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நகர்ப்ற உள்ளாட்சத் ேதர்தல் கள் - 2022

ேபராட்ச வார் உப்பனர் ேதர்தல் கள்

மாவட்டம் : வப்ரம்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:407   பதவான வாக்கள்: 363(89.19%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 363    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஐஸ்வர்யா.ச ெபண் சங்கரன் த..க 139 38.29 ேதால்வ

2 ேவம்.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 224 61.71 ெவற்ற

ேபராட்ச : அறங்கண்டநல்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:359   பதவான வாக்கள்: 273(76.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 273    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ந்தரர்த்த.ர ஆண் ரங்கநாதன் த..க 147 53.85 ெவற்ற

2 பாலரள.ைவ ஆண் ைவத்தயநாதன் அ.இ.அ.த..க 126 46.15 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:448   பதவான வாக்கள்: 337(75.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 337    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அதா. ெபண் ப்பரமணயன் அ.இ.அ.த..க 145 43.03 ேதால்வ

2 கதீஜா பப. ெபண் கம ஹனபா ேசட் த..க 192 56.97 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:426   பதவான வாக்கள்: 319(74.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 319    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அராதா. ெபண் ரள த..க 242 75.86 ெவற்ற

2 ஷமமா பா.ஜா ெபண் ஜாகீர் உேசன் அ.இ.அ.த..க 77 24.14 ேதால்வ

ேபராட்ச : அறங்கண்டநல்ர்   வார் எண்: 5 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:450   பதவான வாக்கள்: 370(82.22%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 370    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சரவணன்.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.இ.அ.த..க 134 36.22 ெவற்ற

2 பரகாஷ். ஆண் கன் ேத..த.க 12 3.24
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரபாகரன்.ேவ ஆண் ேவ ப.ேஜ.ப 1 0.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கம ஜீைபர். ஆண் கம சாதக் எஸ்..ப.ஐ. 4 1.08
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெமாபன்கான்.ஹ ஆண் ஹதர்கான் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 94 25.41 ேதால்வ

6 ரேமஷ்.சா ஆண் சாரங்கபாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 30 8.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ஜாகீர் உேசன்.அ ஆண் அசன்கம ச.ப.ஐ 71 19.19 ேதால்வ

8 ேஜான்ஸ்
ஆனந்தராஜ். ஆண் ந்தரராஜ் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 24 6.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அறங்கண்டநல்ர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:431   பதவான வாக்கள்: 377(87.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 377    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மாணக்கவாசகம்.ம ஆண் மண த..க 252 66.84 ெவற்ற

2 ராஜ்மார் .ம ஆண் மணவண்ணன் அ.இ.அ.த..க 125 33.16 ேதால்வ

ேபராட்ச : அறங்கண்டநல்ர்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:390   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன் .ச ஆண் சைடயாண் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:376   பதவான வாக்கள்: 305(81.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 305    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ. ெபண் மார் அ.இ.அ.த..க 37 12.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மஞ்.ர ெபண் ரேமஷ் ேத..த.க 130 42.62 ேதால்வ

3 ெஜரனா
ேபகம்.அ ெபண் அகமஷரப் த..க 138 45.25 ெவற்ற

ேபராட்ச : அறங்கண்டநல்ர்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:475   பதவான வாக்கள்: 403(84.84%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 403    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழ்வாணன்.ைவ ஆண் ைவயார ப.ேஜ.ப 115 28.54 ேதால்வ

2 ரேமஷ். ஆண் ந்தேரசன் அ.இ.அ.த..க 155 38.46 ெவற்ற

3 ஜாபர்ேசட்.அ ஆண் கமஅனபா த..க 133 33.00 ேதால்வ
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ேபராட்ச : அறங்கண்டநல்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:375   பதவான வாக்கள்: 315(84.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 315    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மார்.ஏ வஆர் ஆண் ரேகாத்தம்
உைடயார் அ.இ.அ.த..க 155 49.21 ெவற்ற

2 சாய்ராம்.ப ஆண் பன்னீர் ெசல்வம் த..க 147 46.67 ேதால்வ

3 வஜயமார்.ஏ ஆண் ஏமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 13 4.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:312   பதவான வாக்கள்: 257(82.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 257    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அனதா.அ ெபண் ேமாகனகஷ்ணன் இ.ேத.கா 140 54.47 ெவற்ற

2 எல்லம்மாள்.சீ ெபண் சீவாசன் அ.இ.அ.த..க 112 43.58 ேதால்வ

3 தமழரச.ஆ ெபண் ஆதேகசவன் ேத..த.க 1 0.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாரஷாேபகம்.சா ெபண் சாதக் அ எஸ்..ப.ஐ. 4 1.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:439   பதவான வாக்கள்: 376(85.65%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 376    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமாமேகஸ்வர.ரா ெபண் ராமநாதன் த..க 160 42.55 ேதால்வ

2 க. ெபண் தமழ்ச்ெசல்வன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 167 44.41 ெவற்ற

3 ெதய்வக்கண்.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 49 13.03
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அனந்தரம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:311   பதவான வாக்கள்: 267(85.85%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 267    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பழனேவல்.அ ஆண் ஆனந்தன். அ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 3 1.12

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பாலகஷ்ணன்.ெவ ஆண் ெவங்கட்ராமன் த..க 62 23.22 ேதால்வ

3 மணகண்டன்.ஏ ஆண் ஏமைல. அ அ.இ.அ.த..க 86 32.21 ேதால்வ

4 ேஜம்ஸ்.சா ஆண் சாலமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 116 43.45 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:400   பதவான வாக்கள்: 332(83.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச.ச ெபண் சங்கர் .ஆர் அ.இ.அ.த..க 255 77.04 ெவற்ற

2 ப்.ரா ெபண் ராமங்கம் ப த..க 60 18.13 ேதால்வ

3 ெசல்வாம்பாள்.த ெபண் தண்டபாண அ.ம..க. 16 4.83
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:433   பதவான வாக்கள்: 372(85.91%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 371    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆதலம்.வ ஆண் வராசாம த..க 159 42.86 ேதால்வ

2 பாஷ்.ெச ஆண் ெசல்வம் ப.ேஜ.ப 12 3.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரவத.க ெபண் கஷ்ணராஜ். இரா அ.இ.அ.த..க 200 53.91 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:484   பதவான வாக்கள்: 380(78.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 380    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அனந்தநாயக.ேந ெபண் ேந. அ த..க 161 42.37 ேதால்வ

2 தவள்ள.ேகா ெபண் ேகாவந்தன் ப.ேஜ.ப 6 1.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மஞ்ளா.சீ ெபண் ச. சீவாசன் அ.இ.அ.த..க 213 56.05 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:367   பதவான வாக்கள்: 308(83.92%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 308    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலயரச.ப ெபண் பச்ைசயப்பன் அ.ம..க. 3 0.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கன்யா.ேகா ெபண் ேகாபால். த அ.இ.அ.த..க 94 30.52 ேதால்வ

3 தனலட்ம.அ ெபண் அறவழகன் த..க 205 66.56 ெவற்ற

4 மீனா.ச ெபண் சீ ப.ேஜ.ப 6 1.95
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:335   பதவான வாக்கள்: 255(76.12%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 255    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அக் ஷயா.ர ெபண் கார்த்தேகயன் த..க 135 52.94 ெவற்ற

2 நேராஷா.ேகா ெபண் ேசா ப.ேஜ.ப 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பத்மா.ச ெபண் சண்ைடயன் அ.இ.அ.த..க 34 13.33
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 மஞ்ளா.ச ெபண் சந்தரேசகர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 29.41 ேதால்வ

5 ஜீவதா.ேத ெபண் ேதவராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 4.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : அனந்தரம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:431   பதவான வாக்கள்: 340(78.89%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 339    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகௗசல்யா. ெபண் இரா. மேரசன் அ.இ.அ.த..க 171 50.44 ெவற்ற

2 ரங்கநாதன். ஆண் த்கஷ்ணன் ேத..த.க 2 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ராமச்சந்தரன்.க ஆண் கஷ்ணன் ப.ேஜ.ப 2 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 லட்மணன்.ச ஆண் சக்கரபாண த..க 164 48.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : அனந்தரம்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:303   பதவான வாக்கள்: 254(83.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 254    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாம்பரசாத். ஆண் . ப்சாம அ.இ.அ.த..க 16 6.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ந்தர்ராஜன். ஆண் ேகசன். க ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 35.04 ேதால்வ

3 மத.க ெபண் கஷ்ணர்த்த த..க 141 55.51 ெவற்ற

4 மல்கா.அ ெபண் அள் பா.ம.க. 8 3.15
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:361   பதவான வாக்கள்: 330(91.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 330    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏமைல.க ஆண் கண்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 75 22.73 ேதால்வ

2 ப்பன்.ப ஆண் பச்ைசக்காரன் அ.இ.அ.த..க 29 8.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேசா.ரா ஆண் ராமசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 61 18.48 ேதால்வ

4 கன்.ெவ ஆண் மா. ெவள்ள த..க 165 50.00 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:367   பதவான வாக்கள்: 345(94.01%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 345    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதவல்.ஏ ெபண் ஏமைல. இரா பா.ம.க. 8 2.32
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மத.ம ெபண் மகாங்கம் த..க 139 40.29 ேதால்வ

3 மல்கா.க ெபண் கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 198 57.39 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:371   பதவான வாக்கள்: 335(90.30%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 335    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணந்தர.ஆ ெபண் ெபா. ஆகம் அ.இ.அ.த..க 46 13.73
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசல்வ.ஞ ெபண் ஞானேசகர் த..க 289 86.27 ெவற்ற

ேபராட்ச : அனந்தரம்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:348   பதவான வாக்கள்: 265(76.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 265    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்வர் பாஷா.ஜ ஆண் ஜன்னாசாகப் த..க 200 75.47 ெவற்ற

2 பழனேவல்.மா ஆண் மாசலாமண ேத..த.க 0 0.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெஜகநாத்சங்.ர ஆண் ரஞ்சத்சங் அ.இ.அ.த..க 65 24.53 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:337   பதவான வாக்கள்: 234(69.44%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 234    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.க ெபண் கல்யாண்மார் த..க 192 82.05 ெவற்ற

2 இன்பநலா.க ெபண் நாகத் அ.இ.அ.த..க 42 17.95 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:382   பதவான வாக்கள்: 320(83.77%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 320    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தமழரச.ேகா ெபண் கன்னயப்பன். ரா த..க 178 55.63 ெவற்ற

2 லட்ம.ம ெபண் சத்தயர்த்த அ அ.இ.அ.த..க 142 44.38 ேதால்வ

ேபராட்ச : அனந்தரம்   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:286   பதவான வாக்கள்: 249(87.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 249    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கணாகரன். ஆண் . ப்பரமண பா.ம.க. 3 1.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேசகர்.த ஆண் தட்சணார்த்த த..க 134 53.82 ெவற்ற

3 தயாளன்.த ஆண் தர்மப்பள்ைள என்ற
தமன்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 110 44.18 ேதால்வ

4 ரேமஷ்.க ஆண் கட்டெபாம்மன் அ.இ.அ.த..க 2 0.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1408   பதவான வாக்கள்: 1124(79.83%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1124    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பச்ைசயம்மாள்.சீ ெபண் சீவாசன் அ.இ.அ.த..க 188 16.73 ேதால்வ

2 ராஜலட்ம. ெபண் ெசயல்மண த..க 936 83.27 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1624   பதவான வாக்கள்: 1344(82.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1344    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.ேகா ஆண் ேகாதண்டராமன் அ.ம..க. 40 2.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ஏமைல.ம ஆண் மண்ணாங்கட் பா.ம.க. 12 0.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சந்தரா.அ ெபண் அச்தன் த..க 983 73.14 ெவற்ற

4 ெஜயராமன். ஆண் சாம அ.இ.அ.த..க 309 22.99 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1272   பதவான வாக்கள்: 960(75.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 960    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஞ்சைல.ெந ெபண் ெநஞ்ெசழயன் த..க 645 67.19 ெவற்ற

2 சாந்த.ப ெபண் பரராமன் அ.இ.அ.த..க 252 26.25 ேதால்வ

3 வஜயலட்ம. ெபண் மார் நா.த.க. 63 6.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1241   பதவான வாக்கள்: 950(76.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 950    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 காேவர. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 43 4.53

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 லட்ம. ெபண் ெவங்கேடசன் த..க 785 82.63 ெவற்ற

3 ஹராண.எஸ்எ ெபண் ைசயத் அஜஸ் அ.இ.அ.த..க 122 12.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 5 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1259   பதவான வாக்கள்: 909(72.20%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 909    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அமலநாதன்.ர ஆண் ரத்தனசாம ப.ேஜ.ப 28 3.08 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 கார்த்தக்.மா ஆண் மாணக்கம் த..க 774 85.15 ெவற்ற

3 காஜாேபக்.கா ஆண் காதர்ேபக் பா.ம.க. 17 1.87 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ெசந்தல்.ேக ஆண் கன்ைனயன் அ.இ.அ.த..க 90 9.90 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1220   பதவான வாக்கள்: 764(62.62%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 764    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரக்மரன்.கா சா ஆண் சாமக்கண் பா.ம.க. 19 2.49
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சீவாசன்.ெஜ ஆண் ெஜகநாதன் த..க 649 84.95 ெவற்ற

3 ணா.ஜ ெபண் ஜ ணேசகரன் ேத..த.க 6 0.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தமழ்மண.ேத ஆண் ேதவராஜ் நா.த.க. 32 4.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 மணமாறன்.பா ஆண் பாண்யன் அ.இ.அ.த..க 58 7.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1675   பதவான வாக்கள்: 1167(69.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1167    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணேசகரன்.ேகா ஆண் ேகாபால் ேத..த.க 21 1.80
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேகாட்ைடயன்.ர ஆண் ரங்கநாதன் நா.த.க. 11 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாரக். ஆண் கம அ பா.ம.க. 20 1.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரள.வ ஆண் வராசாம அ.ம..க. 8 0.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெமாக்தயார் அ. ஆண் ேக. எஸ்.
மஸ்தான் த..க 763 65.38 ெவற்ற

6 ராஜா.மா ஆண் மாணக்கம் அ.இ.அ.த..க 344 29.48 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1817   பதவான வாக்கள்: 1316(72.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1316    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கைலச்ெசல்வ.ர ெபண் ரவ ப.ேஜ.ப 32 2.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சங்கீதா. ெபண் ந்தரர்த்த த..க 885 67.25 ெவற்ற

3 நீலா.சீ ெபண் சீவாசன் அ.ம..க. 10 0.76
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயலதா. ெபண் கன் ேத..த.க 17 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயலட்ம.ப ெபண் பன்னீர்ெசல்வம் அ.இ.அ.த..க 372 28.27 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1271   பதவான வாக்கள்: 813(63.97%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 813    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மத்ரா.ச ெபண் சங்கர் த..க 661 81.30 ெவற்ற

2 ராேஜஸ்வர.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் அ.இ.அ.த..க 152 18.70 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1290   பதவான வாக்கள்: 780(60.47%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 780    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்வர்பாஷா.த ஆண் தமன்னா பாஷா எஸ்..ப.ஐ. 7 0.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கமலக்கண்ணன்.ரா ஆண் ராமச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 110 14.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சங்கர்.இ ஆண் இசப்பன் த..க 594 76.15 ெவற்ற

4 சரவணன்.எம் ஆண் எம். சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 16 2.05

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 சவாஜ.ஆ ஆண் ஆகம் பா.ம.க. 20 2.56
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 பாலந்தரம்.ஆ ஆண் ஆப்ரகாம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 12 1.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 மதன். ஆண் இரா. மாரசாம ப.ேஜ.ப 21 2.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1624   பதவான வாக்கள்: 1104(67.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1104    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அபக்கர்.எஸ் எம் ஆண் அப்ல் சலாம் .
ேக எஸ்..ப.ஐ. 41 3.71 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

2 அய்யனார்.ரா ஆண் ராேஜந்தரன் பா.ம.க. 52 4.71 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 சன்னைர.க ஆண் கஷ்ணன் அ.இ.அ.த..க 154 13.95 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

4 ரா.த ஆண் தங்கேவல் ப.ேஜ.ப 37 3.35 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 ஜான்பாஷா.ச ஆண் சந்தா சாஹப் த..க 820 74.28 ெவற்ற
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ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1071   பதவான வாக்கள்: 729(68.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 729    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஹமத் பாஷா.என் ஆண் நவாப்ஜான் அ.இ.அ.த..க 269 36.90 ேதால்வ

2 ெபான்னம்பலம்.கா ஆண் காத்தவராயன் த..க 460 63.10 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1990   பதவான வாக்கள்: 1709(85.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1707    ெசல்லாத வாக்கள் : 2

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அகல்யா.ேவ ெபண் ஆர். ேவ அ.இ.அ.த..க 830 48.62 ெவற்ற

2 தீபகா.ேகா ெபண் ெவ. ேகாவந்தசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 39 2.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வள்ளயம்மாள். ெபண் ரயர்த்த இ.ேத.கா 203 11.89
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ெஜயா. ெபண் சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 635 37.20 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1270   பதவான வாக்கள்: 946(74.49%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 946    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ர்ஜகான். ெபண் அப்ல் சர்தார் த..க 573 60.57 ெவற்ற

2 ஷ்ரப். ெபண் ஐ. பாரக் எஸ்..ப.ஐ. 18 1.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வமலா.ப ெபண் ரா. பச்ைசயப்பன் Aam Aadmi Party 16 1.69
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷமீம்.ஜா ெபண் ஜாகீர் உேசன் அ.இ.அ.த..க 339 35.84 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 15 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:945   பதவான வாக்கள்: 788(83.39%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 788    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சராஜ் கர்.ப ஆண் பர் ஹம்மத் ப.ேஜ.ப 10 1.27 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

2 சவக்மார். ஆண் ரங்கசாம த..க 522 66.24 ெவற்ற

3 தம்ஜீதா.அ ெபண் எஸ். எம்.
அபக்கர் எஸ்..ப.ஐ. 15 1.90 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

4 ரவ.ந ஆண் நடராஜன் ேத..த.க 41 5.20 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

5 வஜயன்.ச ஆண் சங்காரம் பா.ம.க. 11 1.40 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

6 ெவங்கேடசன்.ர ஆண் ரத்தனசாம அ.இ.அ.த..க 189 23.98 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1328   பதவான வாக்கள்: 1043(78.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1043    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 தாட்சாயன.ச ெபண் சரவணன் ேத..த.க 68 6.52
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நாகம்மாள். ெபண் ப்பராயன் ப.ேஜ.ப 52 4.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரேமஸ்வர.ரா ெபண் ராமநாதன் பா.ம.க. 35 3.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாத்தமா ப.அ ெபண் அன்வர் பாஷா .  எஸ்..ப.ஐ. 17 1.63
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வேனஸ்வர.அ ெபண் அண்ணாைர த..க 657 62.99 ெவற்ற

6 வமலா.அ ெபண் அர்ஜீனன் அ.இ.அ.த..க 214 20.52 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:841   பதவான வாக்கள்: 711(84.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 711    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரா.ரா ெபண் ச. ராேஜந்தரன் ப.ேஜ.ப 18 2.53
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மகாலட்ம.க ெபண் கமல்நாதன் த..க 509 71.59 ெவற்ற

3 ெஜயந்த. ெபண் ந்தர ராஜன் அ.இ.அ.த..க 184 25.88 ேதால்வ

ேபராட்ச : ெசஞ்ச   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:813   பதவான வாக்கள்: 714(87.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 714    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அேசாக்.அ ஆண் அதததாஸ் எ தாஸ் அ.ம..க. 276 38.66 ேதால்வ

2 சங்கீதா.இ ெபண் கா. இளங்ேகா ப.ேஜ.ப 12 1.68
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சலம்பரசன்.எம் ஏ ஆண் எம். மண்ணணாங்கட் அ.இ.அ.த..க 15 2.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நதீன்.அ ஆண் ஏ. ேக. அலாதீன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 11 1.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 கம
சத்தக்.எம்எச் ஆண் கம ஹான் ரத்

எம்.ஐ. எஸ்..ப.ஐ. 13 1.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேமாகன்.பா ஆண் பார்வநாதன் த..க 387 54.20 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:409   பதவான வாக்கள்: 331(80.93%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 331    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சமா.தா ெபண் தாஜீதீன் த..க 200 60.42 ெவற்ற

2 ேமாகனா. ெபண் ேராஷ்மார் அ.இ.அ.த..க 5 1.51
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வனஜா.ஏ ெபண் ஏகாம்பரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 70 21.15 ேதால்வ

4 ஷபனா. ெபண் கம ஷப.  ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 56 16.92 ேதால்வ
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ேபராட்ச : தெவண்ைணநல்ர்   வார் எண்: 2 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:330   பதவான வாக்கள்: 285(86.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 285    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அள்சாம.வ ஆண் வரதப்பள்ைள .ேகா அ.ம..க. 3 1.05
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரவணக்மார். ஆண் ப்சாம
ெசட்யார்

ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 129 45.26 ேதால்வ

3 பா. ஆண் ப்சாம த..க 144 50.53 ெவற்ற

4 ராகவன். ஆண் சாம.ெக அ.இ.அ.த..க 9 3.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:602   பதவான வாக்கள்: 448(74.42%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 448    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா.ரா ெபண் ராமங்கம் அ.இ.அ.த..க 83 18.53 ேதால்வ

2 பான. ெபண் ேரஷ் த..க 169 37.72 ேதால்வ

3 வத்தாம்பாள்.நா ெபண் நாவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 196 43.75 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:683   பதவான வாக்கள்: 599(87.70%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 599    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அதா.க ெபண் கயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 132 22.04 ேதால்வ

2 உமாராண.ம ெபண் மணமாறன் வ.ச.க. 182 30.38 ேதால்வ

3 சந்தரா.ரா ெபண் ராயர்.ரா அ.இ.அ.த..க 18 3.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வேனஸ்வர.ச ெபண் சதீஷ்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 267 44.57 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:811   பதவான வாக்கள்: 702(86.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 702    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அறவழகன்.ரா ஆண் ராதாகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 219 31.20 ெவற்ற

2 கபார.ஆ ஆண் ஆகம் த..க 113 16.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சண்கம்.க ஆண் காசநாதன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 76 10.83

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பார்த்தபன்.க ஆண் கயன்.சா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 52 7.41

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பேரம்மார்.ேச ஆண் ேசட் அ.இ.அ.த..க 72 10.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெவங்கேடசன்.க ஆண் கயன்.ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 170 24.22 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:572   பதவான வாக்கள்: 472(82.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 472    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இந்தரா.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 130 27.54 ேதால்வ

2 பரேமஸ்வர.ெச ெபண் ெசல்வம் த..க 172 36.44 ெவற்ற

3 வேனஸ்வர.ேசா ெபண் ேசாைலயப்பன்.பா அ.ம..க. 170 36.02 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:696   பதவான வாக்கள்: 535(76.87%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 535    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்சவள்ள.ரா ெபண் ராேஜந்தரன் த..க 313 58.50 ெவற்ற

2 மலர்வழ.ெச ெபண் ெசல்வகன்.ஜ அ.இ.அ.த..க 211 39.44 ேதால்வ

3 வஜயலட்ம.ெஜ ெபண் ெஜயக்மார் ப.ேஜ.ப 11 2.06
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:478   பதவான வாக்கள்: 356(74.48%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 356    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஞ்கம்.க ெபண் கேணசன் த..க 217 60.96 ெவற்ற

2 நஸ் ரீன்
பா.ரா ெபண் ராஜ்கர் ேயட்ைச

ேவட்பாளர் 81 22.75 ேதால்வ

3 பர்வன்.ேஷ ெபண் ேஷக் அ அ.இ.அ.த..க 58 16.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:519   பதவான வாக்கள்: 439(84.59%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 439    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சாந்த.பா ெபண் பாஸ்கர்.க அ.இ.அ.த..க 152 34.62 ேதால்வ

2 ரஹமத்ன்னசா.ஷா ெபண் ஷாஜஹான் த..க 153 34.85 ெவற்ற

3 ேவம்.ெஜ ெபண் ெஜகன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 134 30.52 ேதால்வ

ேபராட்ச : தெவண்ைணநல்ர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:312   பதவான வாக்கள்: 242(77.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 242    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அப்ல்பான்.அ ஆண் அப்ல்னாப்.இ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 4.13

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெசந்தல்.ர ஆண் ர அ.இ.அ.த..க 74 30.58 ேதால்வ

3 ர.ப ஆண் பரகாசம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 105 43.39 ெவற்ற

4 வஜயபா.ெஜ ஆண் ெஜயராமன் த..க 53 21.90 ேதால்வ

ேபராட்ச : தெவண்ைணநல்ர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:625   பதவான வாக்கள்: 505(80.80%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 505    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அரங்கராஜன்.பா ஆண் பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 237 46.93 ெவற்ற

2 பாரத.ரா ெபண் ராஜா அ.இ.அ.த..க 123 24.36 ேதால்வ

3 மகாலட்ம. ெபண் ேரஷ் பா த..க 145 28.71 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:643   பதவான வாக்கள்: 523(81.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 523    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கமலா.க ெபண் கயெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 292 55.83 ெவற்ற

2 பாக்கயலட்ம.ச ெபண் சரவணன் த..க 187 35.76 ேதால்வ

3 ெஜயந்த.ச ெபண் சக்தேவல்.மா அ.இ.அ.த..க 44 8.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : தெவண்ைணநல்ர்   வார் எண்: 13 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:643   பதவான வாக்கள்: 538(83.67%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 538    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கம்.ரா ஆண் ரா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 89 16.54

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 நடராஜன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் அ.இ.அ.த..க 24 4.46
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ரேமஷ்.ப ஆண் பஞ்சவர்ணம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 144 26.77 ேதால்வ

4 ேஜாத.க ஆண் கயெபமாள் த..க 281 52.23 ெவற்ற

ேபராட்ச : தெவண்ைணநல்ர்   வார் எண்: 14 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:436   பதவான வாக்கள்: 345(79.13%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 345    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சண்கம். ஆண் ந்தரம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 69 20.00 ேதால்வ

2 ெசந்தல்கன். ஆண் ப்ரமண த..க 181 52.46 ெவற்ற

3 பழனேவல். ஆண் ந்தரம் பா.ம.க. 2 0.58
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தர்.க ஆண் கமலநாதன் அ.இ.அ.த..க 93 26.96 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:688   பதவான வாக்கள்: 605(87.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 605    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சத்ரயன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 200 33.06 ேதால்வ

2 ெசல்வம்.ேவ ஆண் ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 57 9.42

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெடண்ல்கர். ஆண் கன் அ.இ.அ.த..க 123 20.33 ேதால்வ

4 பாக்கயராஜ்.த ஆண் தேவங்கடம் த..க 225 37.19 ெவற்ற
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ேபராட்ச : மரக்காணம்   வார் எண்: 1 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:992   பதவான வாக்கள்: 912(91.94%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 912    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாண்யன்.அ ஆண் அண்ணாைர அ.இ.அ.த..க 9 0.99
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வக்ேனஷ். ஆண் பத த..க 442 48.46 ேதால்வ

3 ேவ.ெபா ஆண் ெபான்ரங்கம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 461 50.55 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1066   பதவான வாக்கள்: 951(89.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 951    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கன்யா.வ ெபண் வரராகவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 68 7.15

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ேமாகனா.ேகா ெபண் ேகாபால்சாம அ.இ.அ.த..க 23 2.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வஜயா.ந ெபண் நடராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 305 32.07 ேதால்வ

4 ேவதநாயக.ேமா ெபண் ேமாகன் த..க 555 58.36 ெவற்ற

ேபராட்ச : மரக்காணம்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1028   பதவான வாக்கள்: 924(89.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 924    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சங்கர்.மா ஆண் மாதவன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பலராமன்.ேகா ஆண் ேகாபால்சாம த..க 337 36.47 ெவற்ற

3 த்தமழ். ெபண் ர்த்த ப.ேஜ.ப 4 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரமணன்.ெஜ ஆண் ெஜயராமன் அ.இ.அ.த..க 244 26.41 ேதால்வ

5 ரேமஷ்.ரா ஆண் ராதாகஷ்ணன் நா.த.க. 2 0.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெஜயேகாப.ம ஆண் மஞ்சன ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 316 34.20 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1161   பதவான வாக்கள்: 939(80.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 939    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உஷா.ர ெபண் ரேமஷ் பா.ம.க. 684 72.84 ெவற்ற

2 மகாலட்ம. ெபண் ந்தர்ராஜ் த..க 213 22.68 ேதால்வ

3 மல்கா.ம ெபண் மண்ணாங்கட் ப.ேஜ.ப 11 1.17
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வமலா. ெபண் ங்காவனம் அ.இ.அ.த..க 31 3.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மரக்காணம்   வார் எண்: 5 [ெபா]
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ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1221   பதவான வாக்கள்: 1020(83.54%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1020    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இளவரசன்.ரா ஆண் ராமாஜம் த..க 361 35.39 ேதால்வ

2 ஏமைல.வா ஆண் வாேதவன் அ.இ.அ.த..க 195 19.12 ேதால்வ

3 கேணசன்.ரா ஆண் ராஜேகாபால் ப.ேஜ.ப 10 0.98
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ணபரகாஷ்.ச ஆண் சவகார்ேமகம் அ.ம..க. 8 0.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேகால்ராஜ்.ஏ ஆண் ஏமைல ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 44 4.31

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 தனேசகரன்.பா ஆண் பார்த்தசாரத ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.69

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 பாரத்மார்.ப ஆண் பழனசாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 377 36.96 ெவற்ற

8 மணமாறன்.ேலா ஆண் ேலாதாஸ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 14 1.37

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 த்மரன்.வ ஆண் வரமண நா.த.க. 4 0.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:887   பதவான வாக்கள்: 716(80.72%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 716    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அசீனா.அ ெபண் அமால்லா த..க 344 48.04 ெவற்ற

2 அர்ச்சனா.அ ெபண் அண்மார் பா.ம.க. 16 2.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கீதா.ஆ ெபண் ஆனந்த் அ.இ.அ.த..க 184 25.70 ேதால்வ

4 தா.ர ெபண் ரேமஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 21 2.93

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ெஜயலட்ம. ெபண் கன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 151 21.09 ேதால்வ

ேபராட்ச : மரக்காணம்   வார் எண்: 7 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:898   பதவான வாக்கள்: 745(82.96%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 745    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அன்பழகன்.ேச ஆண் ேசகர் அ.இ.அ.த..க 93 12.48
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கணபத.த ஆண் தங்கேவ த..க 325 43.62 ெவற்ற

3 தவ்யா.க ெபண் கைலவாணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 88 11.81

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ரேமஷ்.ேகா ஆண் ேகாதண்டபாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 42 5.64

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ஹரகரன்.ேவ ஆண் ேவதாசலம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 197 26.44 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1145   பதவான வாக்கள்: 1002(87.51%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1002    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 கவதா. ெபண் ர்த்த பா.ம.க. 208 20.76 ேதால்வ

2 சத்தயவான.ேகா ெபண் ேகாபாலகஷ்ணன் த..க 321 32.04 ெவற்ற

3 சாவத்தர.ெச ெபண் ெசல்வம் ப.ேஜ.ப 9 0.90
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேதவ.ம ெபண் மணகண்டன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 173 17.27 ேதால்வ

5 பேரமா.த ெபண் தகன் அ.ம..க. 7 0.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ராஜாத்த.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 1.00

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ேரவத.வ ெபண் வநாயகர்த்த ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 261 26.05 ேதால்வ

8 லா.ெக ெபண் ெகன்ன அ.இ.அ.த..க 13 1.30
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மரக்காணம்   வார் எண்: 9 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1283   பதவான வாக்கள்: 1117(87.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1117    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கங்காேதவ.ேவ ெபண் ேவல்கன் ப.ேஜ.ப 4 0.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ப்ராஜ்.ெச ஆண் ெசங்ேகண அ.இ.அ.த..க 345 30.89 ேதால்வ

3 ேரஷ். ஆண் ப்பரமண நா.த.க. 13 1.16
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ேசகர்.நா ஆண் நாராயணசாம த..க 246 22.02 ேதால்வ

5 ேதசப்பன்.நா ஆண் நாகத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 362 32.41 ெவற்ற

6 ேதவ.ச ெபண் சந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 10 0.90

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ரபத.பா ஆண் பாலகஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 137 12.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1378   பதவான வாக்கள்: 1186(86.07%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1186    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இைசய.க ஆண் கஷ்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 3.04

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 மன்.ப ஆண் பரராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 7 0.59

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நதயா.ேட ெபண் ேடவட் அ.ம..க. 32 2.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 நாகராஜ்.பா ஆண் பாஸ்கர் வ.ச.க. 501 42.24 ேதால்வ

5 மண.ேத ஆண் ேதவதாஸ் ப.ேஜ.ப 3 0.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ேமாகன்தாஸ். ஆண் ேகசன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 15 1.26

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ரேமஷ்.ரா ஆண் ராதாகஷ்ணன் நா.த.க. 3 0.25
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

8 ராம்க.ேவ ஆண் ேவ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.08

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

9 லட்ம. ஆண் ப்பராயன் அ.இ.அ.த..க 588 49.58 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1157   பதவான வாக்கள்: 881(76.15%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 881    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஞ்சைலேதவ.ச ெபண் சகாமண அ.ம..க. 4 0.45
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 ெகௗசல்யா.பா ெபண் பாரதராஜா ப.ேஜ.ப 12 1.36
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 சபனா ேபகம்.அ ெபண் அஸ்ர்
உேசன் த..க 203 23.04 ேதால்வ

4 தங்கம்.ந ெபண் நல்வழ ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 279 31.67 ெவற்ற

5 நசரீன்.ச ெபண் சங்கர் அ.இ.அ.த..க 143 16.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 மாலா.ம ெபண் மண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 20 2.27

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 வம்மாள்.ெப ெபண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 219 24.86 ேதால்வ

8 ேஷாபனா. ெபண் ேரஷ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 1 0.11

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:787   பதவான வாக்கள்: 584(74.21%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 584    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உல்அபபா.யா ெபண் யாசன் த..க 284 48.63 ெவற்ற

2 சாண்ஸ்வர.த ெபண் தன்ராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 80 13.70

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மல்கா.ேகா ெபண் ேகாவந்தரா அ.இ.அ.த..க 75 12.84
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ராண.ரா ெபண் ராதாகஷ்ணன் நா.த.க. 2 0.34
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேலாகநாயக.ஞா ெபண் ஞானேசகரன் ப.ேஜ.ப 143 24.49 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:719   பதவான வாக்கள்: 568(79.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 568    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கீதா. ெபண் ணேசகரன் த..க 302 53.17 ெவற்ற

2 நந்தன. ெபண் பாலா ப.ேஜ.ப 15 2.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரதா ப.ஜா ெபண் ஜானகராமன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 247 43.49 ேதால்வ

4 மீனாட்ச.ர ெபண் ரவச்சந்தரன் அ.இ.அ.த..க 4 0.70
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:847   பதவான வாக்கள்: 749(88.43%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 749    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கல்பனா.ஜ ெபண் மயல்ேவல் அ.ம..க. 14 1.87
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 வதா.ம ெபண் மகாேதவன் த..க 199 26.57 ேதால்வ

3 ெசல்வ.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 217 28.97 ெவற்ற

4 நேராஷா. ெபண் ப்சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 157 20.96 ேதால்வ

5 மார.நா ெபண் நாகத் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 162 21.63 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1075   பதவான வாக்கள்: 978(90.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 978    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வராஜ். ஆண் ேகசன் த..க 393 40.18 ேதால்வ

2 தயாளன். ஆண் ளச அ.இ.அ.த..க 480 49.08 ெவற்ற

3 பாலன்.ச ஆண் சன்னகண் அ.ம..க. 99 10.12
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கேவல்.ேத ஆண் ேதவதாஸ் ப.ேஜ.ப 6 0.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:853   பதவான வாக்கள்: 746(87.46%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 746    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சவா.வ ஆண் வரப்பன் த..க 214 28.69 ேதால்வ

2 தாகர்.அ ஆண் அர்னன் அ.இ.அ.த..க 18 2.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ெசல்வ. ெபண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 3 0.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 தாேமாதரன்.ெப ஆண் ெபரயசாம அ.ம..க. 8 1.07
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பரபாகரன்.ஆ ஆண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 272 36.46 ெவற்ற

6 வேனாதன.அ ெபண் அர்ச்னன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 231 30.97 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1137   பதவான வாக்கள்: 1043(91.73%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 1043    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அஞ்சைலேதவ.வ ெபண் வரபத்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 390 37.39 ேதால்வ

2 இைசக்யா.நா ெபண் நாகராஜ் ப.ேஜ.ப 10 0.96
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 கண்ணக.க ெபண் கனகராஜ் அ.இ.அ.த..க 505 48.42 ெவற்ற

4 தா. ெபண் தா த..க 138 13.23
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : மரக்காணம்   வார் எண்: 18 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1011   பதவான வாக்கள்: 914(90.41%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 914    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சதீஷ்மார்.ெஜ ஆண் ெஜயராமன் பா.ம.க. 18 1.97
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 பழன.ேக ஆண் ேகசவன் ப.ேஜ.ப 12 1.31
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பன்னீர்ெசல்வம்.க ஆண் கஷ்ணசாம அ.இ.அ.த..க 315 34.46 ேதால்வ

4 த்ேவல்.ஏ ஆண் ஏமைல த..க 567 62.04 ெவற்ற

5 வேனாத்மார். ஆண் சாம நா.த.க. 2 0.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1000   பதவான வாக்கள்: 711(71.10%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 710    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 சசகலா.க ெபண் கபரேயல் . எஸ் த..க 541 76.20 ெவற்ற

2 சரஸ்வத.க ெபண் கேணசன் அ.இ.அ.த..க 92 12.96 ைவப்த்
ெதாைக இழப்

3 ேமாகனா.அ ெபண் அன் . ஆர் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 77 10.85 ைவப்த்

ெதாைக இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:765   பதவான வாக்கள்: 582(76.08%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 581    ெசல்லாத வாக்கள் : 1
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ணந்தர.ஆ ெபண் ஆகம் அ.இ.அ.த..க 203 34.94 ேதால்வ

2 மகாலட்ம.ெச ெபண் ெசந்தல்மார் . ரா த..க 378 65.06 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:574   பதவான வாக்கள்: 423(73.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 423    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கவதா. ெபண் கேவல் அ.இ.அ.த..க 115 27.19 ேதால்வ

2 சந்தரா.பா ெபண் பாண்யன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 210 49.65 ெவற்ற

3 மீனாட்ச.ச ெபண் சரவணன் . ஆ த..க 98 23.17 ேதால்வ

ேபராட்ச : வளவர்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1174   பதவான வாக்கள்: 873(74.36%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 873    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கேவல்.ஆர் ஆண் தண்டபாண அ.இ.அ.த..க 397 45.48 ேதால்வ

2 வேவல். ஆண் ப்ரமணயன் . ஆர் த..க 476 54.52 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:886   பதவான வாக்கள்: 709(80.02%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 709    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராஜாமண.சா ஆண் சாமக்கண் .  த..க 305 43.02 ேதால்வ

2 நாகராஜன்.ரா ஆண் ராஜாமண அ.இ.அ.த..க 9 1.27
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 வராஜா.ஆ ஆண் ஆகம் ேத..த.க 395 55.71 ெவற்ற

ேபராட்ச : வளவர்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:963   பதவான வாக்கள்: 658(68.33%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 658    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆரீஸ்.அ ஆண் அப்ல் வாஹ இ.ேத.கா 489 74.32 ெவற்ற

2 சாமநாதன்.க ஆண் கண்ணப்பன் . வ அ.இ.அ.த..க 131 19.91 ேதால்வ

3 தமழ் அரசன்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் .  ப.ேஜ.ப 18 2.74
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரகாஷ்.ப ஆண் பழன பா.ம.க. 20 3.04
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:867   பதவான வாக்கள்: 629(72.55%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 629    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 மீனாட்ச.ஜீ ெபண் ஜீவா . ப த..க 509 80.92 ெவற்ற

2 வஜயமார.பா ெபண் பா.  அ.இ.அ.த..க 120 19.08 ேதால்வ

ேபராட்ச : வளவர்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1211   பதவான வாக்கள்: 856(70.69%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 856    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 நடராஜன். ஆண் சாம ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 382 44.63 ேதால்வ

2 பாஸ்கரன்.ேசா ஆண் ேசாமந்தரம் த..க 474 55.37 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:837   பதவான வாக்கள்: 634(75.75%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 633    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 லதா. ெபண் ப்ரமணயன் அ.இ.அ.த..க 108 17.06 ேதால்வ

2  சவசங்கர.க ெபண் அன்பர த..க 525 82.94 ெவற்ற

ேபராட்ச : வளவர்   வார் எண்: 10 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1025   பதவான வாக்கள்: 748(72.98%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 748    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 அேசாக்.பா ஆண் பாலகஷ்ணன் ேக த..க 385 51.47 ெவற்ற

2 தயாகராஜன்.ப ஆண் இ. பரந்தாமன் அ.இ.அ.த..க 363 48.53 ேதால்வ

ேபராட்ச : வளவர்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1211   பதவான வாக்கள்: 937(77.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 937    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கந்தன். ஆண் ப்சாம அ.ம..க. 416 44.40 ெவற்ற

2 சதீஷ்மார். ஆண் ப்ரமணயன் ப.ேஜ.ப 25 2.67
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ப்.க ஆண் கஷ்ணர்த்த .  த..க 344 36.71 ேதால்வ

4 பரபாகரன்.ப ஆண் பழனேவல். ரா அ.இ.அ.த..க 152 16.22
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வளவர்   வார் எண்: 12 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:854   பதவான வாக்கள்: 618(72.37%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 618    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பார்த்தபன். ஆண் ம. மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 227 36.73 ெவற்ற

2 கம ரப.அ ஆண் அப்ல் மாக் அ.இ.அ.த..க 170 27.51 ேதால்வ

3 ரவ.ெவ ஆண் ெவங்கேடசன் . ச த..க 213 34.47 ேதால்வ

4 ேவ. ஆண் ப்சாம ப.ேஜ.ப 8 1.29
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1109   பதவான வாக்கள்: 899(81.06%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 899    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அலேம. ெபண் மேரசன் . மா ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 63 7.01

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 கீதா.ச ெபண் சன்னைர அ.இ.அ.த..க 452 50.28 ெவற்ற

3 தவ்யா.அ ெபண் பரராமன் . ஜா வ.ச.க. 375 41.71 ேதால்வ

4 பரமளா. ெபண் ேஷாத்தமன் . பா அ.ம..க. 9 1.00
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1284   பதவான வாக்கள்: 993(77.34%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 992    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 உமா மேகஸ்வர.இரா ெபண் ந. மார் அ.இ.அ.த..க 499 50.30 ெவற்ற

2 கன்யா.ேமா ெபண் ேமாகன் பா.ம.க. 41 4.13
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பாமத.ஏ ெபண் ஏமைல ப.ேஜ.ப 12 1.21
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பாமத.க ெபண் தனராஜ் த..க 440 44.35 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:1025   பதவான வாக்கள்: 832(81.17%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 832    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இராதா.ெஜ ெபண் ெஜகதீசன்.  அ.இ.அ.த..க 382 45.91 ேதால்வ

2 பத்மாவத.த ெபண் தசங் த..க 450 54.09 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:610   பதவான வாக்கள்: 506(82.95%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 504    ெசல்லாத வாக்கள் : 2
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத

/கணவர் ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 கனகா.ச ெபண் சக்தேவல் த..க 289 57.34 ெவற்ற

2 ெகஜலட்ம.ப ெபண் பழன அ.ம..க. 2 0.40
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பவான.நா ெபண் நாகப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 36 7.14

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வள்ள. ெபண் ரா.ர்த்த அ.இ.அ.த..க 177 35.12 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:606   பதவான வாக்கள்: 550(90.76%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 550    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெகங்காதரன்.வ ஆண் வராசாம த..க 152 27.64 ேதால்வ

2 ேரஷ்.த ஆண் தண்டபாண ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 389 70.73 ெவற்ற

3 பழனசாம.ெப ஆண் ெபமாள் அ.இ.அ.த..க 9 1.64
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வக்ரவாண்   வார் எண்: 3 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:824   பதவான வாக்கள்: 680(82.52%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 680    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 இதயநாதன்.ச ஆண் சன்னப்பன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 160 23.53 ேதால்வ

2 உமான் அ.அ ஆண் அப்ல் வகாப் எஸ்..ப.ஐ. 4 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 மார். ஆண் னதேவல் இ.ேத.கா 142 20.88 ேதால்வ

4 ைகலாசம். ஆண் வாமநாதன் பா.ம.க. 23 3.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 பக்கர.ஆ ஆண் ஆதலம் நா.த.க. 4 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ெபமாள்ராஜா. ஆண் ப்ரமணயன் ப.ேஜ.ப 4 0.59
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

7 ரேமஷ்.ேகா ஆண் ேகாவந்தன் அ.இ.அ.த..க 343 50.44 ெவற்ற

ேபராட்ச : வக்ரவாண்   வார் எண்: 4 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:704   பதவான வாக்கள்: 569(80.82%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 569    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்மார்.வ ஆண் வரதன் ப.ேஜ.ப 8 1.41
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்பாஸ் அ. ஆண் கம பாஷா நா.த.க. 25 4.39
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பா.வ ஆண் வஸ்வநாதன் த..க 302 53.08 ெவற்ற

4 ராஜா.ரா ஆண் ராமங்கம் பா.ம.க. 191 33.57 ேதால்வ

5 ஜார்ஜ்.ெச ஆண் ெசல்ைலயன் அ.இ.அ.த..க 42 7.38
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

6 ஜீவானந்தம். ஆண் ர்த்த அ.ம..க. 1 0.18
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:694   பதவான வாக்கள்: 532(76.66%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 532    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ஏ ெபண் ஏமைல அ.இ.அ.த..க 159 29.89 ேதால்வ

2 தமழ்ெமாழ. ெபண் கலன் ப.ேஜ.ப 15 2.82
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 ேரவத.வ ெபண் வராசாம த..க 353 66.35 ெவற்ற

4 ேஹமலதா.ெவ ெபண் எம்.ெவங்கடாசலம் அ.ம..க. 5 0.94
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

ேபராட்ச : வக்ரவாண்   வார் எண்: 6 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:520   பதவான வாக்கள்: 457(87.88%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 457    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேசகர்.ேகா ஆண் ேகாவந்தராஜ் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 120 26.26 ேதால்வ

2 பா.ரா ஆண் ராதாகஷ்ணன் த..க 98 21.44 ேதால்வ

3 ஷ்பராஜ். ஆண் த்ராமன் அ.இ.அ.த..க 236 51.64 ெவற்ற

4 கம
இஸ்மாயல்.அ ஆண் அப்ல் த்தப் எஸ்..ப.ஐ. 1 0.22

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 ேவேகாபால்.ச ஆண் சம்பந்தம் ப.ேஜ.ப 2 0.44
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:698   பதவான வாக்கள்: 0(0.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 0    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஆனந்த. ெபண் கன் த..க 0 0.00 ேபாட்யன்ற ேதர்

ேபராட்ச : வக்ரவாண்   வார் எண்: 8 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:725   பதவான வாக்கள்: 611(84.28%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 611    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பாலாஜ.ச ஆண் சந்தானம் த..க 355 58.10 ெவற்ற

2 பரகாஷ்.ெப ஆண் ெபமாள் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 109 17.84 ேதால்வ

3 ர்ணராவ்.ரா ஆண் அ.ராமாராவ் அ.இ.அ.த..க 147 24.06 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:778   பதவான வாக்கள்: 708(91.00%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 708    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ஏமைல.தா ஆண் தாண்டவராயன் வ.ச.க. 215 30.37 ேதால்வ

2 தநாக்கர.ந ஆண் நடராஜன் ேத..த.க 29 4.10
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 நடராஜன்.அ ஆண் அர்ச்ணன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 115 16.24

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 பரகாஷ்.ஐ ஆண் ஐயனாரப்பன் அ.இ.அ.த..க 18 2.54
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 வரேவல். ஆண் ப்ரமணயன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 331 46.75 ெவற்ற

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:609   பதவான வாக்கள்: 501(82.27%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 501    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

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

வாக்கள்
சதவதம்

% 

1 காமாட்ச.த ெபண் தஞானசம்பந்தம் ப.ேஜ.ப 34 6.79
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தா.பா ெபண் பாக்யராஜ் த..க 257 51.30 ெவற்ற

3 ைபேராஸ்
ேபகம்.ச ெபண் சர்தீன் அ.இ.அ.த..க 60 11.98

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 ஷமனா
நர்கீஸ்.எம் ெபண் அன்சர் அ எஸ்..ப.ஐ. 150 29.94 ேதால்வ

ேபராட்ச : வக்ரவாண்   வார் எண்: 11 [ெபா]

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:613   பதவான வாக்கள்: 460(75.04%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 460    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அேசாக்.ேமா ஆண் ேமாகன் ப.ேஜ.ப 12 2.61
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 அப்ல் சலாம். ஆண் கம
அனீபா த..க 385 83.70 ெவற்ற

3 ரளகஷ்ணன். ஆண் ைர பா.ம.க. 2 0.43
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 கன்.ரா ஆண் ராமசாம அ.இ.அ.த..க 61 13.26
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:542   பதவான வாக்கள்: 468(86.35%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 468    ெசல்லாத வாக்கள் : 0
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வ.
எண். ெபயர் பானம்

தந்ைத
/கணவர்
ெபயர்

கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ெசல்வ.ேத ெபண் ேதவராஜ் பா.ம.க. 8 1.71
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 தாட்சாயண.ஆ ெபண் ஆகம் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 6 1.28

ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 பரயா. ெபண் பாலன் த..க 308 65.81 ெவற்ற

4 வேனஸ்வர. ெபண் கன் ப.ேஜ.ப 16 3.42
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

5 யனாராண.ச ெபண் சரவணன் அ.இ.அ.த..க 130 27.78 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:712   பதவான வாக்கள்: 596(83.71%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 596    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 அம்.ேமா ெபண் ேமாகனந்தரம் பா.ம.க. 19 3.19
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

2 சரஸ்வத.பா ெபண் பாஜீவானந்தம் த..க 278 46.64 ேதால்வ

3 பவான.ரா ெபண் ராேஜஷ் அ.இ.அ.த..க 293 49.16 ெவற்ற

4 பால்ெமாழ. ெபண் ஷ்பரஜ் ப.ேஜ.ப 6 1.01
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:604   பதவான வாக்கள்: 547(90.56%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 546    ெசல்லாத வாக்கள் : 1

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 பா.ரா ெபண் இராேஜந்தரன் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 254 46.52 ெவற்ற

2 மத.ப ெபண் பச்ைசத் அ.இ.அ.த..க 12 2.20
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

3 லஷ்மேதவ.பா ெபண் பாலகன் ம.த..க. 37 6.78
ைவப்த்
ெதாைக
இழப்

4 வஜயா. ெபண் மார் ேயட்ைச
ேவட்பாளர் 243 44.51 ேதால்வ

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

ெமாத்த வாக்காளர்கள்:592   பதவான வாக்கள்: 499(84.29%)      ெசல்லத்தக்க வாக்கள்: 499    ெசல்லாத வாக்கள் : 0

வ.
எண். ெபயர் பானம் தந்ைத /கணவர்

ெபயர் கட்ச ெபற்ற
வாக்கள்

சதவதம்
% 

1 ேகாமத.வா ெபண் வாேதவன் அ.இ.அ.த..க 167 33.47 ேதால்வ

2 ெவண்ணலா.கா ெபண் காத்தவரயன் த..க 332 66.53 ெவற்ற


