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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : ேவர்

ேபராட்ச : ஒகத்ர்   வார் எண்: 1 [ஆத தராவடர் (ெபா)]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:599   பதவான வாக்கள்: 445(74.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 445    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கணாகரன். ஆண் ப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 8.09

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மகமார். ெபண் வ.மார் அ.இ.அ.த..க 138 31.01 ேதால்வ

3 ேமாகன்.ெஜ ஆண் .ெஜயகஷ்ணன் த..க 271 60.90 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:624   பதவான வாக்கள்: 463(74.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 463    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தவ்யா.ெவ ெபண் பா.ெவங்கேடசன் த..க 272 58.75 ெவற்ற

2 வனதாேதவ
சாம.சா ெபண் .சாம அ.இ.அ.த..க 191 41.25 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:828   பதவான வாக்கள்: 685(82.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 685    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா
ெஜயசீலன்.ெஜ ெபண் ெப.க.ெஜயசீலன் அ.இ.அ.த..க 310 45.26 ேதால்வ

2 ெஜயந்த
ெவங்கேடசன்.ெவ ெபண் எஸ்..ெவங்கேடசன் த..க 375 54.74 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒகத்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:681   பதவான வாக்கள்: 492(72.25%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன். ஆண் ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 189 38.41 ேதால்வ

2 ேரஷ்மார்.த ஆண் ெப.தமன் அ.ம..க. 80 16.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாஸ்கரன்.அ ஆண் அண்ணாமைல த..க 223 45.33 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:583   பதவான வாக்கள்: 447(76.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா
பச்சாண்.ப ெபண் க.பச்சாண் அ.இ.அ.த..க 222 49.66 ேதால்வ

2 கீர்த்தனா.எஸ் ெபண் ம.வா த..க 225 50.34 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:563   பதவான வாக்கள்: 450(79.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 450    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயாவத.பா ெபண் அ.பாஸ்கரன் த..க 228 50.67 ெவற்ற

2 பத்மாவத. ெபண் .ர்த்த அ.இ.அ.த..க 222 49.33 ேதால்வ

ேபராட்ச : ஒகத்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:668   பதவான வாக்கள்: 537(80.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 537    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்த
ேகாவந்தராஜ.ேகா ெபண் உ.ேகாவந்தராஜ அ.இ.அ.த..க 255 47.49 ேதால்வ

2 ேரகாேதவ.ெப ெபண் ரா.ெபமாள் த..க 282 52.51 ெவற்ற

ேபராட்ச : ஒகத்ர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:399   பதவான வாக்கள்: 326(81.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 326    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சலம்பரசன்.நா ஆண் ேகா.நாராயணசாம த..க 220 67.48 ெவற்ற

2 ெஜயேவ.அ ஆண் அப்பா க அ.இ.அ.த..க 106 32.52 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:555   பதவான வாக்கள்: 466(83.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 466    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஜாதா
ெஜயபரகாஷ்.ெஜ ெபண் ெஜ.ெஜயபரகாஷ் அ.இ.அ.த..க 206 44.21 ேதால்வ

2 லதா.சா ெபண் ெஜ.மநாதன் த..க 254 54.51 ெவற்ற

3 வள்ளயம்மாள்.ெஜ ெபண் ேலட்.ெஜயராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.29

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒகத்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:627   பதவான வாக்கள்: 492(78.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 492    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசாக்கங்கம்.ெவ ஆண் .ெவங்கேடசன் அ.இ.அ.த..க 140 28.46 ேதால்வ

2 ராமராஜ்.ரா ஆண் ச.ராஜ்மார் பா.ம.க. 114 23.17 ேதால்வ

3 ெவங்கேடசன்.ம ஆண் ெச.மேகந்தரன் த..க 238 48.37 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:587   பதவான வாக்கள்: 440(74.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 440    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னதா.ெசௗ ெபண் .ெசௗரராஜன் த..க 278 63.18 ெவற்ற

2 னதா
நடராசன்.ந ெபண் நடராசன் அ.இ.அ.த..க 162 36.82 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:512   பதவான வாக்கள்: 402(78.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 402    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 னயம்மாள்.ப ெபண் பழன அ.இ.அ.த..க 109 27.11 ேதால்வ

2 வஜயா
கேஜந்தரன்.க ெபண் ச.ெவ.கேஜந்தரன் த..க 293 72.89 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:426   பதவான வாக்கள்: 385(90.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 385    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 ேதவ
சவமார்.ச ெபண் சவமார். அ.இ.அ.த..க 199 51.69 ெவற்ற

2 பாரத.ெச ெபண் .ெசல்வமார் த..க 185 48.05 ேதால்வ

3 ெஜயந்த.ெவ ெபண் க.ரா.ெவங்கேடசன் பா.ம.க. 1 0.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒகத்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 453(83.58%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 453    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.க ஆண் கண்ண கண்டர் அ.இ.அ.த..க 122 26.93 ேதால்வ

2 வராஜ்.ெஜ ஆண் ப.ெஜகன்நாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 130 28.70 ேதால்வ

3 வனீத்
ெகளதம்.ேலா ஆண் ேலாகநாதன் த..க 195 43.05 ெவற்ற

4 ெவங்கேடசன்.க  ஆண் சான் கண்டர் பா.ம.க. 6 1.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ஒகத்ர்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:875   பதவான வாக்கள்: 675(77.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 675    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பச்ைசக்காரன். ஆண் ப்பன் அ.இ.அ.த..க 398 58.96 ெவற்ற

2 ராண.க ெபண் த.கந்தன் த..க 258 38.22 ேதால்வ

3 ெஜகன்.க ஆண் கேஜந்தரன் பா.ம.க. 19 2.81
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவலம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:447   பதவான வாக்கள்: 349(78.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 349    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்சந்தர்.ரா ஆண் ராஜாமண. எஸ் ப.ேஜ.ப 12 3.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தர்.வ ஆண் வேவல் அ.இ.அ.த..க 27 7.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேந.ேக ஆண் ேகசவ நா த..க 271 77.65 ெவற்ற

4 ரம்யா.ச ெபண் சரவணேவல்.எஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 11.17

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவலம்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:442   பதவான வாக்கள்: 367(83.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 367    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்மத.ேச ெபண் ேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சண்கந்தரம்.ெச ஆண் ெசல்வராஜன். த.
ெஜ த..க 133 36.24 ேதால்வ

3 ரேமஷ்.பா ஆண் ப.பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 9.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராேஜஷ்.ர ஆண் இரவந்தரன் ெச ப.ேஜ.ப 5 1.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயராமன். ஆண் ஜ.னசாம அ.இ.அ.த..க 187 50.95 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவலம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:373   பதவான வாக்கள்: 289(77.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 289    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐயப்பன்.க ஆண் .ேக.கேணசன் ப.ேஜ.ப 2 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கஷ்ணர்த்த.வ ஆண் வஸ்வநாதன் அ அ.இ.அ.த..க 138 47.75 ெவற்ற

3 கேஷார் மார்.ர ஆண் எஸ்.ரவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 23 7.96

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மேகந்தரன்.த ஆண் ெபா.தனேசகர் த..க 126 43.60 ேதால்வ

ேபராட்ச : தவலம்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:425   பதவான வாக்கள்: 337(79.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 337    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசந்தல்மார்.ெஜ ஆண் ெஜயேவ அ.இ.அ.த..க 133 39.47 ேதால்வ

2 சரவணன்.த ஆண் தச்ெசல்வம். ந த..க 199 59.05 ெவற்ற

3 ராகவன்.ேகா ஆண் ேகாபால். ஆர் நா.த.க. 5 1.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:588   பதவான வாக்கள்: 511(86.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 511    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ச ெபண் ெகா.சதஷ்மார் த..க 312 61.06 ெவற்ற

2 தவ்யா.ச ெபண் அணாச்சலம். எ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 181 35.42 ேதால்வ

3 ேயாகானந்த. ெபண் னசாம அ.இ.அ.த..க 18 3.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:726   பதவான வாக்கள்: 577(79.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 577    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்பகா.பா ெபண் பாஸ்கர்  அ.இ.அ.த..க 302 52.34 ெவற்ற

2 ரமண. ெபண் ளசராமன் த..க 275 47.66 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:924   பதவான வாக்கள்: 652(70.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 652    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாண்ஸ்வர.ர ெபண் ரவ த..க 543 83.28 ெவற்ற

2 சத்ரா.ந ெபண் நந்தேகாபால் அ.இ.அ.த..க 62 9.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ணா.ேச ெபண் வா.மஞ்நாத் ப.ேஜ.ப 37 5.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவகா.ச ெபண் சன்னைபயன். என் பா.ம.க. 10 1.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:615   பதவான வாக்கள்: 420(68.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 420    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனதா.உ ெபண் உதயமார்  த..க 375 89.29 ெவற்ற

2 சாந்த.ச ெபண் சவானந்தம்.  அ.இ.அ.த..க 22 5.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயலட்ம.ெஜ ெபண் ராேஜஷ் ப.ேஜ.ப 23 5.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தவலம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:469   பதவான வாக்கள்: 366(78.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 366    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கபானந்தம்.அ ஆண் அணகர அ.இ.அ.த..க 26 7.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சவானந்தம்.ச ஆண் சந்தரேசகரன் த..க 222 60.66 ெவற்ற

3 வஜயபாஸ்கரன்.ரா ஆண் ஆர்.ராஜேசகரன் அ.ம..க. 118 32.24 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:570   பதவான வாக்கள்: 486(85.26%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 486    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.ேச ெபண் எம்.ேசகர் அ.இ.அ.த..க 231 47.53 ேதால்வ

2 ராண.க ெபண் கந்தசாம .  த..க 255 52.47 ெவற்ற

ேபராட்ச : தவலம்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:350   பதவான வாக்கள்: 292(83.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 292    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 தனேசகரன்.க ஆண் த.எம்.கல்யாணராமன் அ.ம..க. 4 1.37
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தேனஷ்.ர ஆண் ரவ ேக பா.ம.க. 121 41.44 ேதால்வ

3 பாரத.ேமா ஆண் ேமாகனம் த..க 165 56.51 ெவற்ற

4 ெவங்கேடசன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தசாம அ.இ.அ.த..க 2 0.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:437   பதவான வாக்கள்: 360(82.38%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 360    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த. ெபண் ேஷாத்தமன் அ.இ.அ.த..க 110 30.56 ேதால்வ

2 பத்மா.ேக ெபண் ேகசவன் பா.ம.க. 110 30.56 ேதால்வ

3 பரமளா.த ெபண் த த..க 140 38.89 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:502   பதவான வாக்கள்: 426(84.86%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 426    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகாம.ெஜ ெபண் ெஜயமார் பா.ம.க. 114 26.76 ேதால்வ

2 ெஜகதா. ெபண் கேவல். எஸ் அ.இ.அ.த..க 189 44.37 ெவற்ற

3 யாமளா.ஏ ெபண் ஏகன் ஜ த..க 123 28.87 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:401   பதவான வாக்கள்: 348(86.78%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 348    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அர்ச்சனா.ெஜ ெபண் ராஜா பா த..க 159 45.69 ேதால்வ

2 ெஜயலட்ம.ச ெபண் சங்கர் எஸ் அ.இ.அ.த..க 189 54.31 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:648   பதவான வாக்கள்: 573(88.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 573    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஸ்வனயா.அ ெபண் அம்பகாபத நா.த.க. 12 2.09
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தயாகராஜன்.ச ஆண் எம்.சவராமன் த..க 270 47.12 ேதால்வ

3 ர.க ஆண் கண்ணன் அ.இ.அ.த..க 3 0.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனாத்மார்.க ஆண் ெப.கணார்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 288 50.26 ெவற்ற

ேபராட்ச : பள்ளெகாண்டா   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:757   பதவான வாக்கள்: 628(82.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 628    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்தயமார்.வ ஆண் ெவங்கேடசன் அ.ம..க. 218 34.71 ெவற்ற

2 பார்த்தபன்.ஏ ஆண் ஏமைல. வ அ.இ.அ.த..க 195 31.05 ேதால்வ

3 மதன்.பா ஆண் பா  ப.ேஜ.ப 12 1.91
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேலாேகஷ்பா.சீ ஆண் சீனவாசன்.சீ த..க 203 32.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளெகாண்டா   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:830   பதவான வாக்கள்: 659(79.40%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 659    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 லேசகரன்.ம ஆண் மணவாளன் பா.ம.க. 22 3.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீனவாசன்.அ ஆண் அப். ச அ.இ.அ.த..க 40 6.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பழன.ர ஆண் ரத்தனபள்ைள.எம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 438 66.46 ெவற்ற

4 ரவ. ஆண் ப்பரமண.வ த..க 159 24.13 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளெகாண்டா   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:995   பதவான வாக்கள்: 875(87.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 875    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்
நாராயணன்.ந ஆண் நடராஜன்.எம். த..க 607 69.37 ெவற்ற

2 ேவ.இரா ஆண் இராஜேகாபால் அ.இ.அ.த..க 268 30.63 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1068   பதவான வாக்கள்: 787(73.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 787    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலா.ச ெபண் சக்கரவர்த்த அ.இ.அ.த..க 283 35.96 ேதால்வ

2 ேரகா.எஸ் ெபண் ேதவராஜ். எஸ் த..க 504 64.04 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1318   பதவான வாக்கள்: 1068(81.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1067    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகஜலட்ம.ச ெபண் சவமார். ேச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 0.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ர்காேதவ.ப ெபண் அண் ப த..க 470 44.05 ேதால்வ

3 ெவண்ணலா. ெபண் மார். அ.இ.அ.த..க 592 55.48 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1210   பதவான வாக்கள்: 1040(85.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1040    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 சரளா.நா ெபண் நாதன.வ பா.ம.க. 348 33.46 ேதால்வ

2 தீபா.ெஜ ெபண் கார்த்தேகயன்.ச.ேக த..க 585 56.25 ெவற்ற

3 பேரமா.ச ெபண் சண்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.10

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராண.ேக
எம் ெபண் சாமநாதன். ஆர் அ.இ.அ.த..க 106 10.19

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1124   பதவான வாக்கள்: 856(76.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 856    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரவந் ராஜ்.ர ஆண் ரேமஷ் பா. ஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.47

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 இனயவன்.அ ஆண் அேசாக்மார்.எ அ.இ.அ.த..க 193 22.55 ேதால்வ

3 தமழரச.ெச ெபண் ெசல்வராஜ்.ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 142 16.59 ேதால்வ

4 வஜயலட்ம. ெபண் ந்தர்ராஜன் நா.த.க. 16 1.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயபரகாஷ்.ர ம ஆண் மேனாகரன். ர த..க 501 58.53 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1062   பதவான வாக்கள்: 818(77.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 818    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவகாம.ர ெபண் ரேமஷ்.ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 311 38.02 ேதால்வ

2 வேனஸ்வர.க ெபண் கவாஸ்கர். க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 83 10.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மணேமகைல.பா ெபண் பாலரள.ேக த..க 424 51.83 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1070   பதவான வாக்கள்: 760(71.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 760    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 15:14:58 9/14

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா.ர ெபண் ரபக் நா.த.க. 7 0.92
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கற்பகவள்ள.ரா ெபண் ராஜன்பா . த அ.இ.அ.த..க 215 28.29 ேதால்வ

3 சரண்யா.ரா ெபண் ராஜன். ேத..த.க 185 24.34 ேதால்வ

4 பேரமா.ஹ ெபண் ஹர.  த..க 353 46.45 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1085   பதவான வாக்கள்: 750(69.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 750    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நசரா.அ ெபண் அக்பர்.அ ேத..த.க 175 23.33 ேதால்வ

2 பாசலா.ஷ ெபண் ஷபர்கான் எ த..க 357 47.60 ெவற்ற

3 யாஸ்மன்.சா ெபண் சாதக்பாஷா. ப.எம். அ.இ.அ.த..க 218 29.07 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளெகாண்டா   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1340   பதவான வாக்கள்: 908(67.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 908    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ரஹமத்ல்லா.ேகஇ ஆண் இப்ராஹீம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 411 45.26 ேதால்வ

2 வசீம் அக்ரம்.அ ஆண் அப்ல்லா
பாஷா. எம் த..க 497 54.74 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1381   பதவான வாக்கள்: 1180(85.45%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1180    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சா.ரா ெபண் ராஜா.எல் த..க 634 53.73 ெவற்ற

2 இளமத.கா ெபண் கார்த்தேகயன் த அ.இ.அ.த..க 64 5.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கைலவாண.அ ெபண் அப்பா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.34

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மத.கா ெபண் கார்த்தேகயன். ஏ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 205 17.37 ேதால்வ

5 ேமாகனா.ஆ ெபண் வேவல். ேச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 0.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 வவழக.ப ெபண் சீ.பன்னீர்ெசல்வம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 267 22.63 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளெகாண்டா   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:813   பதவான வாக்கள்: 705(86.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 705    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 றஞ்செசல்வன்.க ஆண் கேணசன்.க த..க 656 93.05 ெவற்ற

2 சரவணன். ஆண் ப்பன் Makkal Rajjiyam
Katchi 10 1.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சாவத்தர. ெபண் னேவல் அ.இ.அ.த..க 39 5.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : பள்ளெகாண்டா   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1043   பதவான வாக்கள்: 819(78.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 819    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மரேவல்.த ஆண் தஞானம். த த..க 565 68.99 ெவற்ற

2 சரவணன்.க ஆண் கஷ்ணன்.ப ேத..த.க 43 5.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேஜாதங்கம். ஆண் ப்பரமண.எ அ.இ.அ.த..க 211 25.76 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:883   பதவான வாக்கள்: 758(85.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 758    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ப்பன்.ச ஆண் சகாமண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 25 3.30

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசாக்கங்கம்.ேகா ஆண் ேகாபால்.எ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.40

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ர்காேதவ.ந ெபண் நடராஜன்.த த..க 496 65.44 ெவற்ற

4 பாப்பா.த ெபண் தர்மங்கம் ஜ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 4 0.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பாரதகபலன்.க ெபண் கபலன் ஆ அ.இ.அ.த..க 230 30.34 ேதால்வ

ேபராட்ச : பள்ளெகாண்டா   வார் எண்: 16 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1499   பதவான வாக்கள்: 1109(73.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1109    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தக்.ரா ஆண் ரா. பா.ம.க. 95 8.57
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மரேவல்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ்.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 277 24.98 ேதால்வ

3 ப்பரமண.ப ேகா ஆண் ேகாவந்தன் அ.இ.அ.த..க 227 20.47 ேதால்வ

4 நாராயணன்.ம ஆண் மேனாகரன்.ஆர் த..க 507 45.72 ெவற்ற

5 ராஜா.ர ஆண் ரத்தனம். யா நா.த.க. 3 0.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1698   பதவான வாக்கள்: 1226(72.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1226    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இலாஹன்
நாஸ்.அ ெபண் அப்ல் மன்னான்

ேக த..க 562 45.84 ேதால்வ

2 ஷபானா. ெபண் னவர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 664 54.16 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:821   பதவான வாக்கள்: 656(79.90%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 656    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ல்சார் ேபகம்.எம்
எப் ெபண் மீர் பயாஸ் அ.

எம்.
ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 10.67

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பபரயா.ச ெபண் மரன். எல் த..க 376 57.32 ெவற்ற

3 பரயா.ேத ெபண் ேதவராஜ். க. அ.இ.அ.த..க 7 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேஹமலதா. ெபண் ேகசன்.எல் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 203 30.95 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபன்னாத்ர்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:726   பதவான வாக்கள்: 612(84.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 612    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன்.க ஆண் கேணசன்.ரா பா.ம.க. 359 58.66 ெவற்ற

2 ப்பரமண.ெஜ ஆண் ெஜயமண.ெப த..க 250 40.85 ேதால்வ

3 ராதா.ச ெபண் சண்கம். ப.ேஜ.ப 3 0.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபன்னாத்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:498   பதவான வாக்கள்: 423(84.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 423    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்ணாைர.வ ஆண் வேவ பா.ம.க. 288 68.09 ெவற்ற

2 சவப்பரகாஷ்.ம ஆண் மண த..க 135 31.91 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:695   பதவான வாக்கள்: 578(83.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 578    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பானேலாகநாதன்.ெஜ ெபண் ேலாகநாதன். பா.ம.க. 211 36.51 ெவற்ற

2 மஞ்ளா.ர ெபண் ரவக்மார் த..க 184 31.83 ேதால்வ

3 வஜயலட்ம.ேகா ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன்.ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 183 31.66 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபன்னாத்ர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:718   பதவான வாக்கள்: 571(79.53%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 571    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கார்த்தேகயன். ஆண் ர்த்த.ச ப.ேஜ.ப 14 2.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகங்கம்.க ஆண் கேணசன்.ச ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 168 29.42 ேதால்வ

3 பால்ராஜ்.ம ஆண் மைரவரன் நா.த.க. 5 0.88
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஜீவசத்தயராஜ்.அ ஆண் பா.அள்நாதன் த..க 296 51.84 ெவற்ற

5 ஷரவணன்.ச ஆண் சபாபத பா.ம.க. 88 15.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்
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ேபராட்ச : ெபன்னாத்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:741   பதவான வாக்கள்: 593(80.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 593    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 பவான.ச ெபண் சசமார் த..க 431 72.68 ெவற்ற

2 மீனாட்ச.கா ெபண் கார்த்தேகயன்.கா அ.இ.அ.த..க 162 27.32 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெபன்னாத்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:522   பதவான வாக்கள்: 438(83.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 438    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அண்ணாமைல. ஆண் ப்சாம பா.ம.க. 263 60.05 ெவற்ற

2 கன்.ப ஆண் பஞ்சாட்சரம் த..க 143 32.65 ேதால்வ

3 ராஜ. ஆண் ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 32 7.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெபன்னாத்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:489   பதவான வாக்கள்: 391(79.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 391    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்.வ ஆண் வநாயகர்த்த.ேக பா.ம.க. 67 17.14 ேதால்வ

2 சண்கம்.ேவ ஆண் ேவ அ.இ.அ.த..க 8 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சதஷ்மார்.ேச ஆண் ேசட் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 45 11.51

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேரஷ்.க ஆண் கண்ணன்.ஏ.ப த..க 263 67.26 ெவற்ற

5 ேகசன்.ரா ஆண் ராமநாதன் ப.ேஜ.ப 8 2.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:323   பதவான வாக்கள்: 246(76.16%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 246    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.ரா ெபண் ராஜா.மா த..க 100 40.65 ேதால்வ

2 கைலச்ெசல்வ.ர ெபண் ரேமஷ் அ.இ.அ.த..க 13 5.28
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மாலத.ரா ெபண் ராஜ.மா பா.ம.க. 130 52.85 ெவற்ற

4 வஜயலட்ம.ஆ ெபண் ஆனந்தன் ப.ேஜ.ப 3 1.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:397   பதவான வாக்கள்: 338(85.14%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 338    ெசல்லாத வாக்கள் : 0



26-02-2022 15:14:58 13/14

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 உஷா.ஆர் ெபண் ஆர்.ரவக்மார் ப.ேஜ.ப 16 4.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சத்யா.ெவ ெபண் ெவங்கேடசன்.ேமா பா.ம.க. 112 33.14 ேதால்வ

3 ராேஜஸ்வர. ெபண் ப்பரமண அ.இ.அ.த..க 58 17.16 ேதால்வ

4 லட்ம.ஏ ெபண் ஏகாம்பரம் த..க 152 44.97 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:511   பதவான வாக்கள்: 435(85.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 435    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காந்தமத. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 5 1.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தமழரச.இ ெபண் இைளயகன் த..க 231 53.10 ெவற்ற

3 லட்ம.ஏ ெபண் ஏமைல அ.இ.அ.த..க 199 45.75 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:596   பதவான வாக்கள்: 467(78.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 467    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளவர.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 2.78

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ரவச்சந்தரன்.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன் நா.த.க. 16 3.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கைலச்ெசல்வ.ரா ெபண் ரா என்ற
சாம

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மேரசன்.தா ஆண் தாேமாதரன் அ.இ.அ.த..க 98 20.99 ேதால்வ

5 தமழ்வாண. ெபண் னசாம த..க 334 71.52 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:616   பதவான வாக்கள்: 480(77.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 480    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கீதா.த ெபண் தமழர ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 48 10.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேவதா.ரா ெபண் ராஜ்மார்.எம் அ.இ.அ.த..க 157 32.71 ேதால்வ

3 மேகஸ்வர.க ெபண் கமலநாதன்.வ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 0.63

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 னத ெசல்வ.தீ ெபண் தீபக் நா.த.க. 1 0.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேரகா.ர ெபண் பா.ரேமஷ்
சந்தரமார் த..க 271 56.46 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:547   பதவான வாக்கள்: 447(81.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 447    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஈஸ்வர. ெபண் மார் கா த..க 252 56.38 ெவற்ற

2 சத்யா.ச ெபண் சரவணன் நா.த.க. 4 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ணா.ப ெபண் ப பழன அ.இ.அ.த..க 10 2.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 க்மணயம்மாள்.ஏ ெபண் ஏகாம்பரம். ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 181 40.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:473   பதவான வாக்கள்: 382(80.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 382    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.அ ெபண் பா.அள்நாதன் த..க 188 49.21 ேதால்வ

2 வள்ள.ச ெபண் சவபரகாசம் அ.இ.அ.த..க 194 50.79 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 537(88.03%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 537    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கப்பரயா.ந ெபண் ஆ.நரசம்மன் த..க 236 43.95 ேதால்வ

2 ராேஜஸ்வர.வ ெபண் ேக வரதன் அ.இ.அ.த..க 301 56.05 ெவற்ற


