏ ஆண் அழகயண்ணன் அ.இ.அ.த..க 146 24.21 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:788   பதவான வாக்கள்: 591(75.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 591    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சத்ரா. ெபண் அ. ேகசன் அ.இ.அ.த..க 247 41.79 ேதால்வ

2 லதா.ப ெபண் பாலப்பரமணயம் த..க 344 58.21 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:659   பதவான வாக்கள்: 416(63.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 416    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாப்பரயா. ெபண் ேக. வஜயமார் த..க 251 60.34 ெவற்ற

2 மல்கா.அ ெபண் வ. அண்ணாத்ைர அ.இ.அ.த..க 165 39.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:832   பதவான வாக்கள்: 656(78.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.ஏ  ெபண் எஸ். தனபால் அ.இ.அ.த..க 238 36.28 ேதால்வ

2 மத.எஸ் ெபண் வ. சம்பத் த..க 418 63.72 ெவற்ற
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ேபராட்ச : த்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:924   பதவான வாக்கள்: 733(79.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 733    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தா.ஜ ெபண் ேகாவந்தராஜ் த..க 409 55.80 ெவற்ற

2 பழனச்சாம.ெச ஆண் ெசன்னயப்பன் அ.இ.அ.த..க 298 40.65 ேதால்வ

3 ரேமஷ். ஆண் ச. ெவங்கடாசலம் ப.ேஜ.ப 26 3.55
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:835   பதவான வாக்கள்: 646(77.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 646    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ேக ெபண் ப்சாம அ.இ.அ.த..க 233 36.07 ேதால்வ

2 ந்தராம்பாள். ெபண் ப்பரமண த..க 394 60.99 ெவற்ற

3 ராசாத்த.என் ெபண் நடராஜ் ப.ேஜ.ப 19 2.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : த்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:911   பதவான வாக்கள்: 770(84.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 770    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்சாம.என் ஆண் நாச்சத்
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 348 45.19 ேதால்வ

2 மார்.எம் ஆண் மண நா.த.க. 4 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சக்தேவல்.ப ஆண் பதயப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.65

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 சரவணன்.எஸ் ஆண் ெசல்வம் ப.ேஜ.ப 10 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெபௗதயப்பன்.எஸ் ஆண் சபாபத த..க 403 52.34 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:756   பதவான வாக்கள்: 628(83.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 628    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா. ெபண் ெச. ர்த்த அ.இ.அ.த..க 284 45.22 ேதால்வ

2 ேதன்ெமாழ.ஆர் ெபண் ராேஜந்தரன் த..க 344 54.78 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:700   பதவான வாக்கள்: 561(80.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 561    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேபப.அ ெபண் அண்ணாைர த..க 369 65.78 ெவற்ற

2 ராஜ்.ேக ஆண் ப்சாம அ.இ.அ.த..க 192 34.22 ேதால்வ

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபா)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:883   பதவான வாக்கள்: 732(82.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 732    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்.ெமா ஆண் ெமாட்ைடயன் த..க 390 53.28 ெவற்ற

2 ேகசன். ஆண் த்தான் அ.இ.அ.த..க 342 46.72 ேதால்வ

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:951   பதவான வாக்கள்: 718(75.50%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 718    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்ெமாழ.பா ஆண் பாண்யன் ஏ.எஸ். த..க 321 44.71 ேதால்வ

2 கதர்ேவல்.க ஆண் கப்ச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.56

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகன்ராஜ்.ர ஆண் ரத்தனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெவற்றேவல் .ெவ ஆண் ெவங்கசாம அ.இ.அ.த..க 388 54.04 ெவற்ற

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:950   பதவான வாக்கள்: 768(80.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 768    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மேரசன்.அ ஆண் அப்பாக்ட் அ.இ.அ.த..க 259 33.72 ேதால்வ

2 ெசந்தல்ேவல்.அ ஆண் அப்பாக்ட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.52

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெதண்டபாண.க ஆண் கப்பண
கண்டர் த..க 505 65.76 ெவற்ற

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:909   பதவான வாக்கள்: 704(77.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கதர்ேவல்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 246 34.94 ேதால்வ

2 தநாக்கர. ஆண் ப்ராயன் த..க 451 64.06 ெவற்ற

3 மணமாறன்.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.99

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1098   பதவான வாக்கள்: 885(80.60%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 885    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ங்ெகா.ப ெபண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 397 44.86 ேதால்வ

2 வனதா.அ ெபண் அர்ச்ணசாம த..க 488 55.14 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1067   பதவான வாக்கள்: 810(75.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 810    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதாராண.ரா ெபண் ராஜமேனாகரன் த..க 514 63.46 ெவற்ற

2 ெசல்வ.ந ெபண் நல்லசவம் அ.இ.அ.த..க 277 34.20 ேதால்வ

3 தமழ்ெசல்வ.ெச ெபண் ெசல்வக்மார் ப.ேஜ.ப 19 2.35
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:793   பதவான வாக்கள்: 602(75.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 602    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பாமத.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் த..க 326 54.15 ெவற்ற

2 ஜனன .த ெபண் தேனஷ்மார் ப.ேஜ.ப 276 45.85 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:646   பதவான வாக்கள்: 502(77.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 502    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.ம ெபண் மதயழகன் த..க 298 59.36 ெவற்ற

2 மீனாம்பைக.அ ெபண் பழனேவல் அ.இ.அ.த..க 204 40.64 ேதால்வ

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1237   பதவான வாக்கள்: 931(75.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 931    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவெசல்வக்மார்.கா ஆண் கார்ேமகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ைரசாம.ப ஆண் பழனச்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாலகன்.கா ஆண் காளயப்பன் த..க 394 42.32 ேதால்வ

4 த்ராஜா. ஆண் ேகசன் அ.ம..க. 16 1.72
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேமாகன்ராஜ்.ம ஆண் மைலயப்பன் அ.இ.அ.த..க 499 53.60 ெவற்ற

6 வஜயலட்ம.நா ெபண் கார்த்தேகயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜான்வக்டர்.ரா ஆண் ரா நா.த.க. 11 1.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:664   பதவான வாக்கள்: 545(82.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 545    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்லத்.ெவ ஆண் ெவள்ைளச்சாம த..க 192 35.23 ேதால்வ

2 மேனாகரன்.அ ஆண் அய்யப்பன் அ.இ.அ.த..க 353 64.77 ெவற்ற

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 11 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1078   பதவான வாக்கள்: 856(79.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 856    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்னயம்மாள். ெபண் கன் அ.இ.அ.த..க 412 48.13 ேதால்வ

2 ஷ்பலதா. ெபண் ப்பரமண த..க 444 51.87 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:961   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கலாவத.ரா ெபண் ராமநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

ேபராட்ச : லர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:932   பதவான வாக்கள்: 704(75.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 704    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனச்சாம.அ ஆண் அத்தப்ப கண்டர் த..க 454 64.49 ெவற்ற

2 ேவசாம.த ஆண் தமைலசாம அ.இ.அ.த..க 250 35.51 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1093   பதவான வாக்கள்: 848(77.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 848    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர.அ ெபண் அய்யா அ.இ.அ.த..க 467 55.07 ெவற்ற

2 கீதா.ேகா ெபண் ேகாபால் த..க 381 44.93 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1021   பதவான வாக்கள்: 777(76.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 777    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கட்டாத்தாள்.க ெபண் கட்ச்சாம த..க 305 39.25 ேதால்வ

2 சசகலாேதவ.ெவ ெபண் ெவற்றேவல் ெவ. அ.இ.அ.த..க 472 60.75 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:384   பதவான வாக்கள்: 337(87.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 337    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கண்ணம்மாள்.பா ெபண் பால்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 220 65.28 ெவற்ற

2 நேராஷா.ெச ெபண் ெசல்வராஜ் த..க 117 34.72 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்தராவத   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:574   பதவான வாக்கள்: 488(85.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 488    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கட்சாம.வ ஆண் வகநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 1.43

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெபான்சாம. ஆண் ப்சாம த..க 81 16.60
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேமாகன்ராஜ்.ெபா ஆண் ெபான்ச்சாம
கண்டர் அ.இ.அ.த..க 400 81.97 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:480   பதவான வாக்கள்: 388(80.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 388    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆகம்.ப ஆண் பழன த..க 202 52.06 ெவற்ற

2 சாந்த.மா ெபண் மாகாள அ.இ.அ.த..க 186 47.94 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்தராவத   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:329   பதவான வாக்கள்: 239(72.64%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 239    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலெதண்டபாண.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 163 68.20 ெவற்ற

2 ேலாகநாதன்.சா ஆண் சாமயப்பகண்டர் த..க 76 31.80 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்தராவத   வார் எண்: 5 [ஆத தராவடர் (ெபண்கள்)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:543   பதவான வாக்கள்: 348(64.09%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 348    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗர.ேச ெபண் ேசகர் ப.ேஜ.ப 259 74.43 ெவற்ற

2 ெசல்வ.வ ெபண் வரமண த..க 89 25.57 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்தராவத   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:535   பதவான வாக்கள்: 349(65.23%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 349    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சேவஷ்.ப ஆண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 231 66.19 ெவற்ற

2 ெபான்ச்சாம.ேச ஆண் ேசமைல த..க 118 33.81 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:409   பதவான வாக்கள்: 337(82.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 337    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசார்ணலதா.ெச ெபண் ெசல்வமார் எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 217 64.39 ெவற்ற

2 தமயந்த.த ெபண் தனேசகரன் த..க 120 35.61 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:382   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேவல்மண.ந ெபண் நடராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 0 0.00 ேபாட்யன்ற

ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:386   பதவான வாக்கள்: 274(70.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 274    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கத்தகா. ெபண் த்ரமார். ெபா ப.ேஜ.ப 211 77.01 ெவற்ற

2 பாலாமண. ெபண் ப்பரமணயம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 22.99 ேதால்வ

ேபராட்ச : த்தராவத   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:396   பதவான வாக்கள்: 279(70.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 279    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சவக்மார்.க ஆண் கஷ்ணசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 5.38

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீனவாசன். ஆண் த்ச்சாமக்கண்டர் அ.இ.அ.த..க 230 82.44 ெவற்ற

3 ராமசாம. ஆண் த்சாம த..க 34 12.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:639   பதவான வாக்கள்: 476(74.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 476    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கனகப்பரயா.ேகா ெபண் ேகாலகஷ்ணன் த..க 171 35.92 ேதால்வ

2 பரீத்த. ெபண் த்ெவங்கேடஷ்வரன்.
ேகா அ.இ.அ.த..க 305 64.08 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:466   பதவான வாக்கள்: 372(79.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 372    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆரான்.ப ஆண் பழன இ.ேத.கா 125 33.60 ேதால்வ

2 சந்தரன். ஆண் ப்பன் அ.இ.அ.த..க 247 66.40 ெவற்ற

ேபராட்ச : த்தராவத   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:359   பதவான வாக்கள்: 297(82.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 297    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ்.ேவ ஆண் ேவசாம த..க 113 38.05 ேதால்வ

2 தமழரசன்.ஏபேக ஆண் மாரசாம. ப அ.இ.அ.த..க 184 61.95 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:430   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத.ப ெபண் பழனச்சாம அ.இ.அ.த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற
ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:402   பதவான வாக்கள்: 341(84.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 341    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அங்மண.ச ெபண் சண்கந்தரம் ப.ேஜ.ப 174 51.03 ெவற்ற

2 பாலாமண.ெச ெபண் ெசல்லத் த..க 167 48.97 ேதால்வ


