Block Panchayat - Result Sheet
Block Panchayat

Ward

Name

Address

Party

പപാറശപാല

പുതത്ത്നന്കട

ബതി.സതിന

പവതിതറ, നപരുറരതപാട്ടറ, മുള്ളുവതിള.പതി.ഒ

CPI(M)

പപാറശപാല

തതിരുപുററ

വതി.ആര്. സലൂജ

പനെനെതിന്ന ന്കതിഴക്കരതിന്കതത്ത് പുതന വഗീടത്ത്, മപാങ്കൂട്ടറ, തതിരുപുററ.പതി.ഒ

CPI

പപാറശപാല

മരരപാപുരറ

എറ.ആര്.സസമണ്

എറ.ആര്.സദനെറ, നചെങ്കല, നചെങ്കല.പതി.ഒ

INC

പപാറശപാല

ഉദതിയറക്കുളങ്ങര

വട്ടവതിള വതിജയന

കൃഷ്ണവതിലപാസറ, വട്ടവതിള, വട്ടവതിള.പതി.ഒ

INC

പപാറശപാല

നനെടതിയറനന്കപാടത്ത്

ബപാബുക്കുട്ടന

പൂരുരുട്ടപാതതി,പരശുവയ്ക്കല പതി.ഒ, പപാറശപാല

INC

പപാറശപാല

പരശ്ശുവക്കല

വതി.അരുണ്

പതി.സതി.എന.നഹടൌസത്ത്, പപാറശപാല പതി.ഒ

INC

പപാറശപാല

നടടൌണ്

നന്ക.നെതിര്മ്മലകുമപാരതി

എസത്ത്.എന.നെതിവപാസത്ത്, നചെറുവട്ടൂര്നപപാറ്റ, പരശുവയ്ക്കല പതി.ഒ

INC

പപാറശപാല

നചെങ്കവതിള

എ.നസലതിന രമരതി

മപാതപാ നെതിലയറ, പുലതിക്കണ്ടറ, അയതിര, അയതിര.പതി.ഒ

INC

പപാറശപാല

ന്കപാരരപാടത്ത്

എഫത്ത്.രലപാറനസത്ത്

അയണതിവതിള വഗീടത്ത്, എറതിച്ചല്ലൂര്, പപാമൂട്ടുക്കട പതി.ഒ

IND(LDF)

പപാറശപാല

കുളത്തൂര്

ദപാനെരപാജത്ത്.എച്ചത്ത്

വൃനപാവനെറ, ഇടച്ചതിറ,നപപാഴതിയൂര് പതി.ഒ 695513

INC

പപാറശപാല

നപപാഴതിയൂര്

അന്കകതിരനെപാ സപാബു

തതപതിളരതപാപത്ത്, നതരക്ക നന്കപാല്ലറരന്കപാടത്ത്, നപപാഴതിയൂര് പതി.ഒ 695513

INC

പപാറശപാല

പൂഴതിക്കുന്നു

ബലസതി ജയചെന്ദ്രന

നജ.ബതി.ഭവന, ന്കപാഞതിരറരതപാട്ടറ, നവങ്കടമത്ത്.പതി.ഒ, കുളത്തൂര്

INC

പപാറശപാല

അരുമപാനൂര്

വതി.എസത്ത്.ഷതിന

നന്കപാറ്റനവതിള ന്കടയപാറപുതനവഗീടത്ത്, അരുമപാനൂര്, പൂവപാര്.പതി.ഒ

INC

പപാറശപാല

പൂവപാര്

ഫതിലമപാ അലകപാണ്ടര്

നെടുതറ പുരയതിടറ, പൂവപാര്, പൂവപാര്.പതി.ഒ

CPI(M)

നപരുറന്കട വതിള

ന്കളതിക്കപാടത്ത്

ന്കളതിക്കപാടത്ത് ഭുവരനെന്ദ്രന

ഏറരക്കപാണതത്ത് വഗീടത്ത്, ന്കളതിക്കപാടത്ത്, സമലക്കര പതി.ഒ

INC

നപരുറന്കട വതിള

അമ്പൂരതി

രമരതിക്കുട്ടതി കുരരപാരക്കപാസത്ത്

ഈരുരതിക്കല വഗീടത്ത്, മപായറ പതി.ഒ

INC

നപരുറന്കട വതിള

നവളറട

വതി. അമരലശകരതി

വട്ടറരതപാട്ടരതിന്കതത്ത് വഗീടത്ത്, മണലതി പതി.ഒ, നവളറട

CPI(M)

നപരുറന്കട വതിള

ന്കതിളതിയൂര്

പതി. സുജപാതകുമപാരതി

അനെശകര, രചെമതിലക്കുഴതി, മണപാറരന്കപാണറ പതി.ഒ

CPI

നപരുറന്കട വതിള

പനെച്ചമൂടത്ത്

വതി. ദയപാനെനന

രശപാഭപാ നെനനെറ, നചെറുന്കരവതിളപാന്കറ, നവളറട പതി.ഒ

INC

നപരുറന്കട വതിള

കുന്നത്തുന്കപാല

ജതി. ബപാലകൃഷ്ണപതിള

നചെറുരതപാട്ടതത്ത് ബറഗ്ളപാവത്ത്,

CPI(M)
CPI(M)

നചെറതിയനന്കപാല്ല പതി.ഒ

നപരുറന്കട വതിള

നന്കപാല്ലയതില

വതി.എസത്ത്. ബതിന

ബതി.നന്ക. രന്കപാരട്ടജത്ത്, ആരമപാട്ടുരന്കപാണറ, നെടൂര്നന്കപാല്ല, ചെപായരക്കപാട്ടുരന്കപാണറ
പതി.ഒ

നപരുറന്കട വതിള

മഞ്ചവതിളപാന്കറ

മഞ്ചവതിളപാന്കറ അജതി

ഗതിരതിജപാ ഭവന, കുറ്റതിയപാണതിയ്ക്കല, മഞ്ചവതിളപാന്കറ പതി.ഒ

INC

നപരുറന്കട വതിള

നപരുറന്കടവതിള

അഡക. മഞ

സജു വതിലപാസറ, മണലുവതിള, മപാരപായമുട്ടറ പതി.ഒ

INC

നപരുറന്കട വതിള

പപാലതിരയപാടത്ത്

അറബതിന്ക. പതി

അക്ഷര, നെപാറപാണതി, കുന്നത്തുന്കപാല പതി.ഒ

CPI(M)

നപരുറന്കട വതിള

ആരരനരന്കപാടത്ത്

ജതി. പ്രസന്ന

തതിരുഹൃദയ മനതിരറ, എസത്ത്.പതി. രന്കപാരട്ടജത്ത്, ന്കഗീഴപാറൂര്, ന്കഗീഴപാറൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

നപരുറന്കട വതിള

നചെമ്പൂരത്ത്

സപാറപാ രബബതി. എസത്ത്

ന്കരട്ടപാടത്ത് ന്കതിഴക്കുറന്കര, നചെമ്പൂരത്ത്, ഒറ്റരശഖരമറഗലറ പതി.ഒ

CPI(M)

നപരുറന്കട വതിള

ഒറ്റരശഖരമറഗലറ

എല.വതി. അജയകുമപാര്

മമല ഭവന, കുരവറ, ഒറ്റരശഖരമറഗലറ പതി.ഒ

INC

നപരുറന്കട വതിള

വപാഴതിച്ചല

സടൌമര ബതിന

നപരുരതപാട്ടതതില വഗീടത്ത്, വപാഴതിച്ചല, കുട്ടമല പതി.ഒ

INC

അതതിയനൂര്

മുട്ടക്കപാടത്ത്

ഉച്ചക്കട സുരരഷത്ത്

മുളത്ത് വതിള വഗീടത്ത്, ഉച്ചക്കട, നവങ്ങപാനൂര് പതി.ഒ.

INC

അതതിയനൂര്

നപരതിങ്ങമല

ഗഗീത പ്രഫുല്ല ചെന്ദ്രന

നെളതിനെതി നെതിലയറ, നപരതിങ്ങമ്മല, ന്കല്ലതിയൂര് പതി. ഒ.

INC

അതതിയനൂര്

പയറ്റുവതിള

സതി തങ്കരപാജത്ത്

ചെരതിവുവതിള വഗീടത്ത്, പുലതിയൂര്രക്കപാണറ, പയറ്റുവതിള പതി.ഒ.

CPI(M)
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അതതിയനൂര്

അവണപാകുഴതി

മറതിയപാമ്മ രന്കസരതി

രന്കസരതി ഭവന,നനെല്ലതിമൂടത്ത് പതി. ഒ

CPI(M)

അതതിയനൂര്

ന്കമുന്കതിനരന്കപാടത്ത്

നന്ക പതി ശശതിധരന നെപായര്

ആയതിലര, ഊരുട്ടുന്കപാല , നനെയപാറ്റതിനന്കര പതി. ഒ

CPI(M)

അതതിയനൂര്

നവനപന്കല

രന്കപാമളറ എസത്ത്

ന്കല്ലുവതിള വഗീടത്ത്, കുരുതറകുടതി, തപാന്നതിമൂടത്ത്, പതി. ഒ

CPI(M)

അതതിയനൂര്

നനെല്ലതിമൂടത്ത്

ലളതിത സതി

നപപാറ്റമണ നപപാഴതിഞതി രവങ്ങ നെതിന്ന വഗീടത്ത്, നവണ്കുളറ, നനെല്ലതിമൂടത്ത് പതി. ഒ

CPI(M)

അതതിയനൂര്

ന്കപാഞതിരറകുളറ

രവതി നന്ക

രവങ്ങ നെതിന്ന വഗീടത്ത്, സന്കവനവതിള, ന്കപാഞതിരറകുളറ പതി ഒ

INC

അതതിയനൂര്

ലൂര്ധുപുരറ

എറ വത്സലറ മുത്തുനെപായന്കറ

എറ വതി മനതിരറ, പപാമ്പുന്കപാല, പുതതിയതുറ പതി ഒ

INC

അതതിയനൂര്

ന്കരുറകുളറ

സശലജ രദവന്കതി

കുഞ വഗീട്ടു വതിളപാന്കറ, ന്കരുറകുളറ, പുല്ലുവതിള പതി ഒ

INC

അതതിയനൂര്

പുല്ലുവതിള

രജപാവതിക്ടര് നജ. രജപായതി രമപാറപായതിസത്ത്

നതറ്റതി നെതിന്ന പുരയതിടറ, പുല്ലുവതിള പതി ഒ

INC

അതതിയനൂര്

രന്കപാട്ടത്ത്ന്കപാല

എസത്ത് പ്രസന്നകുമപാരതി

ശതിവകൃപ,പുന്നക്കുളറ, രന്കപാട്ടുന്കപാല പതി ഒ

CPI(M)

അതതിയനൂര്

നവങ്ങപാനൂര്

പുഷ്പ സ്റ്റുവര്ട്ടത്ത്

_ഗുരുപ്രന്കപാശത്ത്, നവളപാര്, രന്കപാവളറ പതി ഒ

INC

രനെമറ

പുളതിയറരന്കപാണറ

തങ്കമണതി.ബതി

പളളതിവതിള വഗീടത്ത്, വതിട്ടതിയറ, രപയപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

വതിളപതിലശപാല

സുഗനതി.എല

ഷഗീനെ ഭവന, നനെടുറകുഴതി, മുളയറ.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

മലയതിനന്കഗീഴത്ത്

ബതിന രതപാമസത്ത്

സപാറടതി രന്കപാരട്ടജത്ത്, സതി.എസത്ത്.ഐ ജറഗ്ഷന, മലയറ, മലയറ.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

മപാറനെല്ലൂര്

ശപാന്ത പ്രഭപാന്കരന

പ്രഭപാ നെതിവപാസത്ത്, ന്കണ്ടല പതി.ഒ

CPI(M)

രനെമറ

ഊരുട്ടമലറ

ഊരൂട്ടമലറ ഷതിബു

പ്ളപാവതിള പുതന വഗീടത്ത്, ന്കതിളതിരക്കപാട്ടുരന്കപാണറ, ഊരൂട്ടമലറ

INC

രനെമറ

വലതിയറതല

സതി.ആര്.രപാരജഷത്ത്

ചെന്ദ്ര, കൃഷ്ണപുരറ, നെരുവപാമൂടത്ത്.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

ബപാലരപാമപുരറ

നന്ക.പതി.ഷഗീല

നന്ക.പതി.എസത്ത് ഭവന, തലയല, ആറപാലുമ്മൂടത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

രനെമറ

അന്തതിയൂര്

അഡക.ആഗ്നസത്ത് റപാണതി

പ്ളപാവതിള വടക്കരതിന്കത്ത് പുതന വഗീടത്ത്, മറഗലതത്ത് രന്കപാണറ, ന്കട്ടച്ചലകുഴതി.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

പൂരങ്കപാടത്ത്

വസന്ത.പതി

പ്ളപാവതിള പുതന വഗീടത്ത്, ഇടുക്കതത്ത് രന്കപാണറ, നവടതിവച്ചപാനരന്കപാവതില

CPI(M)

രനെമറ

പൂങ്കുളറ

ന്കപാക്കപാമൂല ബതിജു

പളളതത്ത് ന്കപാക്കല വഗീടത്ത്, ന്കപാക്കപാമൂല, ന്കല്ലതിയൂര്.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

നവളപായണതി

ബതി.നെതിര്മ്മല കുമപാരതി

ശതിരവപാദയറ, ന്കഗീര്തതി നെഗര്, നവളളപായണതി, രനെമറ.പതി.ഒ

CPI(M)

രനെമറ

പ്രവച്ചമലറ

ഗതിരതിജ രസപാമരശഖരന

ഗതിരതിജപാലയറ, പറമത്ത് രന്കപാണറ, നമപാട്ടമൂടത്ത്, നെരവപാമൂടത്ത്.പതി.ഒ

CPI

രനെമറ

പളതിച്ചല

ബതി.വതിക്രമന

ശങ്കര് ഭവന, തുരമപാടത്ത്, ബപാലരപാമപുരറ.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

മരചെല

അഡക.എറ.മണതിന്കണ്ഠന

നെഗീലപാഞ്ചല രമനല വഗീടത്ത്, നെരുവപാമൂടത്ത്.പതി.ഒ

INC

രനെമറ

നപരുന്കപാവത്ത്

നന്ക.ജയകുമപാര്

കൃഷ്ണ സരസത്ത്,പപാവച്ചക്കുഴതി, നപരുന്കപാവത്ത് പതി.ഒ

INC

രനെമറ

രപയപാടത്ത്

എഡകതിന രജപാര്ജത്ത്

നെതിസതി രന്കപാരട്ടജത്ത്, സക്രസത്ത് നെതിലയറ, പതിറയതില, രപയപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

അഴൂര്

രശപാഭ ബതി.

ചെരുവതിള വഗീടത്ത്, നന്കപാച്ചപാലുറമൂടത്ത്, കുറക്കട പതി. ഒ.

CPI(M)

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

മുട്ടപപാലറ

ബതിന്ദു സതി

മൂലയതില വഗീടത്ത്, മുട്ടപലറ, നപരുങ്ങുഴതി പതി. ഒ.

CPI

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

നവയതിലൂര്

നന്ക. എസത്ത് അജതിതത്ത് കുമപാര്

ശപാരദപാ ഭവന, മുണ്ടക്കല, മുരുക്കുറപുഴ. പതി.ഒ.

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

കുടവൂര്

എസത്ത് രശപാഭനെകുമപാരതി

പ്രയപാഗ, പുസന്നക്കുന്നറ, കുടവൂര് പതി. ഒ.

CPI(M)

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

മുരുക്കുറപുഴ

എ. നെടൌഷപാദത്ത്

സതിതപാര, മറഗലപുരറ, രതപാന്നക്കല പതി.ഒ 695317

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

മഞമല

രനെതപാജതിപുരറ അജതിതത്ത്

സമതതി ഭവന, രനെതപാജതിപുരറ, രനെതപാജതിപുരറ പതി.ഒ. രപപാതനരന്കപാടത്ത് 695 589 CPI
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രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

രപപാതനരന്കപാടത്ത്

വതിമല കുമപാര്

കുഴതിവതിള വഗീടത്ത്, ആനെരക്കപാടത്ത്, രപപാതനരന്കപാടത്ത് പതി. ഒ. 695 584

CPI(M)

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

അണ്ടൂര് രന്കപാണറ

എറ മുനെഗീര്

ന്കപാരമൂടത്ത് പുതനവഗീടത്ത്, നന്കപായ്ത്തൂര്രന്കപാണറ പതി.ഒ. രപപാതനരന്കപാടത്ത്

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

ന്കണതിയപാപുരറ

സഗീനെപാ രപാജന

വപാരൃതത്ത് വഗീടത്ത്, കുന്നതിനെന്കറ, ന്കണതിയപാപുരറ പതി.ഒ.

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

സമതപാനെതി

നെദഗീറപാ സഫസല

റമഗീസത്ത് മനസതില, (രന്കപാണതത്ത് വഗീടത്ത്) ന്കരതിച്ചപാറ, പളതിപ്പുററ പതി.ഒ. 695316

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

രമനെറകുളറ

നവട്ടുരറപാഡത്ത് വതിജയന

ആയതിലറ, നവട്ടുരറപാഡത്ത്, ന്കണതിയപാപുരറ പതി ഒ

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

തുമ

രജപാളതി പരതപാസത്ത്

സുജപാ രന്കപാരട്ടജത്ത്, തുമ, പളതിത്തുറ പതി.ഒ., തതിരുവനെന്തപുരറ

INC

രപപാനതനരന്കപാഡത്ത്

പുതുകുറതിച്ചതി

സരതിത സുനെതി

പുതുവല വഗീടത്ത്, ന്കഠതിനെറകുളറ, പുതുക്കുറതിച്ചതി പതി.ഒ.

INC

നവളനെപാടത്ത്

വതിതുര

എസത്ത്.എല .കൃഷ്ണകുമപാരതി

രമക്കുറന്കര,തളച്ചതിറ,രമമല.പതി.ഒ

CPI(M)

നവളനെപാടത്ത്

ആനെപപാറ

ശകുന്തള.ഒ

ആറ്റരതിന്കത്തുവഗീടത്ത്,ഈഞ്ച,മണ്പുററ,ആനെപപാറ

INC

നവളനെപാടത്ത്

പരരണ്ടപാടത്ത്

ദഗീക്ഷതിതത്ത്

വയലരതിന്കതത്ത് വഗീടത്ത്,രന്കപാട്ടയ്ക്കന്കറ

CPI(M)

നവളനെപാടത്ത്

ആരരനെപാടത്ത്

മഗീനെപാങ്കല കുമപാര്

രതപാട്ടരതിന്കതത്ത് വഗീടത്ത്,മഗീനെപാങ്കല.പതി.ഒ

CPI

നവളനെപാടത്ത്

കുറ്റതിച്ചപാല

ജയപപാലന .റ്റതി

നജ.ബതി.ഹടൌസത്ത്,അരുന്കതില രറപാഡരതിന്കത്തുവഗീടത്ത്,കുറ്റതിച്ചല .പതി.ഒ

INC

നവളനെപാടത്ത്

രപഴറമൂടത്ത്

പരുതതിപളതിചെന്ദ്രന

പുളതിമൂടത്ത് വഗീടത്ത്,പരുതതിപളതി.പതി.ഒ

CPI(M)

നവളനെപാടത്ത്

വഗീരണറക്കപാവത്ത്

രപാരജന്ദ്രന .പതി

ചെരുവതിളപുതന വഗീടത്ത്,ന്കല്ലപാമറ,പന്നതിരയപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

നവളനെപാടത്ത്

ആമച്ചപാല

നന്ക.അനെസൂയ

സുനെഗീവരറ,അനപലതതിനന്കപാല,അനപലതതിനന്കപാല.പതി.ഒ

CPI(M)

നവളനെപാടത്ത്

ന്കപാട്ടപാന്കട

നഷര്ളതി.നന്ക

പറങ്കതിമപാറവതിള,അറവനരന്കപാണറ,ആമച്ചല .പതി.ഒ

INC

നവളനെപാടത്ത്

ന്കതിളതി

ജതിജതി

പപാലതടതിവഗീടത്ത്,പരുതതിപളതി,പരുതതിപളതി.പതി.ഒ

INC

നവളനെപാടത്ത്

പൂവച്ചല

ബതിന്ദു.എല

രദവഗീകൃപ,മതിനെതിനെഗര്,ന്കപാട്ടപാക്കട.പതി.ഒ

INC

നവളനെപാടത്ത്

ഉറതിയപാരന്കപാടത്ത്

പതി.ന്കമലരപാജത്ത്

ന്കനെന്കനെതിവപാസത്ത്,ന്കടുക്കപാമൂടത്ത്,ഉറതിയപാരക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

നവളനെപാടത്ത്

നവളനെപാടത്ത്

ഇന്ദുരലഖ.എസത്ത്

വതിപഞ്ചതിന്ക,ഭഗവതതി നെഗര് ,നവളനെപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

നവളനെപാടത്ത്

കുളപട

എറ.എല .ന്കതിരഷപാര്

ന്കതിരഷപാര്ഭവന ,ബടൌണ്ടര്മുക്കത്ത്

CPI(M)

നവളനെപാടത്ത്

ചെക്രപപാണതിപുരറ

സുനെതിലകുമപാര് .എസത്ത്

ശരപാമളപാലയറ,പുലതിയൂര്,പനെരക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ

CPI

നവളനെപാടത്ത്

നതപാളതിരക്കപാടത്ത്

രശപാഭനെപാ രജപാര്ജത്ത്

പളതിവതിള വഗീടത്ത്,രതപാട്ടുമുക്കത്ത്,വതിതുര.പതി.ഒ

INC

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

പനെവൂര്

സുനെതിത.വതി.ഐ

അഭതിനെനത്ത് ഭവന , പനെയമുട്ടറ, പനെയമുട്ടറ പതി ഒ

INC

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

ആട്ടുന്കപാല

ന്കതിരഷപാര് .എസത്ത്. വതി

ന്കട്ടയ്ക്കപാലതില വഗീടത്ത് , ആട്ടുന്കപാല ,ചുളളതിമപാനൂര് പതി ഒ

CPI(M)

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

ചുളതിമപാനൂര്

ആര്.വതിജയമ്മ

ഹരതിത,ആനെപാടത്ത്,ആനെപാടത്ത്.പതി.ഒ

CPI

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

അരുവതിക്കര

നന്ക.പതി.ഹരതിശ്ചന്ദ്രന

സവഷ്ണവറ , ന്കളതറ , മഞ്ച.പതി.ഒ

INC

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

നചെറതിയനന്കപാണതി

രശപാഭനെ ദപാസത്ത്

ന്കതിഴരക്കക്കര പുതന വഗീടത്ത് സമലറ , നചെറതിയ നന്കപാണതി

INC

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

ന്കപാച്ചപാണതി

ബതി.ഷപാജു

സരസകതതി ഭവന, ന്കളത്തുന്കപാല, ന്കരകുളറ പതി ഒ

CPI(M)

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

ന്കരകുളറ

ലളതിതപാറബതിന്ക.പതി

രചെപാതതി നെതിലയറ, മുരക്കപാല, ന്കരകുളറ പതി ഒ

CPI(M)

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

മരുതൂര്

സുധര്മ്മ.നജ.എല

തപാന്നതിമൂടത്ത് വതിള വഗീടത്ത് , ന്കപാച്ചപാണതി ,ന്കരകുളറ പതി ഒ

CPI(M)

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

വട്ടപപാറ

കൃഷ്ണന.ആര്

ആനസതി രന്കപാരട്ടജത്ത് ,ന്കഗീരഴന്കല്ലയറ, ന്കല്ലയറ.പതി.ഒ

CPI

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

നെന്നപാട്ടുന്കപാവത്ത്

എസത്ത്.ലതകുമപാരതി

നനെട്ടയതത്ത് കുഴതിവഗീടത്ത് നനെടുരവലതി , നന്കപാഞ്ചതിറ. നന്കപാഞ്ചതിറ. പതി ഒ

CPI
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നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

നവട്ടതിനെപാടത്ത്

ബഗീനെ.എസത്ത്.എസത്ത്

ആഞ്ജരനെയറ , രവറ്റതിനെപാടത്ത് വട്ടപപാറ പതി ഒ

INC

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

രവങ്കവതിള

ആനെപാടത്ത് .ജതി.ചെന്ദ്രന

കുളവതിരയപാടത്ത് ന്കതിഴക്കുറന്കര , കൃഷ്ണ വതിലപാസറ , അനെപാടത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

നനെടുമങ്ങപാടത്ത്

രതക്കട

സുസമറപാ ബഗീവതി.ആര്

സുനെഗീറപാ നഹടൌസത്ത് , പറങ്കതിമപാറവതിള വഗീടത്ത് , ന്കനെരപാകുളങര , നവമപായറ പതി ഓ

INC

വപാമനെപുരറ

വപാമനെപുരറ

രവഗീന്ദ്രന നെപായര്

നപരുറമപാങ്കരവഗീടത്ത്, ന്കളമച്ചല, ന്കളമച്ചല പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

ന്കല്ലറ

ബതി.എല കൃഷ്ണപ്രസപാദത്ത്

ലളതിതപാഭപാവന, പടൌവത്തൂര്, പപാലുവളതി പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

മതിതറമല

കുമപാരതി ഷഗീല

ശകുന്തളപാ ഭവന, ന്കതിളരക്കവതിള, പരപതില, മുതുവതിള പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

പപാരങ്ങപാടത്ത്

എറ.ശശതിന്കല

ന്കലപാ നെതിവപാസത്ത്, ഭരതന്നൂര്, ഭരതന്നൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

വപാമനെപുരറ

ഭരതന്നൂര്

അന എ.നെപായര്

ഉഷസത്ത്, കുണ്ടപാടത്ത്, പപാരലപാടത്ത്, പച്ച പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

ഇടതിഞപാര്

ബതി. പവതിതകുമപാര്

രലഖപാസദനെറ, നപരതിങ്ങമ്മല, പനെരങ്ങപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

നപരതിങ്ങമ്മല

ജുസമലപാ അബ്ദുള് സതപാര്

സപാര് ബതിലഡതിറഗത്ത്, സദവപുരറ പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

പപാരലപാടത്ത്

മഞ്ജു മദുസുദനെന

ന്കട്ടക്കപാടതില വഗീടത്ത്, ആലുറമൂടത്ത്, പച്ച, പപാലുവളതി പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

നെനതിരയപാടു

ഉഷപാവതിജയന

ഉഷസത്ത്, നെനതിരയപാടത്ത്, പച്ച പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

പുല്ലറപപാറ

എറ.എസത്ത് ഷപാജതി

ഷപാജതി മനസതില, നവഞപാറമൂടത്ത് പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

തലയപാല

ജതി. പുരുരശപാതമന നെപായര്

ഉദയപാഭപാവന, നെപാഗരുകുഴതി, പപാലപാറരന്കപാണറ പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

പഗീരപനരന്കപാടത്ത്

സുരപാജത്ത്

വതി.എസത്ത് ഭവന, നവളപാണതിക്കല, ആലതിയപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

വപാമനെപുരറ

രന്കപാലതിയനന്കപാടത്ത്

ജതി. ന്കലപാകുമപാരതി

അഖതില & നെതിഖതില ഭവന, ആലതിയപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

നനെല്ലനെപാടത്ത്

ബതിന എറ.എസത്ത്

നെഗീര്ച്ചപാലതില രന്കപാളനെതി വഗീടത്ത്, ആലറതറ, നവഞപാറമൂടത്ത് പതി.ഒ

INC

വപാമനെപുരറ

മപാണതിക്കമറഗലറ

ജതി. രബബതി സുരലഖ

പ്രപാഭപാതറ, ന്കപാവറ, നവഞപാറമൂടത്ത് പതി.ഒ

INC

ന്കതിളതിമപാനൂര്

പളതിക്കല

അനസപാര്.എ

അനസപാര് മനസതില, മുക്കറരന്കപാടത്ത്,ന്കപാട്ടുപുതുരശരതി, ന്കല്ലമലറ.

INC

ന്കതിളതിമപാനൂര്

മടവൂര്

നെതിഹപാസത്ത്

മപാന്തപാനെതത്ത് ന്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, പളളതിക്കല

INC

ന്കതിളതിമപാനൂര്

തുരമപാടത്ത്

എറ.ആര്.ജയകൃഷ്ണന

വതിജയവതിലപാസറ, പഴവടതി, മടവൂര്

INC

ന്കതിളതിമപാനൂര്

രപപാങ്ങനെപാടത്ത്

മഞ്ജു

ആനെവതിളവഗീടത്ത്, മലയ്ക്കല

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

ന്കതിളതിമപാനൂര്

ബതി.എസത്ത്.റജതി

സജതിഭവന,വതിളക്കപാട്ടുരന്കപാണറ,ന്കതിളതിമപാനൂര്

CPI

ന്കതിളതിമപാനൂര്

പഴയകുന്നുറരമല

ബതിന്ദു രപാമചെന്ദ്രന

ചെരുവതിള വഗീടത്ത്, പുരതറ്റത്ത്ന്കപാടത്ത്, പറണ്ടക്കുഴതി, തട്ടത്തുമല

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

മഞപപാറ

ടതി.വതി.ബഗീനെ

ചെരുവതിള വഗീടത്ത്, പന്തുവതിള, നന്കപാടുവഴന്നൂര്

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

പുളതിമപാതത്ത്

ഐഷപാ റഷഗീദത്ത്

ഷമതിവതിലപാസറ, പുളതിമപാതത്ത്

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

നന്കപാടുവഴന്നൂര്

ബതി.സുനെതിത

തുണ്ടതില വഗീടത്ത്, നന്കപാടുവഴന്നൂര്

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

നെഗരൂര്

എസത്ത്.നന്ക.സുനെതി

അപ്സര, പപാളയറ, നവളളല്ലൂര്

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

നവളല്ലൂര്

സതിത

ശപാവണറ, ന്കടവതിള, വഞ്ചതിയൂര്

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

വഞ്ചതിയൂര്

പത്മകുമപാരതി

വട്ടവതിളവഗീടത്ത്, (ന്കപാര്തതിന്ക), വഞ്ചതിയൂര്

INC

ന്കതിളതിമപാനൂര്

ന്കരവപാരറ

ലതിസഗീമണതി.ജതി

രഗപാകുലറ, ന്കല്ലമലറ

CPI

ന്കതിളതിമപാനൂര്

നെപാവപായതികുളറ

തപാജുദഗീന അഹമ്മദത്ത്

രവലറരന്കപാണറ വഗീടത്ത്, ന്കല്ലമലറ

CPI(M)

ന്കതിളതിമപാനൂര്

തൃരക്കപാവതില വട്ടറ

സതി.ബതിന

കുന്നുവതിള പുതനവഗീടത്ത്, നെപാവപായതിക്കുളറ

INC
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ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

ന്കപായതിക്കര

രയശുദപാസന സഗീഫന

ന്കടയതില പുരയതിടറ
അഞനതങ്ങത്ത്.പതി.ഒ
പതിന 695 309

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

സവക്കറ

നെന്യൂട്ടന അക്ബര്

പൂസങ്കതമൂടത്ത്_വക്കറ പതി.ഒ_പതിന 695 308

CPI(M)

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

നെതിലക്കപാമുക്കത്ത്

സുഭപാഷതിണതി.വതി

നന്കപാന്നയതില വഗീടത്ത്_വക്കറ പതി.ഒ_പതിന 695 308

JD(S)

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

ന്കഗീഴറ്റതിങ്ങല

എ.നെസഗീമപാ ബഗീവതി

ജനെതപാ ബതിലഡതിറഗ്സത്ത്_മണനെപാക്കത്ത്_നപരുങ്കുളറ.പതി.ഒ._പതിന 695 102

CPI(M)

CPI(M)

INC

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

മുദപാക്കല

പതി.ന്കരുണപാന്കരന നെപായര്

ന്കപാട്ടതില പുതന വഗീടത്ത്
ഇളമ.പതി.ഒ
ആറ്റതിങ്ങല
പതിന 695 103

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

വളക്കപാടത്ത്

ഒ.എസത്ത്.അറബതിന്ക

ചെപായരക്കപാട്ടത്ത് വടരക്കവതിള വഗീടത്ത്_രന്കപാരപാണതി.പതി.ഒ

CPI(M)

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

എടരക്കപാടത്ത്

രവണുരഗപാപപാലന നെപായര്

വപാണതിയന വതിളപാന്കറ_കൂന്തള്ളൂര്_ചെതിറയതിനന്കഗീഴത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

പുരവൂര്

കുമപാര്.എസത്ത്

എസത്ത്.വതി.നെതിവപാസത്ത്_ന്കപാട്ടുറപുററ_ന്കതിഴവതിലറ

INC

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

ന്കതിഴവതില്ലറ

സഷലജ സതരരദവന

സഷലജ ഭവന_മുടപുരറ.പതി.ഒ_ശതിവകൃഷ്ണപുരറ_ചെതിറയതിനന്കഗീഴത്ത്.

INC

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

ചെതിറയതിനന്കഗീഴത്ത്

ജതി.ചെന്ദ്രരശഖരന നെപായര്

അടതിക്കലത്തുവഗീടത്ത്_രമലക്കടയ്ക്കപാവൂര്.പതി.ഒ_ന്കടയ്ക്കപാവൂര്.

CPI(M)

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

ശപാര്ക്കര

പതി.മണതിന്കണ്ഠന

ചെക്കതിയറമുഖറ_മഞ്ചപാടതിമൂടത്ത്_ന്കടന്കറ.പതി.ഒ

CPI(M)

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

ന്കടക്കപാവൂര്

രപാജതിനെതി.ആര്

പൂജ_ന്കടയ്ക്കപാവൂര്.പതി.ഒ

CPI(M)

ചെതിറയതിന ന്കഗീഴത്ത്

അഞനതങ്ങത്ത്

രജപാസഫതിന മപാര്ട്ടതിന

എറ.നജ.എറ.വതിഹപാര്_അഞനതങ്ങത്ത്

CPI(M)

വര്ക്കല

ന്കപാപതില

ശപാരദപാമ്മ

ലകതി വതിലപാസറ, ന്കപാപതില, ഇടവ.പതി.ഒ

CPI(M)

വര്ക്കല

ഇളന്കമണ്

ലഗീല

നനെടതിയവതിളവഗീടത്ത്, ഹരതിഹരപുരറ ഹരതിഹരപുരറ.പതിഒ അയതിരൂര്, വര്ക്കല

INC

വര്ക്കല

പപാളയറകുന്നത്ത്

നന്ക.നന്ക.രവഗീന്ദ്രനെപാഥത്ത്

ന്കളതിയതിലതില, ന്കതിഴരക്കപ്പുററ.പതി.ഒ അയതിരൂര്, വര്ക്കല

INC

വര്ക്കല

നചെമ്മരുതതി

മരനെപാഹരന ഉണതിതപാന.എസത്ത്

അയപന വതിളവഗീടത്ത്, രന്കപാവൂര്, പപാളയറകുന്നത്ത്.പതി.ഒ

INC

വര്ക്കല

മുട്ടപപാലറ

റപാറരമപാഹന.എസത്ത്

ചെതിദറബരറ, ശഗീനെതിവപാസപുരറ.പതി.ഒ വര്ക്കല

INC

വര്ക്കല

വടരശരതിരക്കപാണറ

ധനെര സപാബു

നെറബരപാര്രക്കപാണറ, വടരശരതിരക്കപാണറ.പതി.ഒ വര്ക്കല 695 143

INC

വര്ക്കല

ഒറ്റൂര്

വതി.ശതിവശങ്കരന നെപായര്

ഉഷസത്ത്, മപാവതിനമൂടത്ത്, ന്കല്ലറബലറ.പതി.ഒ 695 605

CPI(M)

വര്ക്കല

മണമ്പൂര്

കുളതിര്മ

ന്കതിഴക്കതതില വഗീടത്ത്, മണറബൂര്.പതി.ഒ 695 611

CPI(M)

വര്ക്കല

ന്കവലയൂര്

എസത്ത്.സുരരന്ദ്രന

പന്തത്ത്ന്കളറ പുതനവഗീടത്ത്, നപരുങ്കുളറ.പതി.ഒ 695 102

CPI(M)

വര്ക്കല

നചെറുന്നതിയൂര്

വതിജയപാബപാലകൃഷ്ണന

ശഗീരറഗ, നതറ്റതിക്കുളറ, മൂരങ്ങപാടത്ത്.പതി.ഒ വര്ക്കല

INC

വര്ക്കല

നവന്നതിരന്കപാടത്ത്

വര്ക്കല രജപായതി

ഭൂമതിന്ക, നചെറുന്നതിയൂര്.പതി.ഒ

CPI

വര്ക്കല

നവട്ടൂര്

റഗീനെ

മപാലതിടത്തു വതിള, നവട്ടൂര് പതി.ഒ 695 312

CPI(M)

വര്ക്കല

ഇടവ

സുനെതിത വതിജയന

പപാലവതിള വഗീടത്ത്, നവണ്കുളറ, ഇടവ പതി.ഒ.695 311

CPI

ഓച്ചതിറ

പ്രയപാര്

സതിന.വതി.

മഗീനെരതരതില ന്കതിഴക്കതതില _ആലുറപഗീടതിന്ക.പതി.ഓ.

INC

ഓച്ചതിറ

ക്ളപാപനെ

സുരരഷത്ത് തപാനരവലതി

ഷഗീബപാ നെതിവപാസത്ത്_ആലുറപഗീടതിന്ക പതി ഓ_

CPI

ഓച്ചതിറ

ഓച്ചതിറ

ഇ സലല

അലഗീനെ മനസതില_ചെങ്ങനകുളങ്ങര _വവപാക്കപാവത്ത് പതി ഓ

INC
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ഓച്ചതിറ

ചെങ്ങനകുളങ്ങര

ബതി.നസവന്തതികുമപാരതി

ന്കളഗീതറയതില _രമമനെ _ ഓച്ചതിറ പതി.ഓ

INC

ഓച്ചതിറ

തഴവ

മതിനെതി മണതിന്കണ്ടന

നന്കപാച്ചു ന്കളഗീക്കല എസത്ത്.ആര്.പതി.എറ.പതി.ഓ

INC

ഓച്ചതിറ

പപാവുനപ

സുനെതിലകുമപാര്

സുനെതില ഭവനെറ _മണപളതി നതക്കത്ത് _പതിന.690523 _ന്കരുനെപാഗപളതി വഴതി

INC

ഓച്ചതിറ

നതപാടതിയൂര്

നെജഗീബത്ത് മരണല

മരണല രന്കപാരട്ടജത്ത് _ഇടക്കുളങ്ങരപതി.ഓ.

INC

ഓച്ചതിറ

ന്കരല്ലലതിഭപാഗറ

ബഗീനെ ന്കണതിയപാറകുരന്നല

മുഴരങ്ങപാടതി,
ന്കരല്ലലതിഭപാഗറ.പതി.ഓ.

CPI(M)

ഓച്ചതിറ

ഇടക്കുളങ്ങര

നന്ക.ആര്. സുരരഷ്കുമപാര്

തപായതില്ലറ _വഗീട്ടതില _പുലതിയൂര്വഞ്ചതി നതക്കത്ത് _ഇടക്കുളങ്ങര പതി.ഓ.

INC

ഓച്ചതിറ

പുതന നതരുവത്ത്

നന്ക.എസത്ത്.പുരറ സുധഗീര്

സലതിറ മനസതില_പുന്നക്കുളറ_നന്ക.എസത്ത്.പുരറ പതി.ഓ._

INC

ഓച്ചതിറ

ആദതിനെപാടത്ത്

ആര്.നന്ക. ദഗീപ

പുതന വഗീടത്ത്_പുന്നക്കുളറ_കുലരശഖരപുരറ പതി.ഓ._

CPI(M)

ഓച്ചതിറ

ശകതികുളങ്ങര

വതി.ശതിവശങ്കര പതിള (നതങ്ങുറ
തറയതില കുട്ടന)

ശങ്കര വതിലപാസറ ,
ആദതിനെപാടത്ത്.പതി.ഓ
RSP
വപാഴപളതില
ആലപപാടത്ത് നചെറതിയഴഗീക്കല പതി.ഓ.

ഓച്ചതിറ

ആലപപാടത്ത്

രഷര്ളതി ശഗീകുമപാര്

ഓച്ചതിറ

അഴഗീക്കല

എല.രശപാഭ

CPI
മുല്ലരശരതില അഴഗീക്കല _അഴഗീക്കല പതി.ഓ._

INC

ശഗീവത്സറ
ആനെയടതി പതി ഓ,
ശൂരനെപാടത്ത് വടക്കത്ത്,
ശപാസപാറരന്കപാട്ട.
ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ആനെയടതി

വതി രവണുരഗപാപപാലകുറുപത്ത്

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

മലനെട

പനെറപപാവതിളപുതനവഗീടത്ത്, _ഇടയ്ക്കപാടത്ത് പതി ഓ, _രപപാരുവഴതി

INC

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

രപപാരുവഴതി

റഹതിയപാനെതത്ത് ബഗീവതി

നെപാലുതുണ്ടതിലപടതിഞപാറ്റതതില, പളതിമുറതി,_ രപപാരുവഴതി, _അമലത്തുറഭപാഗറ

INC

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ഐവര്ന്കപാല

രതതി. എല

പനെമൂട്ടതില വഗീടത്ത്,_ ഐവര്ന്കപാല പടതി; വടക്കത്ത്, പുതനെമലറ പതി ഓ

CPI(M)
CPI

ഓമനെ

INC

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

കുന്നത്തൂര്

പ്രതതിഭപാ കുമപാരതി

കുറ്റതിയതില പുതനവഗീടത്ത്,
തുരുതതിക്കര പതി ഓ, കുന്നത്തൂര്

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

രഗപാകുലറ അനെതില

രഗപാകുലറ,_ മുതുപതിലപാക്കപാടത്ത് ന്കതിഴക്കത്ത്,_ രപപാരുവഴതി പതി ഓ

INC

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

തുണ്ടതില നെടൌഷപാദത്ത്

പുന്നവതിള പുതനവഗീടത്ത് പളതിരശരതിക്കല പതി ഓ ശപാസപാറരന്കപാട്ട

INC

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ന്കടപുഴ

രയശുദപാസന

തട്ടുവഗീട്ടതില, _ന്കപാരപാളതി ജറഗ്ഷനപതി ഓ _പട്ടന്കടവത്ത് _പടതിഞപാരറന്കല്ലട

INC

INC
CPI(M)

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

രവങ്ങ

സവ ഷപാജഹപാന

നനെടതിയതറ വടക്കതതില,
രവങ്ങ പതി ഓ,
ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ന്കടപ

രശപാഭനെപാ രമപാഹന

ന്കരതിരങ്ങപാട്ടുതറ വടക്കത്ത്,_ രന്കപാവൂര്,_ അരതിനനെല്ലൂര് പതി ഓ
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ശപാസപാറരന്കപാട്ട
ശപാസപാറരന്കപാട്ട

സമനെപാഗപളതി
പതപാരറ

അഡക:അനസപാര് ഷപാഫതി

കുറ്റതിയതിലപടതിഞപാറ്റതതില, ന്കടപ, സമനെപാഗപളതി

CPI(M)

ഗഗീത വതി

പളതിയപാടതി ന്കതിഴക്കതതില ന്കതിടങ്ങയറ,_ ന്കന്നതിരമല,_ സമനെപാഗപളതി വടക്കത്ത് പതി
INC
ഓ __

CPI(M)

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ശൂരനെപാടത്ത് നതക്കത്ത്

എല സരസകതതി അമ്മ

നന്കപാപപാറ വതിളയതില,
തൃക്കുന്നപ്പുഴ നതക്കത്ത്,
ന്കക്കപാകുന്നു പതി ഓ

ശപാസപാറരന്കപാട്ട

ശൂരനെപാടത്ത് വടക്കത്ത്

ടതി ചെന്ദ്രന

ആലുവതിള ന്കതിഴക്കത്ത്,_ പപാതതിരതിക്കല,_ പപാറക്കടവത്ത് പതി ഓ

CPI

നവട്ടതിക്കവല

പുത്തൂര്

രശപാഭ റ്റതി. നന്ക

ദഗീപു ഭവന ന്കപാരതിക്കല ന്കരതിമതിനപുഴ - പതി ഓ പതിന 691507

CPI(M)

നവട്ടതിക്കവല

നവണ്ടപാര്

ഇനതിരപാ രഗപാപതിനെപാഥത്ത്

ഇന്ദു ഭവനെറ നപരുറകുളറ പതി ഓ നന്കപാട്ടപാരക്കര

CPI(M)

മുരതടതത്ത് പടതിഞപാറ്റതതില ഏറത്തുകുളക്കട കുളക്കട പതി ഓ
നവട്ടതിക്കവല

കുളക്കട

അര്. രപാരജഷത്ത്

CPI(M)

നവട്ടതിക്കവല

ന്കലയപുരറ

എന ബ്രഹ്മദപാസത്ത്

രപാജത്ത് സദനെറ പൂവറ്റൂര് ഈസത്ത് നപരുറകുളറ പതി ഓ

INC

നവട്ടതിക്കവല

രന്കപാട്ടപാതല

അജതിതകുമപാരതി ഡതി.

നനെല്ലതിയതില പുതന വഗീടത്ത്, രന്കപാട്ടപാതല പതി ഓ നന്കപാട്ടപാരക്കര

CPI

നവട്ടതിക്കവല

സമലറ

രഞ്ജതിനെതി ജയകുമപാര്

ശതിവ മനതിരറ സമലറ പതി ഓ നന്കപാട്ടപാരക്കര

CPI(M)

നവട്ടതിക്കവല

ന്കതിഴരക്ക നതരുവത്ത്

നറജതിരമപാന വര്ഗഗീസത്ത്

രമരതി മനതിരറ ന്കതിഴരക്കനതരുവത്ത് പതി ഓ നന്കപാട്ടപാരക്കര പതിന 691542

KC(B)

നവട്ടതിക്കവല

രമലതില

റ്റതി. ഗതിരഗീഷത്ത് കുമപാര്

ഗതിരഗീഷത്ത് ഭവനെറ രമലതില രമലതില പതി ഓ നന്കപാട്ടപാരക്കര 691508

CPI(M)

നവട്ടതിക്കവല

ചെക്കുവരയ്ക്കല

മറതിയപാമ്മപാ രജപാസഫത്ത്

അനെതില ഭവന നെരതിക്കല പതി ഓ പുനെലൂര്

CPI(M)

റ്റതിസതി ഭവന ന്കടുവപാപപാറ രന്കപാക്കപാടത്ത് - പതി ഓ പതിന 691538

നവട്ടതിക്കവല

ചെതിരട്ടരക്കപാണറ

റ്റതിജു രയപാഹന്നപാന

നവട്ടതിക്കവല

നവട്ടതിക്കവല

നന്ക. അരശപാന്കന

അശകതതി ഇരണൂര് പനെരവലതി - പതി ഓ നന്കപാട്ടപാരക്കര

CPI(M)

നവട്ടതിക്കവല

വപാളന്കറ

സരരപാജതിനെതി ബപാബു

പപാവുരക്കപാണതത്ത് വഗീടത്ത് വപാളന്കറ പതി ഓ 691532

INC

പറങ്കതിമപാറവതിള വഗീടത്ത് വതിലയന്തൂര് ഓടനെപാവട്ടറ - പതി ഓ

INC

നവട്ടതിക്കവല

ഉമ്മന്നൂര്

ബതിജതി തങ്കച്ചന

നവട്ടതിക്കവല

പവതിരതശകരറ

ജയശഗീ

ചെന്ദ്ര വതിലപാസറ സന്കതരക്കപാടത്ത് സന്കതരക്കപാടത്ത് - പതി ഓ നന്കപാല്ലറ പതിന - 691543 INC
CPI(M)
INC

പതനെപാപുരറ

പട്ടപാഴതി വടരക്കക്കര

ദഗീപ കുമപാരതി ടഗീച്ചര്

ദഗീപ കുമപാരതി.സതി, അസദകതറ, തപാഴത്തു വടക്കത്ത് പതി ഓ
പട്ടപാഴതി വടരക്കക്കര,

പതനെപാപുരറ

കുണ്ടയറ

ആര്. രപാജതിരമപാന

രപാജതി രമപാന , രപാജതി ഭവന, മഞ്ചള്ളൂര്, പതനെപാപുരറ പതി. ഒ,
നന്കപാല്ലറ ജതില്ല.689695

CPI

രപാജമ്മ.നന്ക, വരപാമണതില ,
ന്കരതിമപാലൂര്, പതനെപാപുരറ പതി. ഒ,689695
നന്കപാല്ലറ ജതില്ല.
പതനെപാപുരറ

പതനെപാപുരറ

രപാജമ്മ ലപാലതി

KCM
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പതനെപാപുരറ

മപാരങ്കപാടത്ത്

ആശ ശശതിധരന,

ഈട്ടതിവതിളയതില, കുണ്ടയറ പതി ഒ
പതനെപാപുരറ.

പതനെപാപുരറ

പുന്നല

ബതിന്ദു രമപാള് ,

ചെരുവതിള വഗീടത്ത് , പടയണതിപപാറ,
പുന്നല പതി ഒ, പതിറവന്തൂര് ,

CPI(M)
KCM

CPI(M)

പതനെപാപുരറ

പതിറവന്തൂര്

ആര് .ആരരപാമലുണതി

പുതുമനെ,പതിറവന്തൂര് പതി. ഒ,
പതനെപാപുരറ.-689696

പതനെപാപുരറ

ന്കമുകുറരചെരതി

ന്കതിരണ് .നന്ക. കൃഷ്ണ

എള്ളുറവതിള വഗീടത്ത് , ന്കമുകുറരചെരതി,
ന്കപാരരറ പതി.ഒ

CPI

എസത്ത്. അനെതില കുമപാര്

അനെതില കുമപാര് ,
അനെതില ഭവന
ആവണഗീശകരറ, കുന്നതിരക്കപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

പതനെപാപുരറ

ഇളനപല

സപാജതിതപാ മനസതില
കുന്നതിരക്കപാടത്ത് പതി.ഒ -691508
പതനെപാപുരറ

കുന്നതിരക്കപാടത്ത്

മുഹമ്മദത്ത് അസത്ത്ലറ

CPI(M)

പതനെപാപുരറ

തലവൂര്

ബഗീനെ ആര്. എസത്ത്

വലതിയവതിള ന്കതിഴരക്കതതില
കുര പതി.ഒ -691557

പതനെപാപുരറ

നെടുരതരതി

ഏലതിയപാമ്മ ടഗീച്ചര്

ഏലതിയപാമ്മ. ഉഷസത്ത്
വടരന്കപാടത്ത് , കുര പതി.ഒ -691557

KC(B)

ജതി . രപാധപാ രമപാഹനെന

അഞ്ജനെറ, പതിടവൂര് .പതി.ഒ
പതനെപാപുരറ

INC

പതനെപാപുരറ

പതിടവൂര്

CPI(M)

ബതിന സ്കറതിയ , അമഴരവലതില
ഏറതത്ത് വടക്കത്ത്,പട്ടപാഴതി.പതി.ഒ-691522
പതനെപാപുരറ

പട്ടപാഴതി

ബതിന അമഴരവലതില

KC(B)

അഞ്ചല

ഇടമണ്

അരശപാന്കത്ത് കുമപാര്

വട്ട വതിള വഗീടത്ത് ഇടമണ് പതി.ഒ

INC

അഞ്ചല

ആരരങ്കപാവത്ത്

ബതിജുലപാല പപാലസത്ത്

പപാലസത്ത് ഹടൌസത്ത് അച്ചന രന്കപാവതില പതി.ഒ

CPI(M)

അഞ്ചല

നതന്മല

എ.ററതി. ഫതിലതിപപത്ത്

അറബപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, ആനനെപനട്ടന്കപാനന്കലപതി.ഒ,ഇടമണ്

INC

അഞ്ചല

കുളത്തൂപ്പുഴ

പതി.സലലപാബഗീവതി

ചെരുവതിള പുതന വഗീടത്ത്,അയന പതിള വളവത്ത്, കുളത്തൂപ്പുഴ പതി.ഒ

CPI(M)

അഞ്ചല

തതിങ്കള്ക്കരതിക്കറ

നന്ക.നന്ക സപാബു

കുററതിയതിടയതില വഗീടത്ത്, സപാറ നെഗര് പതി.ഒ,കുളത്തൂപ്പുഴ

INC

ഐക്കര,അലയമണ് പതി.ഒ
അഞ്ചല

അലയമണ്

ജതി.പ്രരമപാദത്ത്

അഞ്ചല

അഞ്ചല

നന്ക.എന. വപാസവന

കുരൂവതിരക്കപാണറ,അരഗീപപാച്ചതി പതി.ഒ,അഞ്ചല

CPI(M)
CPI

അഞ്ചല

ഇടമുളയ്ക്കല

രപാധപാ രപാരജന്ദ്രന

ന്കപാര്തതിന്ക ഭവന,ആയൂര് പതി.ഒ.,ആയൂര്

CPI

അഞ്ചല

അറയ്ക്കല

എ.ആശ

ചെപാവരഴതിന്കതത്ത് വഗീടത്ത്,ഇടയറ പതി.ഒ

CPI(M)

അഞ്ചല

കുരുവതിരക്കപാണറ

സുജ ചെന്ദ്രബപാബു

മൂലറകുന്നതില വഗീടത്ത്,കുരൂവതിരക്കപാണറ,അരഗീപപാച്ചതി പതി.ഒ

CPI(M)
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അഞ്ചല

മപാത

സതി.രമപാഹനെന പതിള

കൃഷ്ണകൃപ, നപപാടതിയപാട്ടുവതിള പതി ഒ,വപാളന്കറ

KC(J)

അഞ്ചല

നവരഞ്ചനപത്ത്

എറ.ഭപാഗൃലകതി

നന്കപാച്ചു വഗീടത്ത്.മപാത്റ പതി.ഒ, പുനെലുര്

INC

അഞ്ചല

ന്കരവപാളൂര്

മഗീരപാ സുഭപാഷത്ത്

സുഭപാഷത്ത് ഭവന,ന്കരവപാളൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

അഞ്ചല

ഏരൂര്

അര്.മഞ്ജു

മഞ്ജു ഭവന, ഏരുര് പതി.ഒ

CPI

അഞ്ചല

ആയതിരനെല്ലൂര്

സുശഗീല വതിജയന

വതിജയ വതിലപാസറ, അയതിലറ പതി.ഒ, ഓലതിയരുന്കത്ത്

CPI(M)

നന്കപാട്ടപാരക്കര

രതവലപ്പുററ

വതിജയകുമപാരതി

ന്കതിഴക്കതതില വഗീടത്ത് ആനെനക്കപാട്ടൂര്,പതി.ഓ

CPI(M)

നന്കപാട്ടപാരക്കര

നനെടുവത്തുര്

നനെടുവത്തൂര് രവണു

മപാടയ്ക്കപാപതിളതില വഗീടത്ത്, നെഗീരലശകരറ പതി .ഓ,നനെടുവത്തൂര്

INC

നന്കപാട്ടപാരക്കര

രന്കപാട്ടപാരക്കര

ഗതിരതിജപാ കുമപാരതി

തടവതിള പുതന വഗീടത്ത്,പടതിഞപാറ്റതിനന്കര, നന്കപാട്ടപാരക്കര

INC

നന്കപാട്ടപാരക്കര

തൃക്കണമറഗല

അമതിളതി ,ആര്.എസത്ത്.

ശഗീഗരണഷത്ത്,ന്കല്ലുവപാതുക്കല,

CPI

നന്കപാട്ടപാരക്കര

മുട്ടറ

സതി.രപാജു

ചൂതുപററപതില ന്കതിഴക്കതതില,മണതിന്കരണ്ഠശകരറ, ഓടനെപാവട്ടറ.പതി.ഒ.

CPI(M)

നന്കപാട്ടപാരക്കര

ഓടനെപാവട്ടറ

സഷലപാ സലഗീറലപാല

പുതനവതിളയതില,_ഓടനെപാവട്ടറപതി.ഒ.

CPI(M)

നന്കപാട്ടപാരക്കര

നവളതിയറ

വതിന്നതി ലുമുറബ

മുനെപമണ് ന്കളഗീലഴതിന്കറ,നവളതിയറ നവസത്ത്.പതി.ഒ

CPI

നന്കപാട്ടപാരക്കര

മരുതമണ്പളതി

ന്കല്ലതിടുക്കതില ബഷഗീര്

ന്കല്ലതിടുക്കതില വഗീടത്ത്,ഓയൂര് പതി.ഒ.,പതിന 691510

INC

നന്കപാട്ടപാരക്കര

പൂയപളതി

ജയപാ രപാരജന്ദ്രന

ജയ വതിലപാസറ, നന്കപാട്ടറ,മഗീയണ്ണൂര്,പതി.ഒ.

CPI

നന്കപാട്ടപാരക്കര

നനെടുമണ്ന്കപാവത്ത്

ആദര്ശകുമപാര്.വതി.നന്ക

സരന്തപാഷത്ത്ഭവന,ഏറ്റുവപായരക്കപാടത്ത്,_നനെടുമണ്ന്കപാവത്ത് പതി.ഓ ._

CPI(M)

നന്കപാട്ടപാരക്കര

ന്കരഗീപ്ര

ആര്.സതരശഗീലന

സശരലന്ദ്രഭവന_ഇടക്കതിടറ,എഴരന്കപാണ്

CPI(M)

നന്കപാട്ടപാരക്കര

എഴരന്കപാണ്

എസത്ത്.വസന്തകുമപാരതി

മുന്കളുവതിളപുതനവഗീടത്ത്_എഴരന്കപാണ്.പതി.ഓ

CPI

നന്കപാട്ടപാരക്കര

ഇരുനപനെങ്ങപാടത്ത്

നന്ക .തമപാന

നതങ്ങുവതിള പുതനവഗീടത്ത്,എഴരന്കപാണ്.പതി.ഓ_എഴരന്കപാണ്

CPI(M)

ലക്ഷറവഗീടത്ത്, നപരുങ്ങപാലറ പതി.ഒ., അരതിനെല്ലൂര് (വഴതി)
ചെതിറ്റുമല

മണ് രടപാത്തുരുതത്ത്

റ്റതി. ശഗീനെതിവപാസന

ചെതിറ്റുമല

ന്കതിഴരക്ക ന്കല്ലട

രതതി വതിജയന

രന്കപായതിക്കലഴതിന്കതത്ത്, രന്കപായതിക്കല വപാര്ഡത്ത്

INC
INC

ചെതിറ്റുമല

ചെതിറ്റുമല

ജൂലതിയറ്റത്ത് നനെലസണ്

നനെജഗീഷത്ത് നെതിവപാസത്ത്, പടപക്കര പതി.ഒ.

CPI(M)

ചെതിറ്റുമല

രപരയറ

വതിക്ടര് രജപാണ്

റഗീനെ സദനെറ, രപരയറ, മുളവനെ പതി.ഒ.

CPI(M)

ചെതിറ്റുമല

മുളവനെ

അമ്മതിണതിക്കുട്ടതി രതപാമസത്ത്

ന്കപാഞതിരറവതിള പടതിഞപാറ്റതതില, മുളവനെ പതി.ഒ., കുണ്ടറ

NCP

ചെതിറ്റുമല

നെപാന്തതിരതിക്കല

ജതിജതി രജപാണ്

ന്കപായലവപാരതത്ത് പുതന വഗീടത്ത്, നെതിയര് നന്കല, ന്കപാഞതിരരന്കപാടത്ത്.

CPI(M)

ചെതിറ്റുമല

രന്കരളപുരറ

ബതി. രഘൂതമന പതിള

അഖതില നെതിവപാസത്ത്, കുഴതിയറ, നചെമ്മക്കപാടത്ത്

RSP

ചെതിറ്റുമല

നപരതിനെപാടത്ത്

എന. ധനെപപാല പണതിക്കര്

അലങ്കപാര്, നചെറുമൂടത്ത്, നവളതിമണ് പതി.ഒ.

CPI(M)

ചെതിറ്റുമല

പനെയറ

സുവര്ണകുമപാരതി അമ്മ

എഴവണ്ണൂര് വഗീടത്ത്, പനെയറ പതി.ഒ., നപരതിനെപാടത്ത്

INC

ചെതിറ്റുമല

അഞ്ചപാലുറമൂടത്ത്

സനര

ഇടത്തുണ്ടതില നതക്കതതില, നവട്ടുവതിള, നപരതിനെപാടത്ത് പതി.ഒ.

INC

ചെതിറ്റുമല

ന്കടവൂര്

വതിജയന ഫപാനസതിസത്ത്

ന്കപാട്ടുവതിള, മതതിലതില പതി.ഒ., നന്കപാല്ലറ

CPI(M)

ചെതിറ്റുമല

കുരഗീപ്പുഴ

നന്ക.ആര്. യരശപാധരന

മധു ഭവന, രന്കപാട്ടയ്ക്കന്കറ, നപരതിനെപാടത്ത് പതി.ഒ.

INC

ചെതിറ്റുമല

ന്കപാഞതിരറകുഴതി

ഷറല സുധഗീര്

ഫപാതതിമ മനസതില, ഇഞ്ചവതിള പതി.ഒ., നപരതിനെപാടത്ത്-691601

INC

ചെതിറ്റുമല

ന്കപാഞപാനവളതി

രഥന

പപാരന്തപാടതത്ത്, പ്രപാക്കുളറ, ന്കപാഞപാനവളതി പതി.ഒ.

CPI(M)
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ചെവറ

വടക്കുറതല

ടതി. ബഗീനെ

ബഗീനെപാ ഭവനെറ, വടക്കുറതല രമക്കത്ത്,

വടക്കുറതല (പതി.ഒ)

INC

മുരണ്ടപാട്ടതില വഗീടത്ത്,
വടക്കുറതല ന്കതിഴക്കത്ത് (പതി.ഒ) (വഴതി)
ന്കരുനെപാഗപളതി
ചെവറ

രതവലക്കര

മുരണ്ടപാട്ടതില ഷറസുദഗീന

INC
ആറപാട്ടത്ത് ഭവന,
രന്കപായതിവതിള (പതി.ഒ)

ചെവറ

അരതിനെല്ലൂര്

രജപാളതിക്കുട്ടതി ആറപാടന

INC
ജമപാല മനസതില, നെടുവതിലക്കര നതക്കത്ത്,
രതവലക്കര(പതി.ഒ)

ചെവറ

മുകുനപുരറ

മുറതപാസത്ത്

RSP
കുളങ്ങര ന്കതിഴക്കതതില,
വടക്കുറഭപാഗറ,
ചെവറ സടൌതത്ത് (പതി.ഒ)

ചെവറ

രന്കപായതിവതിള

ബതിജുകുമപാര്

INC

ചെവറ

നതക്കുറഭപാഗറ

വസന്തരസനെന (ശങ്കു)

അമതിളതി സദനെറ, വടക്കുറഭപാഗറ,
ചെവറ സടൌതത്ത് (പതി.ഒ)

CPI

ചെവറ

നെഗീണ്ടന്കര

എന. എസത്ത്. സബജു

രവട്ടുതറ വഗീടത്ത്, നെഗീണ്ടന്കര(പതി.ഒ)

CPI(M)

മുണ്ടന്കതതില വഗീടത്ത്,
പുതനതുറ(പതി.ഒ), നെഗീണ്ടന്കര
ചെവറ
ചെവറ

ചെവറ
നന്കപാറ്ററകുളങ്ങര

നെതിജ അനെതില
എറ. സുശഗീല

RSP
രതന്നൂര് വഗീടത്ത്, രമനെപാറപളതി,
മുകുനപുരറ(പതി.ഒ), ചെവറ

INC

നന്കപാച്ചു ന്കരതിമപാലതില, രതപാട്ടതിനവടക്കത്ത്,
ചെവറ(പതി.ഒ)
ചെവറ

ശങ്കരമറഗലറ

ചെവറ ഹരഗീഷ്കുമപാര്

INC

ചെവറ

രന്കപാവതിലരതപാട്ടറ

രശതി രജപാസഫത്ത് ,

ഗഗീന വതില്ല, രമക്കപാടത്ത്, പന്മനെ, ചെവറ (പതി.ഒ)

INC

ചെവറ

വടുതല

രന്കപാലതത്ത് രവണുരഗപാപപാല

രന്കപാലതത്ത്, രന്കപാലറ, പന്മനെ, ചെവറ

INC

ചെവറ

പന്മനെ

സഗീനെതത്ത്

തതിരവണതി, രപപാരൂക്കര, ഇടപളതിരക്കപാട്ട
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ന്കല്ലതിടനടഴതിന്കത്തു
പുതന വഗീടത്ത്
രപരൂര്
തട്ടപാര്രന്കപാണറ പതി. ഒ
691005
മുഖതല

രപരൂര്

പതി.വതി. രണദതിനവ

CPI(M)
കുഴതിവതിള
ന്കതിഴക്കതതില
നപരുമ്പുഴ പതി.ഒ
രന്കപാവതിലമുക്കത്ത്

മുഖതല

നന്കപാറ്റങ്കര

ജതി. ശരപാറ കുമപാര്

CPI(M)

മുഖതല

രന്കരളപുരറ

സുനെതില കുമപാര്.ജതി

വരല്ലപാന്നതില _പുതന വഗീടത്ത് _നന്കപാറ്ററന്കര_ചെനനെരതപാപത്ത് പതി.ഒ_നന്കപാല്ലറ
691014_ _

INC

മുഖതല

ഇളറനപളളുര്

സുവര്ണ

ദതിവര, രന്കപാട്ടൂര്_നപപായ്കയതില_പുനക്കന്നുര്_നപരുമ്പുഴ പതി.ഒ_

INC

മുഖതല

നപരുനപുഴ

ഷണ്മുഖന കുഞത്ത് കുഞത്ത്

നസറ്റതിലനമനടത്ത് രന്കപാളനെതി_നെമര് 141_പുനക്കന്നുര് _ നപരുമ്പുഴ പതി.ഒ_

CPI(M)

മുഖതല

പഴങ്ങപാലറ

നന്ക.ആര്. സുരഭതി

ചെരുവതിള വഗീടത്ത്_പപാലനെതിരപ്പു_നെല്ലതില പതി.ഒ__

CPI(M)

മുഖതല

പളളതിമണ്

ആശ ശഗീകുമപാര്

നെവ നെനനെറ_പളതിമണ് പതി.ഒ_ന്കണനെല്ലുര് (വഴതി)_നന്കപാല്ലറ_

CPI

മുഖതല

നനെടുനപനെ

കുളപപാടറ ഷപാനെവപാസത്ത്

മലഞ്ചരുവതിള വഗീടത്ത്_മുട്ടയ്ക്കപാവത്ത്_നനെടുമനെ പതി.ഒ_നന്കപാല്ലറ_

INC

ന്കല്ലുവതിള പുതന വഗീടത്ത്
ആലുറമൂടത്ത് പതി.ഒ
നന്കപാല്ലറ 691577
മുഖതല

കുരതിപളളതി

അനെതിജ ബതിത്സന.നന്ക

INC

മുഖതല

ന്കണനെല്ലൂര്

ജയലത വതി.ആര്

തതിരുവപാതതിര_കുറുമണരചെരതി _മുഖതല പതി.ഒ_നന്കപാല്ലറ_

CPI

മുഖതല

നന്കപാട്ടതിയറ

നന്ക.ബതി.ഷഹപാല

രന്കപാടതിയപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്_എരസറ്റത്ത് രറപാഡത്ത്_ഉമയനെല്ലൂര് പതി.ഒ__

INC

മുഖതല

പുല്ലതിച്ചതിറ

ഓമനെ.ജതി

രമര_പട്ടരുമുക്കത്ത്_ഉമയനെല്ലൂര് പതി.ഒ_നന്കപാല്ലറ_

CPI(M)

മുഖതല

മയനെപാടത്ത്

ജതി. അനെതിത

വതിനെഗീതത്ത് ഭവന_ന്കപാരതിക്കുഴതി_മയനെപാടത്ത്__

CPI(M)

നതക്കച്ചന വഗീടത്ത്
നതക്കുറന്കര
പുല്ലതിച്ചതിറ പതി.ഒ

മുഖതല

ഉമയനെല്ലൂര്

നജ. പ്രഗീത

മുഖതല

തൃരക്കപാവതിലവട്ടറ

ജതി.രവണുരഗപാപപാല

സടൌപര്ണതിന്ക_ഡഗീസനറത്ത് ജറഗ്ഷന പതി.ഒ_മുഖതല__

INC
RSP

ചെടയമറഗലറ

അനപലറകുന്നത്ത്

മപായപാ പ്രതപാപന

മറഗലതത്ത്, നചെറുവക്കല പതി ഒ, ആയൂര്

CPI
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ചെടയമറഗലറ

ഇളമപാടത്ത്

രതപാട്ടതറ രപാധപാകൃഷ്ണന

ചെരുവതിള പുതന വഗീടത്ത്, അര്ക്കന്നൂര് പതി ഓ

INC
CPI
INC

ചെടയമറഗലറ

ഇളവരക്കപാടത്ത്

എറ എ സതപാര്

പുതനന്കടവഗീടത്ത്, ന്കപാരപാളതിരക്കപാണറ
, അര്ക്കന്നൂര് പതി.ഒ, ആയൂര്

ചെടയമറഗലറ

ഇട്ടതിവ

ജുസമലപാ ബഗീവതി

അനെസത്ത് മനസതില മഞപപാറ, ആയൂര്

ചെടയമറഗലറ

ചുണ്ട

റ്റതി. രതപാമസത്ത്

ചെടയമറഗലറ

തുടയന്നൂര്

നപ്രപാഫ. ബതി. ശതിവദപാസന പതിള

ചെടയമറഗലറ

ചെതിതറ

നന്ക. മഗീര

ചെടയമറഗലറ

ചെക്കമല

മപാജതിദപായൂസഫത്ത്

മറഗലരതപാപത്ത് പുതനവഗീടത്ത്, ബപാണ്ടര്മുക്കത്ത്, ചെതിതറ പതി.ഒ

INC

ചെടയമറഗലറ

മതതിര

ഹുമയൂണ് ന്കബഗീര്

രതപാട്ടതതില വഗീടത്ത്, മൂതയതില, മപാരങ്കപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

നവളതിയപാറമപാക്കന, രന്കപാട്ടുക്കല പതി.ഒ
രരപാഹതിണതി, നവളതിന്തറ, ചെരതിപറമത്ത്

CPI(M)
CPI(M)

നന്കപാച്ചുന്കരതിക്കന്കതതില വഗീടത്ത്, വളവുപച്ച പതി.ഒ
CPI(M)

ന്കലപാ മനസതില, തുളസതിമുക്കത്ത്, കുമ്മതിള് പതി.ഒ
ചെടയമറഗലറ

കുമ്മതിള്

നജ.എസത്ത് സഷല

CPI(M)

ചെടയമറഗലറ

ന്കടയ്ക്കല

എസത്ത് രഗപാപകുമപാര്

ദഗീപു മനതിരറ,പുലതിപപാറ പതി.ഒ, ആലതറമൂടത്ത്,ന്കടക്കല

CPI
CPI(M)

ചെടയമറഗലറ

ആലതറമൂടത്ത്

ലതതിന്ക വതിദരപാധരന

വതിദരപാലകതി, ന്കടയ്ക്കല
പതി.ഒ

ചെടയമറഗലറ

നെതിലരമല

ആര്. പ്രസന്നകുമപാര്

ചെരുവതിളപുതന വഗീടത്ത്, ന്കപാരരപാടത്ത്, നെതിലരമല പതി.ഒ _

CPI(M)

ചെടയമറഗലറ

ചെടയമറഗലറ

നജ. വതി ബതിന്ദു

ബതിന്ദു സദനെറ, നനെരട്ടതറ, ചെടയമറഗലറ

CPI(M)

ചെടയമറഗലറ

ഓയൂര്

എറ. നന്ക. നെതിര്മ്മല

വതിളയതില വഗീടത്ത്, ന്കരതിങ്ങന്നൂര് പതി.ഒ, ഓയൂര്

CPI(M)

ഷഗീജപാ ഭവന,ചെപാമവതിളവടക്കതതില
നന്കപാട്ടതിയറ,പതി.ഓ
ഇതതിന്കര

ആദതിച്ചനെല്ലുര്

സപാജന ആര്.

INC

ഇതതിന്കര

ഇടനെപാടത്ത്

നന്ക.ജയചെന്ദ്രന നെപായര്

നന്കപാല്ലനറഴഗീന്കതത്ത് പുതനവഗീടത്ത്_കുമ്മല്ലൂര് പതി ഒ_ആദതിച്ചനെല്ലൂര്

INC

ഇതതിന്കര

ചെപാതന്നൂര് വടക്കത്ത്

എ.ആര്.ഷപാനെവപാസത്ത്

തണല, ന്കപാരറരന്കപാടത്ത്.പതി.ഓ,_നന്കപാല്ലറ._

INC

ഇതതിന്കര

ന്കല്ലുവപാതുക്കല

നന്ക.ഉഷപാകുമപാരതി അമ്മ

ചെരുവതിളപുതന വഗീടത്ത്, വരതിഞറ,ന്കപാരറരന്കപാടത്ത്.പതി.ഓ_ _

JD(S)

ഇതതിന്കര

രവളമപാനൂര്

സതി.ആര്.രജതി

ന്കരവപാരതത്ത് വഗീടത്ത്,_ന്കപാവടതിരക്കപാണറ, പപാരതിപളതി_

CPI(M)
CPI

ഇതതിന്കര

മഗീനെനപലറ

ആര്.മരനെപാജത്ത്

മധു വതിലപാസറ, കുന്നുറപുറതത്ത്
ഹരതിജന രന്കപാളനെതി, ന്കല്ലുവപാതുക്കല.പതി.ഓ

ഇതതിന്കര

ചെതിറക്കര

ലതതിന്ക രമപാഹന

ന്കടയതില വഗീടത്ത്,ചെതിറക്കരതപാഴറ.പതി.ഓ__

CPI(M)

ഇതതിന്കര

പുതനകുളറ

പതി.വതിജയകുമപാരതി അമ്മ

പപാറവതിള വഗീടത്ത്, പൂതക്കുളറ.പതി.ഒ,_പൂതക്കുളറ.

CPI

പതി.വതി.സതരന

പപാറവതിള,6-ഈഴറവതിള,പൂതക്കുളറ.പതി.ഓ
691302

CPI(M)

ഇതതിന്കര

പൂതക്കുളറ
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ശഗീരന്കപാവതില,
പൂതക്കുളറ.പതി.ഓ,
ഇതതിന്കര

ന്കലയരക്കപാടത്ത്

അഡക.എ.നന്ക.മരനെപാജത്ത്

ഇതതിന്കര

നനെടുരങ്ങപാലറ

ഷഗീല ബപാബു

CPI
അനെതിഴറ,നനെടുരങ്ങപാലറ.പതി.ഓ

CPI

ന്കല്ലുറപുറത്തു വഗീടത്ത്,ഏററ,ചെപാതന്നൂര്.പതി.ഓ
ഇതതിന്കര

ചെപാതന്നൂര്

അഡക.ഷഗീബ ശഗീകുമപാര്

CPI(M)

ഇതതിന്കര

നന്കപാട്ടതിയറ

പത്മജ സുരരഷത്ത്

നചെമ്മണ്ണുവതിള വഗീടത്ത്,_നന്കപാട്ടതിയറ

INC

മല്ലപളതി

മുക്കൂര്

എസത്ത്.വതി സുബതിനെത്ത്

സതിതപാ ഭവനെത്ത്,പപാലയ്ക്കതന്കതിടതി പതി.ഒ, കുന്നന്തപാനെറ

CPI(M)

മല്ലപളതി

ആനെതിക്കപാടത്ത്

ശഗീരദവതി എറ.എസത്ത്

കുരന്നലത്ത്,മല്ലപളളതി നവസത്ത് പതി.ഒ

KCM

മല്ലപളതി

പുന്നരവലതി

റ്റതി.എനെത്ത് സനെനെപാനെത്ത്

നതപാമ്മതിക്കുളതത്ത് വഗീടത്ത്,പുന്നരവലതി പതി.ഒ

IND

മല്ലപളതി

രന്കപാട്ടപാങ്ങല

ബതിന്ദു ചെന്ദ്രരമപാഹനെനെത്ത്

ആനെനവതിലപാസറ,കുളത്തൂരത്ത് പതി.ഒ,വപായപ്പൂരത്ത്

CPI(M)

മല്ലപളതി

നന്കപാറ്റനെപാടത്ത്

രപാജനെത്ത് മപാതത

നപപാരുന്നല്ലൂരത്ത്,നന്കപാറ്റനെപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

മല്ലപളതി

ചെപാലപാപളതി

എനെത്ത്.സുഗതനെത്ത്

പട്ടരുന്കല്ലുങ്കലത്ത്,നവളയതിലത്ത് പതി.ഒ,തഗീയപാടതിക്കലത്ത്

INC

മല്ലപളതി

ന്കഗീഴപായപ്പൂരത്ത്

ബതിന്ദു ചെപാതനെപാട്ടത്ത്

ചെപാതനെപാട്ടത്ത്,മല്ലപളളതി ഈസത്ത് പതി.ഒ

IND

മല്ലപളതി

മല്ലപളതി

രത്നമ്മ ശശതിധരനെത്ത് പതിള

മണപാരപടവതത്ത്,മല്ലപളളതി രനെപാര്തത്ത് പതി.ഒ

INC

മല്ലപളതി

മടുരക്കപാലതി

രഷരത്ത് ലതി വര്ക്കതി

രവലനപറനപതിലത്ത് വഗീടത്ത്,തുരുതതിക്കപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

മല്ലപളതി

ന്കല്ലൂപപാറ

അഡക.നറജതി രതപാമസത്ത്

ന്കടൂരത്ത് വഗീടത്ത്,ന്കല്ലൂപപാറ പതി.ഒ

INC

മല്ലപളതി

ന്കവതിയൂര്

എലതിസബതത്ത് മപാതത

ന്കപാനെപാതറമണതിലത്ത്,രതപാട്ടഭപാഗറ പതി.ഒ

KCM

മല്ലപളതി

രന്കപാട്ടൂര്

ഗഗീതപാ രതപാമസത്ത്

മപാമനെത്തുവഗീടത്ത്,രന്കപാട്ടൂരത്ത് പതി.ഒ

INC

മല്ലപളതി

കുന്നന്തപാനെറ

നപ്രപാഫ. എറ.നന്ക മധുസൂദനെനെത്ത് നെപായരത്ത് രമപ്രതത്ത് വഗീടത്ത്,ആഞതിലതിതപാനെറ പതി.ഒ

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

ചെപാതരങ്കരതി

അരുനതതി അരശപാന്കത്ത് -അരുനതതി
ടഗീച്ചര്

നെടുവതിരലപുരയ്ക്കല
ചെപാതരങ്കരതി പതി.ഒ.
തതിരുവല്ല

INC

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

രമപ്രപാല

ഈപന കുരരന

മഠതതില ന്കപാട്ടതില_ന്കപാരയ്ക്കല പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

INC

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

ന്കപാരയ്ക്കല

അനെതില രമരതി നചെറതിയപാന

നനെടുന്തറയതില വഗീടത്ത്_ന്കപാരയ്ക്കല പതി.ഒ. _തതിരുവല്ല

INC

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

നന്ക.ജതി.സുശഗീലപാമണതി

പുറരതത്തുരുരതല_നനെടുനപ്രറ പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

CPI(M)

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

നവണ്പപാല

ആര്.നന്ക. കുറുപത്ത്

രപാധപാ മനതിരറ_തലയപാര്_കുറ്റൂര് പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

CPI(M)

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

കുറ്റൂര്

അന്നമ്മ എബ്രഹപാറ ന്കതിഴരക്കമരൂത

മരൂത ന്കതിഴരക്കതതില_കുറ്റൂര് പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

KCM

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

ഓതറ

നസലതിന രജപാസത്ത്

പുതനപുരയ്ക്കല_പടതിഞപാരറ്റപാതറ പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

INC

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

പരുമല

ഹര്ഷ ഹരതി

വലരപറമതില_പരുമല പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

CPI(M)

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

ന്കടപ്ര

സുജപാ രമപാഹന

മറഗലരശരതില_വളഞവട്ടറ പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

INC

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

നെതിരണറ

രപാജു പുളതിറപളതില

പുളതിറപളതില വഗീടത്ത്_നെതിരണറ പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

KCM

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

നന്കപാമനരന്കരതി

കുരരന കൂതപളതില

കൂതപളതില വഗീടത്ത്_നെതിരണറ പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

INC
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പുളതിക്കഗീഴത്ത്

ന്കണശ

വതി.നന്ക.മധു

വരമതിനെന്കതത്ത് മപാലതിയതില വഗീടത്ത്_വളഞവട്ടറ പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

INC

പുളതിക്കഗീഴത്ത്

നനെടുമറ

സജഗീവത്ത് മങ്ങപാട്ടത്ത്

മങ്ങപാട്ടത്ത് _നപപാടതിയപാടതി പതി.ഒ._തതിരുവല്ല

CPI(M)

രന്കപായതിപ്രറ

ഇരവതിരപരൂര്

രമപാളതി മപാതത

പുന്നരശരതിപറനപതിലത്ത് , ഇരവതിരപരൂരത്ത് പതി. ഒ

KCM

രന്കപായതിപ്രറ

പുറമറ്ററ

സപാറപാമമ സണതി

വഴണരക്കപാടത്ത്, പുറമറ്ററ , തതിരുവല്ല

INC

രന്കപായതിപ്രറ

നതളളതിയൂര്

ഉതമനെത്ത് എറ.ജതി

ചുഴനെരന്കപാളനെതി, രമരലപുരയതിടതതില, വപാളക്കുഴതി. പതിഒ

KCM

രന്കപായതിപ്രറ

എഴമറ്റൂര്

അനെതിലത്ത് കുമപാരത്ത്

സപക്കരയതിലത്ത്,എഴമറ്റൂര് പതി.ഒ

INC

രന്കപായതിപ്രറ

ഇടയ്ക്കപാടത്ത്

ന്കനെന്കവല്ലതിയമ്മ ടഗീച്ചര്

ശഗീരറഗറ, തടതിയൂര് പതിഒ

INC

രന്കപായതിപ്രറ

പപാങ്കമണ്

സജതി

പപാരച്ചരതി മണതില, നവളതിയറ പതി.ഒ

INC

രന്കപായതിപ്രറ

അയതിരൂര്

വതി.പ്രസപാദത്ത്

നണതറവഗീടത്ത്, ഇടപപാവൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

രന്കപായതിപ്രറ

ചെരലകുന്നത്ത്

അഡക. കൃഷ്ണകുമപാര് ആര്

മുതുന്കപാടതത്ത് മലയതില,ചെതിറയതിറനപത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

രന്കപായതിപ്രറ

മപാരപാമണ്

രഗസതിയമ്മ മപാതന

മടതതില വഗീടത്ത് ,മപാരപാമണ്പതി.ഒ, രതപാട്ടപ്പുഴരശരതി

INC

രന്കപായതിപ്രറ

പുല്ലപാടത്ത്

അന്നപൂര്ണ രദവതി

മലയതില്ലതത്ത്, ന്കടപ്ര പതി.ഒ

INC

രന്കപായതിപ്രറ

പൂവത്തൂര്

നപ്രപാ. പതി.സതി.രതപാമസത്ത്

പഴറപളതില പുതന വഗീടത്ത് , പുല്ലപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

രന്കപായതിപ്രറ

ഓതറ

ജതിജതി രജപാണ് മപാതത

രന്കപായതിക്കരലപാട്ടത്ത് , ഇരവതിരപരൂര് പതി.ഒ

INC

രന്കപായതിപ്രറ

നെന്നൂര്

സബതിത കുന്നരതട്ടത്ത്

കുന്നരതട്ടത്ത്, വളറകുളറ ഈസത്ത് പതിഒ , തതിരുവല്ല

CPI(M)

ഇലന്തൂര്

രന്കപാഴരഞ്ചരതി

നസല്ല രതപാമസത്ത്

നനെടുരവലതില, ന്കഗീഴന്കര, രന്കപാഴരഞ്ചരതി.പതി.ഒ.

INC

ഇലന്തൂര്

നചെറുരന്കപാല

നജസതി രതപാമസത്ത്

പപാലനെതിലക്കുന്നതതില, നചെറുരന്കപാല പതി.ഒ, രന്കപാഴരഞ്ചരതി

IND

ഇലന്തൂര്

ന്കഗീനക്കപാഴൂര്

ബതിന്ദു സതി.നന്ക. (സതിനെതി)

ചെരതിവുപുരയതിടതതില, അന്തരപാളനന്കപാവത്ത് പതി.ഒ., പതനെറതതിട്ട

KCM

ഇലന്തൂര്

ന്കടമ്മനെതിട്ട

എബ്രഹപാറ വതി.പതി. (പപാപച്ചന
വലരതറയതില)

വലരതറയതില വഗീടത്ത്, ന്കടമ്മനെതിട്ട പതി.ഒ.

KCM

ഇലന്തൂര്

നെപാരങ്ങപാനെറ

സപാറപാമ്മ രതപാമസത്ത് (സപാലതി)

ന്കപാരതിക്കല രമമുറതിയതില, നെപാരങ്ങപാനെറ നവസത്ത് പതി.ഒ.,

NCP

ഇലന്തൂര്

പരതിയപാരറ

ശഗീന്കല നറജതി

നെളന, ഇടപരതിയപാരറ പതി.ഒ., ഇലന്തൂര്

INC

ഇലന്തൂര്

പ്രക്കപാനെറ

ഏലതിയപാമ്മ രയപാഹന്നപാന

പരുമല വട്ടക്കൂട്ടതതില, പ്രക്കപാനെറ പതി.ഒ., പതനെറതതിട്ട

INC

ഇലന്തൂര്

പുതനപഗീടതിന്ക

ഇനതിര രദവതി

നെതിലയ്ക്കല വഗീടത്ത്, വപാഴമുട്ടറ പതി.ഒ., ഓമല്ലൂര്

CPI(M)

ഇലന്തൂര്

ഓമല്ലൂര്

ജയന ഓമല്ലൂര്

തതിക്കമുട്ടതത്ത് വഗീടത്ത്, ആററരതിന്കറ, ഓമല്ലൂര് പതി.ഒ.

INC

ഇലന്തൂര്

നചെന്നഗീര്ക്കര

രപാധപാമണതി

അമ്മ ന്കണ്ടതതിനെപാല, നചെന്നഗീര്ക്കര പതി.ഒ.

INC

ഇലന്തൂര്

ഇലന്തൂര്

പതി.ആര്.പ്രദഗീപത്ത് (രവണു)

പ്രഭപാ സദനെറ, ഇലന്തൂര് പതി.ഒ., പതനെറതതിട്ട

CPI(M)

ഇലന്തൂര്

കുഴതിക്കപാല

രതപാമസത്ത് (നബന്നതി)

മപാപതിരളതത്ത് ന്കപാലപായതില, കുഴതിക്കപാല പതി.ഒ

INC

ഇലന്തൂര്

മല്ലപ്പുഴരശരതി

മപാതത രതപാമസത്ത് (രതപാപതില രമപാഹന)

രതപാപതില ഹടൌസത്ത്, ന്കര്തവരറ, പുന്നയ്ക്കപാടത്ത്

CPI

റപാന്നതി

മക്കപ്പുഴ

ജസതി അലകത്ത്

സതക്കൂട്ടതതില, നനെല്ലതിക്കമണ് പതി ഒ, ഏരഴപാലതി, റപാന്നതി

INC

റപാന്നതി

പഴവങ്ങപാടതി

സഷനെതി രപാജഗീവത്ത് (വപാണതിയതിടതത്ത്)

വപാണതിയതിടതത്ത്, ന്കരതികുളറ പതി ഒ, റപാന്നതി

KC

റപാന്നതി

നെപാറപാണറമൂഴതി

ശഗീരദവതി വതിക്രമന

നതരക്കച്ചരുവതില, നെപാറപാണറമൂഴതി പതി ഒ, റപാന്നതി നപരുനെപാടത്ത്

CPI(M)

റപാന്നതി

നവച്ചൂച്ചതിറ

പ്രഹപാദന

ആലയ്ക്കല വഗീടത്ത്, നവച്ചൂച്ചതിറ പതി ഒ, നചെമരനെപാലതി, പതിന 686511

INC
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റപാന്നതി

നന്കപാല്ലമുള

നെതിഷ അലകത്ത്

രതവര്രവലതില വഗീടത്ത്, ചെപാതനതറ പതി ഒ, ഇടതതിക്കപാവത്ത് , പതിന 686510

INC

റപാന്നതി

നപരുനെപാടത്ത്

ടതി എസത്ത് സജതി

തപാമരരശരതില, മപാടമണ് പതി ഒ, പൂവത്തൂറമൂടത്ത്, നപരുനെപാടത്ത്

INC

റപാന്നതി

ആങ്ങമൂഴതി

ബഗീനെ രമപാഹനെന

രവലതിയ്ക്കന്കതത്ത്, ആങ്ങമൂഴതി പതി ഒ, സഗീതരതപാടത്ത്

CPI

റപാന്നതി

സഗീതരതപാടത്ത്

റഹതിയപാനെതത്ത് ബഗീവതി പതി എറ

മനസൂര് മനസതിങ്ങത്ത്, മണക്കയറ, ചെതിറ്റപാര് പതി ഒ, പതിന 689663

CPI(M)

റപാന്നതി

ചെതിറ്റപാര്

എറ എസത്ത് രപാരജന്ദ്രന

മപാമപാറ വഗീടത്ത്, പന്നതിയപാര് രന്കപാളനെതി, ചെതിറ്റപാര് പതി ഒ

CPI(M)

റപാന്നതി

വടരശരതിക്കര

മതപായതി ചെപാരക്കപാ

തടതതില, വടരശരതിക്കര പതി ഒ, പതിന 689662

CPI(M)

റപാന്നതി

വലതിയകുളറ

നബന്നതി പുതനപറമതില എന്ന
രതപാമസത്ത് മപാതത

പുതനപറമതില, വടരശരതിക്കര പതി ഒ, പതനെറതതിട്ട

INC

റപാന്നതി

റപാന്നതി

സൂസന അലകത്ത് ( മതിനെതി ടഗീച്ചര്)

ളപാഹയതില, വപാളതിപപാക്കല, മനതിരറ പതി ഒ, റപാന്നതി

KCM

റപാന്നതി

അങ്ങപാടതി

വതി എ ഏബ്രഹപാറ (അനെതി
വലതിയന്കപാലപാ)

വലതിയന്കപാലപായതില വഗീടത്ത്, നനെല്ലതിക്കമണ് പതി ഒ, അങ്ങപാടതി റപാന്നതി

INC

രന്കപാന്നതി

സമലപ്ര

നജസതി വര്ഗഗീസത്ത്

തടതിയതില ആന്കപാശത്ത് വതില്ല, രമനക്കപാഴൂര് പതി.ഒ

INC

രന്കപാന്നതി

മലയപാലപ്പുഴ

എലതിസരബതത്ത് അബു

രന്കപാട്ടവപാതുക്കല, മലയപാലപ്പുഴ തപാഴറ പതി.ഒ

INC

രന്കപാന്നതി

രന്കപാന്നതിതപാഴറ

എറ.വതി.ഫതിലതിപത്ത്

രമക്കപാട്ടു വഗീടത്ത്, വന്കയപാര് പതി.ഒ

INC

രന്കപാന്നതി

അതുമ്പുറകുളറ

ജതി.ശഗീകുമപാര്

രഗപാകുലറ, ഐരവണ്.പതി.ഒ , രന്കപാന്നതി

INC

രന്കപാന്നതി

തണതിരതപാടത്ത്

സൂസമ്മ ഗഗീവര്ഗഗീസത്ത്(സുമപാരപാജന
സഗീവതിയതില)

നചെറതിയപപാരമുട്ടതത്ത്, തണതിരതപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI

രന്കപാന്നതി

വന്കയപാര്

അഡക.ഒമതി ഈപന

പുളതിരവലതില വഗീടത്ത്,നപരതിനഞപാട്ടയ്ക്കല പതി.ഒ രന്കപാന്നതി

INC

രന്കപാന്നതി

അരുവപാപ്പുലറ

മപാതത നജ( രപാജന ഊട്ടുപപാറ)

പുതനവഗീട്ടതില_ഊട്ടുപപാറ പതി.ഒ, രന്കപാന്നതി

CPI(M)

രന്കപാന്നതി

രന്കപാന്നതി

സടൌദപാ റഹതിറ

ന്കരതിമതിലപായ്ക്കല, മങ്ങപാരറ രന്കപാന്നതി. പതി.ഒ

INC

രന്കപാന്നതി

വതി-രന്കപാട്ടയറ

സതി.വതി. ശപാന്തകുമപാര്

ചെരുവതിളയതില മുതുരപഴങ്കല പതി.ഒ, വന്കയപാര്

INC

രന്കപാന്നതി

സന്കപട്ടൂര്

രറപാസമ്മ ബപാബുജതി

നന്കപാട്ടക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, മപാമ്മൂടത്ത് പതി.ഒ_നെരതിയപാപുരറ

INC

രന്കപാന്നതി

വളതിരക്കപാടത്ത്

ചെന്ദ്രമതതി യരശപാധരന

സചെതനെര
വളതിരക്കപാടത്ത്

CPI(M)

രന്കപാന്നതി

പ്രമപാടറ

ലഗീലപാ രപാജന

പൂങ്കപാവതില പടതിഞപാരറ്റതതില, മല്ലരശരതി പതി.ഒ

INC

രന്കപാന്നതി

ഇളനന്കപാള്ളൂര്

ചെതിറ്റൂര് ശങ്കര്

ചെതിറ്റൂര്, രന്കപാന്നതി പതി.ഒ

INC

പന്തളറ

ആറപാട്ടുപുഴ

സതിന കുട്ടപന

ഞപാലതിപറമതിലഇടരശരതിമല ആറന്മുള

INC

പന്തളറ

മൂലൂര്

റ്റതി . വതി . സപാലതിന

ഇടയതിരല പടതിഞപാനട്ടതതില ഇലവുറതതിട്ട പതി.ഒ.

CPI(M)

പന്തളറ

ഉളനെപാടത്ത്

രജപാണ്സണ് ഉളന്നൂര്

പുതന പുരയ്ക്കല , ഉളന്നൂര് പതി.ഒ.

INC

പന്തളറ

തുമമണ്

ഷഗീലപാ വര്ഗഗീസത്ത്

നെഗീതു രന്കപാരട്ടജത്ത് , മപാമതിലപാലതി , തുമമണ്

INC

പന്തളറ

ന്കഗീരുകുഴതി

ബതി. പ്രസപാദത്ത് കുമപാര്

ശബരഗീശകറ, മല്ലതിന്ക , തട്ടയതില

IND

പന്തളറ

മല്ലതിന്ക

എ .നന്ക .ദപാരമപാദരന

വതിജയഭവന , പറന്തല(പതിഒ)

CPI

പന്തളറ

കൂരമപാല

ചെന്ദ്രമതതിയമ്മ

ശഗീജലയറ, കുരമപാല നതക്കത്ത് (പതിഒ)

CPI(M)

പന്തളറ

പൂഴതിക്കപാടത്ത്

വതി,ആര് .രശപാഭനെ

ഇളരസരതിയതില വഗീടത്ത് , രതപാന്നല്ലൂര് ,പന്തളറ

INC
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പന്തളറ

പന്തളറ

റജഗീനെ സലതിറ

സലതിറ മനസതില, മങ്ങപാരറ

പന്തളറ

മുടതിയൂര്രക്കപാണറ

അഡകരക്കറ്റത്ത് .നന്ക.ആര് .പ്രരമപാദത്ത്
കുമപാര്

കൂടതതിങ്കല വഗീടത്ത് ,മുടതിയൂര്രന്കപാണറ_

CPI(M)

പന്തളറ

കുളനെട

ശശതിന്കല സുരരഷത്ത്

വലതിയ തറയതില സന്കപ്പുഴ രനെപാര്തത്ത് _

INC

പന്തളറ

നമഴരവലതി

വലസ രറപായത്ത്

കൂടത്ത് നവട്ടതിക്കല , ഉളന്നൂര്

INC

പന്തളറ

ആറനമുള

നന്ക .നന്ക .ശതിവപാനെനന

നന്കപാങ്ങലത്തു ,

CPI(M)

പറരക്കപാടത്ത്

പളതിക്കല

മണതിശഗീ.റ്റതി

ചെതിറയതില ന്കതിഴരക്കക്കര, രതപാട്ടുവ,ആനെയടതി

CPI(M)

പറരക്കപാടത്ത്

പഴകുളറ

എറ.ജതി.അജതി

മുന്കളുവതിളയതില,രമലൂടത്ത്.പതി.ഒ.

CPI

പറരക്കപാടത്ത്

നപരതിങ്ങനെപാടത്ത്

മുരുരന്കഷത്ത്

മുരുന്കപാലയറ,രമലൂടത്ത്.പതി.ഒ.

CPI

പറരക്കപാടത്ത്

വടന്കടത്തുന്കപാവത്ത്

രതപാമസത്ത് തങ്കച്ചന(രടപാറ തങ്കച്ചന)

ന്കണങ്കര പുതനവഗീടത്ത്,ചൂരരക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ.,ചെപാതന്നൂപ്പുഴ,മണക്കപാല

INC

പറരക്കപാടത്ത്

ഏഴറകുളറ

സജഗീരദവതി.എല

രദവതികൃപ,പുതുമല പതി.ഒ.,ഏഴറകുളറ

INC

പറരക്കപാടത്ത്

നന്കപാടുമണ്

ലഗീലപാമ്മ ഗഗീവര്ഗഗീസത്ത്

മണക്കപാലപായതില നപപായ്കയതില,ഐക്കപാടത്ത്,നന്കപാടുമണ് പതി.ഒ.

INC

പറരക്കപാടത്ത്

അങ്ങപാടതിക്കല

പതി.നന്ക.പ്രഭപാന്കരന

സുനെതില ഭവന,അങ്ങപാടതിക്കല നതക്കത്ത്.പതി.ഒ.

CPI(M)

പറരക്കപാടത്ത്

നനെടുമണ്ന്കപാവത്ത്

ഗഗീതപാ ശഗീകുമപാര്

ന്കലുങ്കുറവപാതുക്കല,മുറതിഞന്കല.പതി.ഒ.,കൂടല

CPI(M)

പറരക്കപാടത്ത്

കൂടല

നന്ക.വതിജയമ്മ

രമരപാസദനെറ,നനെല്ലതിമുരുപത്ത്.പതി.ഒ.,കൂടല

INC

പറരക്കപാടത്ത്

ന്കലഞ്ഞൂര്

ഓമനെയമ്മ ശപാന്തപന നെപായര്

ശപാലതിനെതി ഭവന,ന്കലഞ്ഞൂര്.പതി.ഒ.

INC

പറരക്കപാടത്ത്

ഇളമണ്ണൂര്

സജതിത

സുധപാ മനതിരറ,പൂതങ്കര,ഇളമണ്ണുര്

INC

പറരക്കപാടത്ത്

സന്കതപറമത്ത്

ബതിന.എസത്ത്.ചെക്കപാലയതില

ചെക്കപാലയതില ,നനെടുമണ് പതി.ഒ,ഏഴറകുളറ

INC

പറരക്കപാടത്ത്

ഏനെപാതത്ത്

സരന്തപാഷത്ത് ചെപാതന്നൂപ്പുഴ

ന്കടക്കലയതത്ത് വഗീടത്ത്.ചെപാതന്നൂര്പ്പുഴ,ചൂരരക്കപാടത്ത് ,പതി.ഒ

CPI(M)

പറരക്കപാടത്ത്

രവലുതമതിദളവ

മണടതി പരരമശകരന

ന്കതിഴരക്ക പപാതതിരപളളതില,മണടതി.പതി.ഒ

INC

പറരക്കപാടത്ത്

ന്കടമനെപാടത്ത്

നന്ക.സുജപാത

ഇതപാറ പളളതില ,ന്കടമനെപാടത്ത് വടക്കത്ത് .പതി.ഒ

CPI

സതക്കപാട്ടുരശരതി

അരൂക്കുറ്റതി

രസപാനെ ജയരദവന

നതരക്ക ആലുങ്കല നവളതിയതില , വടുതല നജട്ടതി

INC

സതക്കപാട്ടുരശരതി

നപരുമളറ

അഡക. സതിനെതിരമപാള് . ടതി.നന്ക

ന്കതിഴരക്ക വപാതതിക്കപാട്ടത്ത്, നപരുമളറ പതി.ഒ

CPI(M)

സതക്കപാട്ടുരശരതി

വപാഴതപാരരവലതി

നന്ക. രപാജന

നെടതിച്ചതിറ, പൂച്ചപാക്കല . പതി.ഒ

INC

സതക്കപാട്ടുരശരതി

പൂച്ചപാക്കല

അഡക. ഡതി. സുരരഷത്ത് ബപാബു

കുളങ്ങരനവളതി, പൂച്ചപാക്കല .പതി.ഒ

CPI

സതക്കപാട്ടുരശരതി

രതവര്വട്ടറ

മതിനെതി ടഗീച്ചര്

തുന്കലുകുത്തുറ ന്കടവത്ത്, മണപ്പുററ പതി.ഒ

INC

സതക്കപാട്ടുരശരതി

മപാരക്കക്കടവത്ത്

ജതി.സഷജു

ന്കപാട്ടതിച്ചതിറ, പളതിപ്പുററ.പതി.ഒ, രചെര്തല

CPI

സതക്കപാട്ടുരശരതി

പളതിപ്പുററ

രപാധമ്മ പൂപളതില

പൂപളതില , പളതിപ്പുററ.പതി.ഒ, രചെര്തല

CPI(M)

സതക്കപാട്ടുരശരതി

തതിരുനനെല്ലൂര്

സബഗീനെ .വതി

പൂരപാടറ നെതിവപാസത്ത്, തതിരുനനെല്ലൂര് .പതി.ഒ,രചെര്തല

INC

സതക്കപാട്ടുരശരതി

പല്ലുരവലതി

അജതിത അറബുജപാക്ഷന

നപപാരറ്റച്ചതിറ, നന്ക.ആര് പുരറ.പതി.ഒ,രചെര്തല

INC

സതക്കപാട്ടുരശരതി

സതക്കപാട്ടുരശരതി

ആര് .സുരലപാചെനെപാരദവതി

കൂരതിക്കപാട്ടതില , സതക്കപാട്ടുരശരതി. പതി.ഒ

CPI

സതക്കപാട്ടുരശരതി

തളതിയപാപറമത്ത്

അഡക. സനെല .പതി.രപാജത്ത്

നപപാക്കതറ, ഉളവയപത്ത്.പതി.ഒ, രചെര്തല

CPI(M)

സതക്കപാട്ടുരശരതി

തൃച്ചപാറ്റുകുളറ

സതി.പതി. വതിരനെപാദത്ത് കുമപാര് (വതിന)

നചെറുന്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്, പപാണപാവളതി. പതി.ഒ രചെര്തല

INC
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പന്തളറ _

ഇടയപാറന്മുള നവസത്ത് _

CPI(M)
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സതക്കപാട്ടുരശരതി

നെടുവതത്ത്നെഗര്

അബ്ദുല ഷുക്കൂര്

ദപാറുല ഷുക്കൂര് , വടുതല നജട്ടതി പതി.ഒ

ML

പട്ടണക്കപാടത്ത്

അരൂര് പടതിഞപാറത്ത്

ഉഷ അഗസതിന

ചെളതിതറ_ചെന്തതിരൂര് പതി.ഒ

INC

പട്ടണക്കപാടത്ത്

അരൂര് ന്കതിഴക്കത്ത്

രമരതിദപാസന

തതരങ്കരതില_അരൂര് പതി.ഒ

INC

പട്ടണക്കപാടത്ത്

എരമല്ലൂര്

അഷറഫത്ത് പുല്ലുരവലതി

പുല്ലുരവലതില_എരമല്ലുര് പതി.ഒ

INC

പട്ടണക്കപാടത്ത്

ചെമ്മനെപാടത്ത്

പതി.ഡതി രരമശന

പുതുപപാടതിച്ചതിറയതില_തുറവൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

പട്ടണക്കപാടത്ത്

കുതതിയരതപാടത്ത്

മണതിപ്രഭപാന്കരന

നപപാരതിയക്കപാടത്ത് പടതിഞപാരറനെതിന്കര്തത്ത്_വളമറഗലറ വടക്കത്ത് _തുറവൂര് പതി.ഒ_

CPI(M)

പട്ടണക്കപാടത്ത്

നെപാലുകുളങ്ങര

ഗഗീതപാ രറഗനെപാഥത്ത്

മൂതതിരരഴതത്ത്_തുറവൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

പട്ടണക്കപാടത്ത്

തുറവൂര്

ആര് .ശതിവദപാസന

അനഞ്ചപാടതിതറ,വളമറഗലറ(എന ),തുറവൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

പട്ടണക്കപാടത്ത്

പട്ടണക്കപാടത്ത്

അഡകരക്കറ്റത്ത് റ്റതി.എച്ചത്ത് സലപാറ

തക്കതിയപാവത്ത് പറമത്ത്_പട്ടണക്കപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

പട്ടണക്കപാടത്ത്

വയലപാര്

രവണുരഗപാപനപതിള

പ്രവഗീണ_വയലപാര് പതി.ഒ

CPI(M)

പട്ടണക്കപാടത്ത്

ന്കളവറരന്കപാടറ

ഗഗീത വതിശകറഭരന

മുരതിക്കുതറ,_പട്ടണക്കപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

പട്ടണക്കപാടത്ത്

നവട്ടയ്ക്കല

സജതിരമപാള് ഫപാനസതിസത്ത്

നചെറതിയപാരശരതില_അനന്കപാരനെഴതി പതി.ഒ

INC

പട്ടണക്കപാടത്ത്

മനെരക്കപാടറ

രമരതിക്കുട്ടതി നബനെഡതികത്ത്

അരരരശരതില_മനെരക്കപാടറ_തതിരുമല ഭപാഗറ പതി.ഒ

INC

പട്ടണക്കപാടത്ത്

ചെങ്ങരറ

ദതിലഗീപത്ത് ന്കണപാടന

സകപാമതിനെതി രന്കപാരട്ടജത്ത് _പറയന്കപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

പട്ടണക്കപാടത്ത്

എഴപുന്ന

നന്ക.ജതി ഷപാജതി

ന്കറുരതഴതത്ത്_എഴപുന്ന പതി.ഒ

JSS

ന്കഞതിക്കുഴതി

സതക്കല ബഗീചെത്ത്

രറപാസതി

കുന്നുരമ്മല , സതക്കല .പതി.ഒ

INC

ന്കഞതിക്കുഴതി

ന്കടക്കരപളതി

സുനെതില പനെയ്ക്കല

പനെയ്ക്കല , സതയ്ക്കല .പതി.ഒ

CPI

ന്കഞതിക്കുഴതി

കുറുപറകുളങ്ങര

പതി.എസത്ത്. കുഞപന

പപാലതിയതത്ത് തയതില , സതക്കല .പതി.ഒ.

CPI(M)

ന്കഞതിക്കുഴതി

തണഗീര്മുക്കറ

പ്രവഗീണ് .ജതി.പണതിക്കര്

പ്രഗീതപാഭവന , വപാരണപാടത്ത്. പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കഞതിക്കുഴതി

പുതനെങ്ങപാടതി

പ്രഗീത സപാബു

മണതിഭവന , തണഗീര്മുക്കറ.പതി.ഒ

INC

ന്കഞതിക്കുഴതി

ശഗീന്കണ്ട മറഗലറ

നന്ക.ശഗീകുമപാര്

നതരക്കടതത്ത്, നന്കപാരക്കപാതമറഗലറ. പതി.ഒ

CPI

ന്കഞതിക്കുഴതി

ഇല്ലത്തുന്കപാവത്ത്

നന്ക.രപാധപാമണതി

രപാമപുരതത്ത്, വപാരണറ.പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കഞതിക്കുഴതി

ന്കഞതിക്കുഴതി

ആര് . വതിജയകുമപാരതി

ശകതിപുരറ, എസത്ത്. എലപുരറ.പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കഞതിക്കുഴതി

മപായതിതറ

രമപാളതി ഭദ്രരസനെന

വടരക്കപറമത്ത്, മപായതിതറ.പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കഞതിക്കുഴതി

മപാരപാരതിക്കുളറ

മണതിക്കുട്ടതി

പുതുരശരതിനവളതി, എസത്ത്.എല .പുരറ.പതി.ഒ

CPI

ന്കഞതിക്കുഴതി

ന്കണതിച്ചുകുളങ്ങര

അഡക : ഡതി. പ്രതിരയഷത്ത് കുമപാര്

മൂപനപറമത്ത്, എസത്ത്. എല . പുരറ. പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കഞതിക്കുഴതി

തതിരുവതിഴ

ന്കപാഞ്ചനെവല്ലതി ബപാബു

നചെറുവഗീട്ടുനവളതി, മപായതിതറ.പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കഞതിക്കുഴതി

നചെന്നരവലതി

രപാധപാമണതി

മൃദുല ഭവനെറ, രചെര്തല നതക്കത്ത്.പതി.ഒ

INC

ആരരപാടത്ത്

വളവനെപാടത്ത്

നന്ക.ടതി.നചെമന്കകുട്ടതി

മുണ്ടു പററപതില
ന്കലവൂര് .പതി.ഒ

CPI(M)
CPI
CPI(M)

ആരരപാടത്ത്

രബപാക്കത്ത് ആഫഗീസത്ത് വപാര്ഡത്ത്

എറ.ബതി.ഉദയമ്മ

ന്കപാട്ടുചെതിറ,
മണരഞ്ചരതി.പതി.ഒ.

ആരരപാടത്ത്

മുഹമ്മ

നന്ക.എന .ബപാഹുരലയന

ന്കപതിലുമപാവുങ്കല മുഹമ്മ.പതി.ഒ
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ആരരപാടത്ത്

പുതനെങ്ങപാടതി

മപായപാ മജു

വടക്കുപുറത്തുനവളതി,
ന്കപായതിപ്പുററ
മുഹമ്മ.പതി.ഒ

CPI(M)
INC

ആരരപാടത്ത്

മണരഞ്ചരതി

ഗഗീതപാ മുരളതി

ഉതപാടറ
മണരഞ്ചരതി.പതി.ഒ

ആരരപാടത്ത്

ന്കലവൂര്

പതി.നന്ക.ശതിവമണതി

വസുമതതി,
രനെപാര്തത്ത് ആരരപാടത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

ആരരപാടത്ത്

പൂരന്തപാപത്ത്

എറ.ഷപാനെവപാസത്ത്

ഷപാ നെതിവപാസത്ത്_രനെപാര്തത്ത് ആരരപാടത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

ആരരപാടത്ത്

ചെപാരറപറമത്ത്

ടതി.ന്കമലപാസനെന

ന്കളറപുന്കപാട്ടുനവളതി_നതക്കനെപാരരപാടത്ത്_അവലൂക്കുന്നു.പതി.ഒ

INC

CPI(M)

ആരരപാടത്ത്

സന്കതതതില

എന .എസത്ത്.രജപാര്ജത്ത്

നെടുവതിനലവഗീടത്ത്
സടൌതത്ത് ആരരപാടത്ത്
അവലൂക്കുന്നു.പതി.ഒ

ആരരപാടത്ത്

ഐന്കരഭപാരതറ

ടതി.നജ.ഫതിലതിപത്ത്

തയതില_പൂങ്കപാവത്ത്_പപാതതിരപളളതി.പതി.ഒ

INC

ചെന്ദ്രരലഖ

പുളതിക്കല
ന്കലവൂര് .പതി.ഒ

INC
CPI(M)

ആരരപാടത്ത്

പപാതതിരപളതി

ആരരപാടത്ത്

സര്രവപാദയപുരറ

ജയകുമപാരതി.വതി.നന്ക

വളയനചെതിറ
ന്കലവൂര് .പതി.ഒ

ആരരപാടത്ത്

ന്കപാട്ടൂര്

മതിഖപാരയല കുഞച്ചന

അറയ്ക്കല
ന്കപാട്ടൂര് .പതി.ഒ

CPI

അമലപ്പുഴ

വപാടയ്ക്കല

സുജപാത രരമശന

ന്കപാഞതിരറന്കപാട്ടത്ത് നവളതി, വപാടയ്ക്കല പതി.ഒ., ആലപ്പുഴ

CPI

അമലപ്പുഴ

രബപാക്കത്ത് ഓഫഗീസത്ത്

സുവര്ണ പ്രതപാപന

വപാരരറപറമതില , സനെപാതനെപുരറ പതി.ഒ., ആലപ്പുഴ

CPI(M)

അമലപ്പുഴ

അറവുന്കപാടത്ത്

എറ.രഘ

രന്കപാലടതിതറ, സനെപാതനെപുരറ പതി.ഒ., ആലപ്പുഴ

CPI(M)

അമലപ്പുഴ

വണ്ടപാനെറ

നന്ക.രമപാഹനെന

തറരമഴറ, വണ്ടപാനെറ പതി.ഒ.

INC

അമലപ്പുഴ

ന്കപാക്കപാഴറ

ഉദയമണതി സുനെതില

ന്കളപറമത്ത്, രന്കപാമനെ, അമലപ്പുഴ

INC

അമലപ്പുഴ

അമലപ്പുഴ

ന്കരുമപാടതി മുരളതി

നചെറതിയന്കപാടത്ത്, ന്കരുമപാടതി പതി.ഒ.

INC

അമലപ്പുഴ

രതപാട്ടപളതി

പതി.സപാബു

രന്കപാളനെതി നെറ. 76, രതപാട്ടപളളതി

INC

അമലപ്പുഴ

പുറക്കപാടത്ത്

മഗീര സതഗീശന

പറപളളതില , രതപാട്ടപളളതി പതി.ഒ.

INC

അമലപ്പുഴ

ന്കരൂര്

ജതി.രവണുലപാല

വതിഴപാ പറമത്ത്, രന്കപാമനെ, അമലപ്പുഴ

CPI(M)

അമലപ്പുഴ

അമലപ്പുഴ ഗവ രന്കപാരളജത്ത്

സജതിതപാ സുസലമപാന (സപായതിദ)

ഫടൌസതിയപാ മനസതില , നവളളറനതങ്ങത്ത്, ന്കപാക്കപാഴറ

INC

അമലപ്പുഴ

എറ സതി എച്ചത്ത്

സുലഭ ചെന്ദ്രദപാസത്ത്

പുളതിറപറമത്ത്, നെഗീര്ക്കുന്നറ, ആലപ്പുഴ

INC

അമലപ്പുഴ

പുന്നപ്ര

ബതി.സുരലഖ

നന്കപാടതിവഗീടത്ത്, പുന്നപ്ര പതി.ഒ., ആലപ്പുഴ

INC

അമലപ്പുഴ

രപപാളതി നടകതിന്കത്ത്

റ്റതി.എസത്ത്.രജപാസഫത്ത്

തുരുരതല , പുന്നപ്ര പതി.ഒ., ആലപ്പുഴ

CPI(M)

ചെമക്കുളറ

കുട്ടമറഗലറ

വനെജമ്മ ജയപ്രന്കപാശത്ത്

നപരുമളളതിചെതിറ,കുട്ടമറഗലറ(പതി.ഒ)ആലപ്പുഴ
CPI(M)
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ചെമക്കുളറ

മനങ്കപാമത്ത് നതരക്കക്കര

സപാറപാമ്മ രജപാസഫത്ത്

നന്കപാച്ചുപുരയ്ക്കല ഹടൌസത്ത്,നതരക്കക്കര (പതി.ഓ)

KCM

ചെമക്കുളറ

എടതക

രമപാനസതി രസപാണതി

നതരക്കടറ വഗീടത്ത്,പപാണ്ടങ്കരതി പതി.ഒ,എടതകപാ

INC

ചെമക്കുളറ

നെടുവതിരലമുറതി

വര്ഗഗീസത്ത് വര്ഗഗീസത്ത്

നെപാല്പതതിയഞ്ചതില വഗീടത്ത്, ആനെപ്രമപാല വടക്കത്ത് (പതി.ഓ.), തലവടതി

INC

ചെമക്കുളറ

തലവടതി

അമതിളതി ഉതമന

സരരപാവരറ, കുന്തതിരതിക്കല ( പതി.ഓ.), തലവടതി

CPI

ചെമക്കുളറ

ആനെപ്രമല

രമണതി എസ,ഭപാന,

വളവുങ്കല , കുന്തതിരതിക്കല , ( പതി.ഓ.), തലവടതി

INC

ചെമക്കുളറ

പച്ച

രപപാളതി രതപാമസത്ത്

നന്കപാഴപക്കളതതില , പന്ത്രണ്ടതില ,പച്ച, നചെക്കതിടതിക്കപാടത്ത്( പതി.ഓ.)

IND

ചെമക്കുളറ

തന്കഴതി

പരരമശകരന ന്കപാടപാതത്ത്

ന്കപാടപാത്തു വഗീടത്ത്, തന്കഴതി (പതി.ഓ)

INC

ചെമക്കുളറ

നെടുഭപാഗറ

നെതിര്മ്മല ഗരണഷത്ത്

വപാഴപറമത്ത്, സവശരറഭപാഗറ(പതി.ഓ.)

CPI(M)

ചെമക്കുളറ

നചെമ്പുറപുററ

രറപാബര്ട്ടത്ത് രജപാണ്സണ്

പുതന വഗീടത്ത്, സവശരറഭപാഗറ ( പതി.ഓ.)

INC

ചെമക്കുളറ

ചെമക്കുളറ

രജപാര്ജത്ത് മപാതത പഞതിമരറ

പഞതിമരറ, മനങ്കപാമത്ത്നതരക്കക്കര ( പതി.ഓ.)

INC

ചെമക്കുളറ

നനെടുമുടതി

എറ.രഹമലത

പൂതതിരയപാടത്ത് ഒന്നപാറ ശപാഖ രതപാട്ടുവപാതല നനെടുമുടതി

CPI(M)

ചെമക്കുളറ

സന്കനെന്കരതി

എ.ഡതി.കുഞച്ചന

ചെതിന്നു ഭവനെറ,രവമനെപാട്ടുന്കപായല , ആര് രബപാക്കത്ത്(പതി.ഓ),സന്കനെന്കരതി

CPI(M)

നവളതിയനെപാടത്ത്

നെഗീലറരപരൂര്

സരതിത സരന്തപാഷത്ത്

പുതനചെതിറ,നെഗീലറരപരൂര് പതിഒ

CPI(M)

നവളതിയനെപാടത്ത്

നെപാരന്കതറ

നന്ക രഗപാപകുമപാര്

ശപാരദപാലയറ,നെപാരന്കതറ പതിഒ

INC

നവളതിയനെപാടത്ത്

നവളതിയനെപാടത്ത്

രമപാനെതിച്ചന പതി സതി പൂവക്കളറ

പൂവക്കളറ , ന്കതിടങ്ങറ പതി ഒ

IND(LDF)

നവളതിയനെപാടത്ത്

ന്കതിടങ്ങറ

സതി വതി രപാജഗീവത്ത്

ആശപാസദനെറ,ന്കതിടങ്ങറ പതി ഒ

INC

നവളതിയനെപാടത്ത്

മുട്ടപാര്

കുഞ്ഞൂഞമ്മ സതിബതിച്ചന

നെടുവതിനലവഗീടത്ത്,മുട്ടപാര് പതി ഒ

KC

നവളതിയനെപാടത്ത്

മതിതക്കരതി

മതിനെതി രപാധപാകൃഷണന

കുറ്റപാരപളതി,മതിതക്കരതി പതി ഒ

CPI(M)

നവളതിയനെപാടത്ത്

രവഴപ്ര

പ്രരമപാദത്ത് ചെന്ദ്രന

നതരക്കന്കട്ടതറ,ഊരുക്കരതി പതി.ഒ

INC

നവളതിയനെപാടത്ത്

രപാമങ്കരതി

ലതിസമ്മ സ്കറതിയ

പുറവടതി ,രപാമങ്കരതി പതി.ഒ

CPI

നവളതിയനെപാടത്ത്

പുളതിങ്കുന്നത്ത്

വതി നന്ക രവണുരഗപാപപാല

രതപാപതിലചെതിറ,ചെതുര്തതിയപാന്കരതി പതിഒ

CPI(M)

നവളതിയനെപാടത്ത്

മനങ്കപാമത്ത്

പത്മകുമപാര് (മരനെപാജത്ത്)

രപാമമനതിരറ,മനങ്കപാമത്ത് പതി ഒ

INC

നവളതിയനെപാടത്ത്

രന്കപാരളജത്ത്

മതിനെതി രജക്കബത്ത്

നവമപാടനതറ,പുളതിങ്കുന്നത്ത് പതി ഒ

INC

നവളതിയനെപാടത്ത്

കുന്നുമ്മ

ബതിന്ദു സരന്തപാഷത്ത്

ന്കപാമരശരതി ,കുന്നുമ്മ

NCP

നവളതിയനെപാടത്ത്

ന്കപാവപാലറ

രശപാഭനെ ഉദയകുമപാര്

തടതതില വഗീടത്ത്, നചെറുന്കര പതി ഒ

CPI(M)

നചെങ്ങന്നൂര്

തതിരുവനവണ്ടൂര്

സജതി നവളവന്തപാനെറ

നവളവന്തപാനെതത്ത്,മഴക്കഗീര് ,ന്കല്ലതിരശരതി.പതി.ഒ

KCM

നചെങ്ങന്നൂര്

വനെവപാതുക്കര

നന്ക.പതി.സപാവതിതതിയമ്മ

ചെതിറക്കരവഗീടത്ത്,വനെവപാതുക്കര

INC

നചെങ്ങന്നൂര്

മുളക്കുഴ

നെതിര്മ്മല മപാതത

നെതിമ്മതിഭവന ,മതതിലന്കതത്ത്,പതിരളരശരതി

INC

നചെങ്ങന്നൂര്

അരഗീക്കര

പതി.എസത്ത്.രമപാനെപായതി

പുഷ്പവപാടതിയതില ,നന്കപാഴവല്ലൂര് .പതി.ഒ

CPI(M)

നചെങ്ങന്നൂര്

നവണ്മണതി ന്കതിഴക്കത്ത്

ടതി.കുട്ടപന

വപാലതിപറമതില വഗീടത്ത്,ചെപാങ്ങമല,നവണ്മണതി

INC

നചെങ്ങന്നൂര്

നവണ്മണതി പടതിഞപാറത്ത്

പ്രസന്നകുമപാരതി

ലകഗീസദനെറ,നവണ്മണതി.പതി.ഒ

INC

നചെങ്ങന്നൂര്

ആല

സുമ അരശപാന്കന

വലതിയന്കപാലപായതില ,ആല.പതി.ഒ

INC

നചെങ്ങന്നൂര്

നചെറുവല്ലൂര്

നെപാരപായണന നെപായര്

രരവതതി,നന്കപാല്ലന്കടവത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)
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നചെങ്ങന്നൂര്

നചെറതിയനെപാടത്ത്

രപാഖതി രപാഘവന

നെല്ലൂര്ക്കുളതതില ,നന്കപാല്ലന്കടവത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

നചെങ്ങന്നൂര്

പുലതിയൂര്

രജപാജതിനചെറതിയപാന

തപാഴരവലതിക്കപാട്ടതിര് ,പുലതിയൂര് .പതി.ഒ,നചെങ്ങന്നൂര്

INC

നചെങ്ങന്നൂര്

എണയ്ക്കപാടത്ത്

ഉതമന

നന്കപാച്ചുവരലരഴതത്ത്,ഉളുന്തതി,നപരതിങ്ങതിലതിപ്പുററ

CPI(M)

നചെങ്ങന്നൂര്

ബുധന്നുര്

രലഖ രമപാഹന

നന്കപാടതിഞ്ഞൂരരതത്ത്,ബുധനൂര് .പതി.ഒ

INC

നചെങ്ങന്നൂര്

പപാണ്ടനെപാടത്ത്

ബതിന്ദു ന്കലപാധരന

പുതനതറ വടരക്കതതില ,പപാണ്ടനെപാടത്ത്

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

ന്കരുവപാറ്റ വടക്കത്ത്

സുരരഷത്ത്. എസത്ത്

ചുങ്കതതില , ന്കരുവപാറ്റ പതി.ഒ.

CPI(M)

ഹരതിപപാടത്ത്

നചെറുതനെ

എറ. ആര് . ഹരതികുമപാര്

തപാഴൂര് മഠറ, ആനെപാരതി, നചെറുതനെ പതി.ഓ.

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

വഗീയപുരറ

ഓമനെ

കുന്നതിതറ, രമലപപാടറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഹരതിപപാടത്ത്

ഹരതിപപാടത്ത്

നന്ക. രമപാഹനെന

മഗീനെരതലപറമതില , തുലപാറപറമത്ത് നെടുവതത്ത്, മണപാറശപാല പതി.ഒ

CPI(M)

ഹരതിപപാടത്ത്

പളതിപപാടത്ത്

സപാജന നന്ക പനെയപാറ

പനെയപാറ വഗീടത്ത്, പുല്ലുമട, പളളതിപപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

അന്കറകുടതി

ഇനതിരപാമ്മ ടഗീച്ചര്

അശകതതി, നവട്ടുരവനെതി, ഹരതിപപാടത്ത്, പതി.ഒ.

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

നവട്ടുരവനെതി

എസത്ത്. ദഗീപു

ശഗീനെതിലയറ, പതിലപാപ്പുഴ, ഹരതിപപാടത്ത്

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

ന്കപാര്തതിന്കപളതി

ഇ വതി സുജപാത

തുടയതിലവഗീട്ടതില വടരക്കതതില , മഹപാരദവതിന്കപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

ഹരതിപപാടത്ത്

തൃക്കുന്നപ്പുഴ

ഉഷ ന്കമലപാന്കരന

രരവതതി, വലതിയപറമത്ത്, തൃക്കുന്നപ്പുഴ

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

പല്ലനെ

റഷതിദ ബഷഗീര് നചെങ്കതിളതി

ഫപായതിസത്ത് നെതിവപാസത്ത്, പളതിപപാട്ടു മുറതി, തൃക്കുന്നപ്പുഴ

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

കുമപാരപുരറ നതക്കത്ത്

ബതിജു നന്കപാല്ലരശരതി

നന്കപാല്ലരശരതില തറയതില , നതക്കുറമുറതി, മുട്ടറ പതി.ഒ.

INC

ഹരതിപപാടത്ത്

കുമപാരപുരറ വടക്കത്ത്

സതിന രമപാഹനെന

മണപാറപറമതില , തപാമല്ലപാക്കല പതി.ഒ.

CPI(M)

ഹരതിപപാടത്ത്

ന്കരുവപാറ്റ നതക്കത്ത്

സതി. സുജപാത

പത്മവല്ലതിക്കരതിയതില , ന്കരുവപാറ്റ പതി.ഒ.

INC

നന്ക.എസത്ത്. രഗപാപതി

നന്കപാച്ചു ന്കളഗീക്കല
കുരുട്ടതിരശരതി
മപാന്നപാര് .പതി.ഒ

CPI(M)

ആശ

രന്കപാട്ടയതത്ത്,
കുട്ടറരപരൂര് .പതി.ഒ.
മപാന്നപാര്

INC

CPI(M)

മപാരവലതിക്കര

മപാരവലതിക്കര

മപാന്നപാര്

കുട്ടറരപരൂര്

മപാരവലതിക്കര

നചെന്നതിതല

ന്കവതിത സജഗീവത്ത്

കുറത്തുണ്ടതില വടക്കതതില ,
തൃനപരുറതുറ.പതി.ഒ,
നചെന്നതിതല

മപാരവലതിക്കര

തഴക്കര

അജതിത പ്രസന്നന

മലമുറ്റതത്ത്,_ഇറവങ്കര.പതി.ഒ

INC

മപാരവലതിക്കര

എറവങ്കര

അഡക. ഇറവങ്കര വതിശകനെപാഥന

മലയതില വഗീടത്ത്,_ഇറവങ്കര.പതി.ഒ_മപാരവലതിക്കര

INC

ഷഗീല രവഗീന്ദ്രനണതിതപാന

ആതതിര,
നവട്ടതിയപാര് .പതി.ഒ
മപാരവലതിക്കര

CPI(M)

മപാരവലതിക്കര

നവട്ടതിയപാര്
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മപാരവലതിക്കര

മപാരവലതിക്കര

കുറതതിക്കപാടത്ത്

പുതനകുളങ്ങര

റ്റതി. വതിശകനെപാഥന

രപാരജഷത്ത് ഭവനെറ (പുലരതിയതില )
പളതിക്കല ഈസത്ത്,
നതരക്കക്കര.പതി.ഒ

CPI(M)

രഡപാ. നന്ക.രമപാഹനകുമപാര്

കൃഷ്ണഭവന ,
വപാതതികുളറ,
നതരക്കക്കര. പതി.ഒ.

CPI(M)

CPI(M)

മപാരവലതിക്കര

പല്ലപാരതിമറഗലറ

രപാരജഷത്ത് . ആര് ചെന്ദ്രന

നവട്ടുകുളഞതിയതില
രപപാനെന്കറ,
മപാരവലതിക്കര.പതി.ഒ

മപാരവലതിക്കര

ഇരരഴ

ഗഗീതപാ രഗപാപപാലകൃഷ്ണന

സവഷ്ണവറ_ഈരരഴ വടക്കത്ത്_നചെട്ടതിക്കുളങ്ങര

INC

മപാരവലതിക്കര

നചെട്ടതികുളങ്ങര

എ മരഹന്ദ്രന

വല്ലരയതത്ത് ന്കതിഴക്കതതില_പതതിയൂര് പതി ഒ_രമനെപാമളതി

CPI(M)

മപാരവലതിക്കര

ന്കപാരപാഴ

സതതി രവഗീന്ദ്രന

നെതിധഗീഷത്ത് ഭവന നചെറുരന്കപാല പതി ഒ, മപാരവലതിക്കര

INC

മപാരവലതിക്കര

വലതിയനപരുമ്പുഴ

പുഷ്പ ശശതികുമപാര്

രന്കപാവതിലന്കതത്ത് വഗീടത്ത്, ഇരമത്തൂര് പതി ഒ

INC

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

സുശഗീലപാമണതി

പുതനവതിളയതില , ന്കറ്റപാനെറ, പളതിക്കല പതി.ഒ

CPI(M)

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

ചുനെക്കര

എ. മണതിയമ്മ

വതിശകഭവന ചുനെക്കര വടക്കത്ത്, ചുനെക്കര പതി.ഒ

CPI

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

നൂറനെപാടത്ത്

നന്ക.മരനെപാഹരന

ചെപാങ്ങതിരഴതത്ത്, പപാറ്റൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

പടനെതിലറ

വതി.വതിരനെപാദത്ത്

ഉഷസത്ത്, ന്കതിടങ്ങയറ, പടനെതിലറ.പതി.ഒ

CPI(M)

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

പപാലരമല

രപാധപാമണതി ആനെനക്കുട്ടന

സകപ,ഉളവുക്കപാടത്ത്, നൂറനെപാടത്ത് പതി.ഒ.

CPI

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

പനെയതില

ബതി.വതിജയമ്മ

കുറ്റതിവതിളവടരക്കതതില, എരുമക്കുഴതി, നൂറനെപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

എല എസത്ത് വപാര്ഡത്ത്

ന്കലപാ രദവരപാജന

നതങ്ങുവതിളയതില,എല.എസത്ത്, നൂറനെപാട്പതി.ഒ

INC

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

ചെപാരുറമൂടത്ത്

ഫസല അലതിഖപാന

സുഹറപാമനസതില, ചെപാരുമ്മൂടത്ത് പതി.ഒ

ML

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

തപാമരക്കുളറ

ഗതിരതിജപാ ബപാബു

മതിഥതില, തപാമരക്കുളറ, തപാമരക്കുളറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

ന്കണനെപാകുഴതി

എ.മുരളതി

വതിജയസദനെറ,ന്കറ്റപാനെറ, പളതിക്കല പതി.ഒ

CMP

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

വളതിക്കുന്നറ

ഡതി.തമപാന

പ്രതഗീക്ഷ, പുതനചെന്ത പതി.ഒ, വളതികുന്നറ

INC

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

മനെയ്ക്കപാടത്ത്

പതി.രപാമചെന്ദ്രനപതിള

ന്കതിഴരക്കടതത്ത്, നതരക്കമുറതി, വളതികുന്നറ പതി.ഒ

INC

ഭരണതിക്കപാവത്ത്

ന്കറ്റപാനെറ

കുശലകുമപാരതി. എസത്ത്

അര്ച്ചനെപാ നെതിവപാസത്ത്, ഇലതിപക്കുളറ പതി.ഒ

CPI(M)

മുതുകുളറ

മറഗലറ

തതിരലപാതമ ടഗീച്ചർ

നന്കപാച്ചുതയതിൽ, മറഗലറ പതി.ഒ.

INC

മുതുകുളറ

ചെതിരങ്ങപാലതി

ഓമനെ ബതി. പതിള

മുതുകുളറ

രചെപപാടത്ത്

എറ. നന്ക. ശഗീനെതിവപാസൻ

മുതുകുളറ

ഏവൂര്

സുജതിതത്ത്. എസത്ത്.

മുതുകുളറ

പതതിയൂര് ന്കതിഴക്കത്ത്

ബതിന്ദു ചെന്ദ്രബപാബു

മുതുകുളറ

പുളതിക്കണക്കത്ത്

ബഗീനെ അരശപാന്കത്ത്

രന്കപായതിക്കൽ വടക്കതതിൽ, പുളതിക്കണക്കത്ത് പതി.ഒ.

മുതുകുളറ

കൃഷ്ണപുരറ

ഷപാമതിലപാ ബഷഗീർ

ന്കറുന്കതറയതിൽ, ഞക്കനെപാൽ

INC

മുതുകുളറ

രദവതികുളങ്ങര

ബതിജു രഡവതിഡത്ത്

ബതിജതിമറഗലതത്ത്, പുതുപളതി പതി.ഒ., ന്കയറകുളറ

INC

രന്കപാച്ചപാലുമ്മൂട്ടതിൽ വഗീടത്ത്, ചെതിരങ്ങപാലതി പതി.ഒ.
ശഗീരപാഗറ, നെങരപാർകുളങ്ങര

പുലതിക്കുളതത്ത്തറ, ന്കന്നതിരമൽ മുറതി, രചെപടത്ത്.

വളയ്ക്കന്കതത്ത് ന്കതിഴക്കതതിൽ, (ചെന്ദ്രന്കപാന്തറ), പതതിയൂർക്കപാല, ന്കഗീരതിക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.
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മുതുകുളറ

ന്കണ്ടലൂര് നതക്കത്ത്

വതി.നന്ക. രപാജരഗപാപപാലൻ

നവളുരതടതത്ത്, രഗപാവതിനമുട്ടറ പതി.ഒ.

മുതുകുളറ

ആറപാട്ടുപുഴ നതക്കത്ത്

നജ. സുജതിതത്ത്

മുതുകുളറ

ന്കണ്ടല്ലൂര്

നന്ക. രപാധപാകൃഷ്ണൻ

മുതുകുളറ

പതതിയൂര് പടതിഞപാറത്ത്

ലഗീലപാരഗപാകുൽ

രരവതതി, ഏവൂർ നതക്കത്ത്, ന്കഗീരതിക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

മുതുകുളറ

ചൂളനതരുവത്ത്

വതി.എസത്ത്. ശഗീജ

രന്കപാട്ടൂർ, മുതുകുളറ നതക്കത്ത് പതി.ഒ.

CPI(M)

മുതുകുളറ

മുതുകുളറ

ബബതിത ജയൻ

പടതിഞപാനറപുതുക്കപാടത്ത്, ചൂളനതരുവത്ത്

INC

സവക്കറ

നചെമത്ത്

രജനെതി ഉണതികൃഷ്ണന

തരച്ചരതിച്ചതിറ, നചെമത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

സവക്കറ

ബ്രഹ്മമറഗലറ

ഷപാജതി പുഴരവലതില

പുഴരവലതില, ന്കരതിപപാടറ പതി ഒ

INC

സവക്കറ

മറവനതുരുതത്ത്

മതിനെതി രപാജു

ചെന്ദ്രഭവനെറ, ഇടവട്ടറ പതി.ഒ

CPI(M)

സവക്കറ

സവക്കപ്രയപാര്

നന്ക ലളതിത

വലതിയതറ, ഉദയനെപാപുരറ പതി.ഒ

CPI

സവക്കറ

രതപാട്ടന്കറ

വതിജയകുമപാര് ടതി

പറപളതി വഗീടത്ത്, തലയപാഴറ

CPI

സവക്കറ

ഇടയപാഴറ

മരനെപാജ്കുമപാര്

മനമനതിരറ, മുച്ചൂര്ന്കപാവത്ത്, കുടനവച്ചൂര്

INC

സവക്കറ

നവച്ചൂര്

സലജുകുഞ്ഞുരമപാന

രന്കപാട്ടയ്ക്കല, അറബതിന്കമപാര്ക്കറ്റത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

സവക്കറ

നന്കപാതവറ

അനെതിതപാ നസബപാസരന തുമപാനെതത്ത്

തുമപാനെതത്ത് വഗീടത്ത്, നചെമ്മനെത്തുന്കര പതി.ഒ

IND

സവക്കറ

റ്റതി വതി പുരറ

വതി.നന്ക.അനെതിലകുമപാര്

ചുള്ളുരവലതില, ടതി.വതി.പുരറ പതി ഒ

CPI

സവക്കറ

നചെമ്മനെത്തുന്കര

ഗഗീതപാ പ്രന്കപാശന

നതരക്കനെപാവളതില,നചെമ്മനെത്തുന്കര പതി.ഒ

CPI(M)

സവക്കറ

ഉദയനെപാപുരറ

റ്റതി.റ്റതി.നസബപാസരന

തച്ചുതറപടതിക്കല, പടതിഞപാരറക്കര പതി.ഒ

CPI(M)

സവക്കറ

രനെരരന്കടവത്ത്

നന്ക.വതിജയന

വട്ടനവളതിയതില, ബ്രഹ്മമറഗലറ പതി ഒ)

CPI(M)

സവക്കറ

കുലരശഖരമറഗലറ

ഷഗീബന്കരലഷ്കുമപാര്

അക്ഷയഭവന, കുലരശഖരമറഗലറ പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കടുത്തുരുതതി

വടന്കര

ഗഗീതപാ സജഗീവത്ത്

അക്കതിപപാടതത്ത്, ന്കരതിപപാടറ പതി. ഒ, തലരയപാലപറമത്ത്.

CPI

ന്കടുത്തുരുതതി

നവളളൂര്

റ്റതി. എറ. രവണുരഗപാപപാല

രതക്കുറവനെറ, രമനവള്ളൂര് പതി. ഒ

CPI(M)

ന്കടുത്തുരുതതി

മുളക്കുളറ

റ്റതി സതി മണതി

തുരുതതിപളതി, നപരുവ പതി. ഒ

CPI(M)

ന്കടുത്തുരുതതി

ന്കഗീഴൂര്

വതി. എറ. രപപാള്

വലതിയതപാഴതത്ത്, ന്കപാപ്പുറതല പതി. ഒ

INC

ന്കടുത്തുരുതതി

ഞഗീഴൂര്

സക്കറതിയപാസത്ത് കുതതിരരവലതി

കുതതിരരവലതില, മരരങ്ങപാലതി പതി. ഒ

KCM

ന്കടുത്തുരുതതി

ന്കപാട്ടപാമപാക്കത്ത്

രപാധപാന്കരഷ്ണന

രമയത്തുറപറമതില, ഞഗീഴൂര് പതി.ഒ

KCM

ന്കടുത്തുരുതതി

മുട്ടുച്ചതിറ

റഗീനെപാ രപാജു

അരുണപാരശരതി വഗീടത്ത്, പപാലന്കര, ന്കടുത്തുരുതതി പതി. ഒ

INC

ന്കടുത്തുരുതതി

ന്കടുത്തുരുതതി

സതിലജതി നപടൌരലപാസത്ത്

ന്കടമറകുഴതിയതില, ന്കടുത്തുരുതതി പതി. ഒ

KCM

ന്കടുത്തുരുതതി

ആയപാറകുടതി

അമതിളതി രസപാമന ന്കണറപുഞ്ചയതില

ന്കണറപുഞ്ചയതില, വപാലപാച്ചതിറ , ന്കടുത്തുരുതതി പതി. ഒ

INC

ന്കടുത്തുരുതതി

മധുരരവലതി

സഗീഫന പനെങ്കപാല

പനെങ്കപാലപായതില, ഇരവതിമറഗലറ പതി. ഒ, മുട്ടുചെതിറ

KCM

ന്കടുത്തുരുതതി

ന്കല്ലറ

രഹമലത

ഉഷസത്ത് , ന്കല്ലറ നസടൌതത്ത് പതി. ഒ

INC

ന്കടുത്തുരുതതി

തലരയപാലപറമത്ത്

നന്ക നപപാന്നമ്മ പത്മനെപാഭന

നന്കപാറ്റപാടതിച്ചതിറ, വടയപാര് പതി. ഒ

CPI(M)

ന്കടുത്തുരുതതി

നപപാതതി

തങ്കമ്മ വര്ഗഗീസത്ത്

ആറപാക്കല നഹടൌസത്ത്, ഇറുമയറ പതി.ഒ, തലരയപാലപറമത്ത്

KCM

ഏറ്റുമപാനൂര്

നെഗീണ്ടൂര്

ലളതിതമ്മ (ലളതിതപാ സുജപാതന)

നപരുരവലതില, നെഗീണ്ടുര് പതി ഒ

INC

വടനക്കമുറതിയതിൽ, നപരുമളതി, വലതിയഴഗീക്കൽ പതി.ഒ.

നെതിയതതി, ആയതിരനെലതി വടക്കതതിൽ. പുതതിയവതിള, പരട്ടപാളതിമപാർക്കറ്റത്ത് പതി.ഒ.
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ഏറ്റുമപാനൂര്

അതതിരമ്പുഴ

എലസമ്മ മപാതത

ചുരക്കുളറ വഗീടത്ത്, നതളന്കറ പതി ഒ

KCM

ഏറ്റുമപാനൂര്

യൂണതിരവഴതിറ്റതി

രഞ്ജതിതത്ത് രജപാര്ജത്ത്

ഉപ്പുട്ടുങ്കല, അതതിരമ്പുഴ പതി ഒ

INC

ഏറ്റുമപാനൂര്

ഏറ്റുമപാനൂര്

റ്റതി എസത്ത് ശശതികുമപാര്

രതപാട്ടന്കതത്ത്, ഏറ്റുമപാനൂര്

INC

ഏറ്റുമപാനൂര്

നവട്ടതിമുന്കള്

വതി ജയപ്രന്കപാശത്ത്

ന്കപാരപാട്ടത്ത്, ഏറ്റുമപാനൂര്

CPI(M)

ഏറ്റുമപാനൂര്

നതളളന്കറ

നജസതി രറപാസമ്മ (നജസതി രജപായതി
വലതിയമറ്ററ)

വലതിയമറ്റതതില, പുന്നത്തുറ നവസത്ത് പതി ഒ

KCM

ഏറ്റുമപാനൂര്

മപാന്നപാനെറ

രമപാളതി ലൂയതിസത്ത്

മുന്കരളല, അതതിരമ്പുഴ പതി ഒ

INC

ഏറ്റുമപാനൂര്

ന്കരതിപ്പൂതട്ടത്ത്

എസതി രതപാമസത്ത് ന്കണതിരച്ചരതി

ന്കണതിരച്ചരതില, വതില്ലൂന്നതി പതി ഒ, ആര്പ്പുക്കര

INC

ഏറ്റുമപാനൂര്

അയ്മനെറ

നന്ക എസത്ത് അമതിളതി

ന്കരുണപാലയറ, കുടമപാളൂര് പതി ഒ

CPI(M)

ഏറ്റുമപാനൂര്

ഒളശ

ബതിജു വപാസു (നന്കപാച്ചുരമപാന
എടനതപാളതില)

എടനതപാളതില, പുലതിക്കുട്ടതിരശരതി പതി ഒ, രന്കപാട്ടയറ - 15

INC

ഏറ്റുമപാനൂര്

കുമ്മനെറ

നറയച്ചല രജക്കബത്ത്

ഇടക്കരതിച്ചതിറ, നചെങ്ങളറ നസടൌതത്ത് പതി ഒ

INC

ഏറ്റുമപാനൂര്

തതിരുവപാര്പത്ത്

പതി എറ മണതി

പണയതില വഗീടത്ത്, ന്കപാഞതിരറ പതി ഒ

CPI(M)

ഏറ്റുമപാനൂര്

കുമരന്കറ

നന്ക റ്റതി സസമണ്

ന്കവലയ്ക്കല, നപപായ്ക്കപാട്ടുരശരതി, കുമരന്കറ പതി ഒ

CPI(M)

ഏറ്റുമപാനൂര്

ന്കവണപാറ്റതിനന്കര

രജതിത സരന്തപാഷത്ത്

പൂവതത്ത് രശരതി, കുമരന്കറ പതി ഒ

CPI(M)

ഏറ്റുമപാനൂര്

മഞ്ചപാടതിക്കരതി

സനര ബപാനെര്ജതി

പപാറയ്ക്കല, സന്കപ്പുഴ പതി ഒ

INC

ഉഴവൂര്

നവളതിയന്നൂര്

രപാരജഷത്ത് മറ്റപളതില

മറ്റപളതില,നവളതിയന്നൂര് പതി ഒ

INC

ഉഴവൂര്

പഴമല

സുജപാത മുകുനന

മുകുനവതിലപാസറ വഗീടത്ത്,കൂടപ്പുലറ പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

രപാമപുരറ

നസല്ലതി രജപാര്ജത്ത്

ചെഗീങ്കരല്ലല,രപാമപുരറ ബസപാര് പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

ഉഴവൂര്

മപാതത മപാണതി(പതി എറ മപാതത)

പഴയവഗീട്ടതില,രമപാനെതിപളതി പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

മരങ്ങപാട്ടുപളളതി

എറ എറ രതപാമസത്ത്

രമലനവട്ടറ,മരങ്ങപാട്ടുപളതി പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

ന്കടപപാമറ്ററ

രമരതിക്കുട്ടതി രതപാമസത്ത്

സപമളതിയതില,വയല പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

നവമളളതി

അറബതിന്കപാ സുകുമപാരന

രതപാട്ടപളതില,വട്ടുകുളറ പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

ന്കപാണക്കപാരതി

രജപാരമപാള് ഫപാനസതിസത്ത്

വലതിയതപാഴതത്ത്,പട്ടതിതപാനെറ പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

കുറുമുളളൂര്

ലഗീലപാമ്മ സഖറതിയപാസത്ത്

നനെല്ലതിതപാനെതത്ത് ന്കപാലപായതില,ന്കപാണക്കപാരതി പതി ഒ

INC

ഉഴവൂര്

മപാഞ്ഞൂര്

മപാനവല വര്ഗഗീസത്ത്

ന്കപാറുകുളരതല, കുറുപന്തറ, മപാഞ്ഞൂര് പതി ഒ

INC

ഉഴവൂര്

രന്കപാതനെല്ലൂര്

സൂസന ഗര്വപാസതിസത്ത്

നപപായ്ക്കപാരന ന്കപാലപായതില,കുറുമുള്ളൂര് പതി ഒ

KCM

ഉഴവൂര്

കുറവതിലങ്ങപാടത്ത്

പതി എന രമപാഹനെന

പപായതിക്കപാട്ടതില, കുറവതിലങ്ങപാടത്ത് പതി ഒ

INC

ഉഴവൂര്

രമപാനെതിപളളതി

രജപാണ് രജപാണ് തറപതില

തറപതില വഗീടത്ത്, രമപാനെതിപളതി പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

വലവൂര്

റപാണതി രജപാസത്ത്

രന്കപായതിക്കപാട്ടതില, കുടക്കച്ചതിറ പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

ന്കരൂര്

ആനെതിയമ്മ രജപാസത്ത്

തടതതില, ന്കരൂര് പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

ന്കടനെപാടത്ത്

രബബതി നസബപാസതിന (രബബതി
ഉറുമ്പുന്കപാട്ടത്ത്)

ഉറുമ്പുന്കപാട്ടത്ത്, ന്കടനെപാടത്ത് പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

നെഗീലൂര്

നപടൌളതിറ്റത്ത് തങ്കച്ചന

നചെറുകുരന്നല, ന്കടനെപാടത്ത് പതി ഒ

INC
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ളപാലറ

ഉളളനെപാടത്ത്

ആഷ മപാതത

മൂരതടതത്ത്, ഭരണങ്ങപാനെറ പതി ഒ

INC

ളപാലറ

പ്രവതിതപാനെറ

സമക്കതിള് നസബപാസതിന

അരഗീപറമതിലപുല്ലുമപാക്കല, അന്തതിനെപാടത്ത് പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

ഭരണങ്ങപാനെറ

രപ്രറജതിതത്ത് എ വതി (രപ്രറജതിതത്ത്
ഏര്തയതില)

ഏര്തയതില, മഗീനെച്ചതില പതി ഒ

INC

ളപാലറ

പൂവരണതി

ഷതിബു നസബപാസതിന (ഷതിബു
പൂരവലതില)

പൂരവലതില, ന്കതിഴപറയപാര് പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

നന്കപാഴവനെപാല

ലതിസതിയമ്മ ചെപാരക്കപാ
കുരതിക്കപാട്ടുകുരന്നല

കുരതിക്കപാട്ടുകുരന്നല, നന്കപാഴവനെപാല പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

രചെര്പ്പുങ്കല

രജപാസതി രജപാസഫത്ത്

പടതിഞപാനറ രന്കപാവതിലന്കതത്ത്

INC

ളപാലറ

മുരതപാലതി

നസലതിന ഐസന്കത്ത്

രമനെപാറപറമതില, നവളതിരയപളതി പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

പുലതിയനൂര്

അജതികുമപാര് പഗീതപാറബരന (അജതി
പഗീതപാറബരന)

പപാറയ്ക്കല, പടതിഞപാറ്റതിനന്കര പതി ഒ

KCM

ളപാലറ

വളളതിച്ചതിറ

ബതിന്ദു നമരജപാ ന്കപാനെപാട്ടത്ത്

ന്കപാനെപാട്ടത്ത്, വളതിച്ചതിറ പതി ഒ

KCM

ഈരപാറ്റുരപട്ട

രമലുന്കപാവത്ത്

അനെഗീഷത്ത് രഗപാപപാലന

നചെപാളനെപാല ,ന്കതിഴക്കനമറ്ററ പതി ഒ

KCM

ഈരപാറ്റുരപട്ട

മൂന്നതിലവത്ത്

റജഗീനെ

തപാളനെപാനെതിക്കല,മൂന്നതിലവത്ത് പതി ഒ

IND

ഈരപാറ്റുരപട്ട

തലനെപാടത്ത്

കുരരന രതപാമസത്ത്(എന റ്റതി കുരരന
നനെല്ലുരവലതില)

നനെല്ലുരവലതില,തലനെപാടത്ത് പതി ഒ

INC

ഈരപാറ്റുരപട്ട

തഗീരക്കപായതി

നജസതി രതപാമസത്ത്

തട്ടപാറപറമതില,തഗീരക്കപായതി പതി ഒ

INC

ഈരപാറ്റുരപട്ട

പതപാമ്പുഴ

സപാബു സതിറതിയന്കത്ത്(സപാബു പൂണ്ടതിക്കുളറ) പൂണ്ടതിക്കുളറ, പപാതപാമ്പുഴ പതി ഒ

KCM

ഈരപാറ്റുരപട്ട

പൂഞപാര് നതരക്കക്കര

രജപാരമപാന രതപാമസത്ത്(അഡക.രജപാരമപാന
ഐക്കര)
ഐക്കരയതില, പപാതപാമ്പുഴ പതി ഒ

INC

ഈരപാറ്റുരപട്ട

പൂഞപാര്

നന്കപാച്ചുറപാണതി എബതി

ന്കതിഴരക്കരതപാട്ടതതില,പൂഞപാര് പതി ഒ

INC

ഈരപാറ്റുരപട്ട

പതിണപാക്കനെപാടത്ത്

റതിനസതി രജപാസത്ത്(റതിനസതി ന്കതിണറ്റുന്കര

ന്കതിണറ്റുന്കര, ന്കപാളനന്കട്ടതി പതി ഒ

KCM

ഈരപാറ്റുരപട്ട

തതിടനെപാടത്ത്

സതിന ബപാബുരപാജത്ത്

നന്കപാട്ടപാരതതില,തതിടനെപാടു പതി ഒ

KCM

ഈരപാറ്റുരപട്ട

ഈരപാറ്റുരപട്ട

അനെസത്ത് ലതഗീഫത്ത്

ന്കല്ലുപുരയ്ക്കല,അരുവതിതറ പതി ഒ

INC

ഈരപാറ്റുരപട്ട

നെടയ്ക്കല

രപാമചെന്ദ്രന പതി എന

പുളതിമൂട്ടതില,നന്കപാട്ടുന്കപാപതിളതി,നെടയ്ക്കല പതി ഒ

ML

ഈരപാറ്റുരപട്ട

ന്കടുവപാമൂഴതി

മുബഗീനെ നെജഗീബത്ത്

കുറുമുളറതടതതില,വട്ടക്കയറ,ഈരപാറ്റുരപട്ട

CPI(M)

ഈരപാറ്റുരപട്ട

തലപലറ

സുജ പ്രന്കപാശത്ത്

പുന്നതപാനെതത്ത്,6-സമല,പപാശനെപാല

KCM
KCM
INC

പപാമപാടതി

ന്കതിടങ്ങൂര്

രമഴതി രജപാണ് മൂലക്കപാട്ടത്ത്

മൂലക്കപാട്ടത്ത്
ന്കതിടങ്ങൂര് പതി.ഒ.

പപാമപാടതി

ന്കതിടങ്ങൂര് നസടൌതത്ത്

സപാന പപാട്ടരശരതി

പപാട്ടരശരതി വഗീടത്ത്_ന്കതിടങ്ങൂര് പതി.ഒ.
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പപാമപാടതി

അന്കലക്കുന്നറ

രറപാസമ്മ സപാബു

വപാഴപളതില,
മറ്റക്കര പതി.ഒ.

പപാമപാടതി

നചെങ്ങളറ

നബറ്റതി രറപായതി മണതിയങ്ങപാട്ടത്ത്

മണതിയങ്ങപാട്ടത്ത്
കുന്നതിനപുററ, ന്കല്ലൂര്ക്കുളറ പതി.ഒ.

KCM
INC

INC

പപാമപാടതി

എലതിക്കുളറ

സബജു രതപാമസത്ത്

ഇടപപാടതിക്കരരപാട്ടത്ത്
നചെങ്ങളറ പതി.ഒ.

പപാമപാടതി

ആനെതിക്കപാടത്ത്

ലതില്ലതിക്കുട്ടതി റ്റഗീച്ചര് ന്കയ്യുന്നപപാറ

ന്കയ്യുന്നപപാറ_ആനെതിക്കപാടത്ത് ഈസത്ത് പതി.ഒ.

KCM

പപാമപാടതി

പളളതിക്കരതപാടത്ത്

ജതിജതി അഞ്ചപാനെതി

അഞ്ചപാനെതിക്കല_ആനെതിക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

INC

പപാമപാടതി

കൂരരപാപട

സതിനരമപാള്

ആലതിപ്പുഴ,
ളപാക്കപാട്ടൂര് പതി.ഒ.

INC

വര്ഗഗീസത്ത് (കുഞത്ത് പുതുരശരതി)

പുതുരശരതില,
എസത്ത്.എന.പുരറ പതി.ഒ.

INC
CPI(M)

പപാമപാടതി

രന്കപാതല

പപാമപാടതി

പപാമപാടതി

സതി.എറ. മപാതത രചെരനെപറമതില

രചെരനെപറമതില,
നസടൌതത്ത് പപാമപാടതി പതി.ഒ.

പപാമപാടതി

മഗീനെടറ

സതിന വതിശകന

കുറുക്കുരന്നല,
മഗീനെടറ പതി.ഒ.

INC
INC

പപാമപാടതി

നവളളൂര്

സൂസമ്മ കുരരന

ന്കളപ്പുരയ്ക്കല വഗീടത്ത്,
നവള്ളൂര് പതി.ഒ.

പപാമപാടതി

മപാലറ

ബപാബു നചെറതിയപാന

പപാണപാപറമതില,
അരഗീപറമത്ത് പതി.ഒ.

INC
INC

പപാമപാടതി

മണര്ന്കപാടത്ത്

രഗസതി ന്കരതിമന്നൂര്

ന്കരതിമന്നൂര്,
മണര്ന്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

മപാടപളളതി

തുരുതതി

ശരപാമള ടഗീച്ചര്

ഇടരശരതില, തുരുതതി പതി ഒ,ചെങ്ങനെപാരശരതി

KCM

മപാടപളളതി

നവരൂര്ച്ചതിറ

ബതിജതി മൂലയതില

മൂലയതില, ചെഗീരറചെതിറ പതി ഒ, ചെങ്ങനെപാരശരതി

INC

മപാടപളളതി

ഇനഡസതിയല നെഗര്

വതി നജ ലപാലതി

വലതിയപറമതില, കുരതിശുറമൂടത്ത് പതി ഒ

KCM

മപാടപളളതി

വപാന്കതപാനെറ

സജതി നന്ക രജപാര്ജത്ത്

ചെതിറപ്പുറതത്ത്, പരതിയപാരറ പതി ഒ

INC

മപാടപളളതി

രതപാട്ടയ്ക്കപാടത്ത്

ബഗീനെപാ കുന്നതത്ത്

കുന്നതത്ത്, രതപാട്ടയ്ക്കപാടത്ത് പതി ഒ

INC

മപാടപളളതി

കുറുമനെപാടറ

ഫതിരലപാമതിനെ മപാതത

ന്കപാവുങ്കല, കുറുമനെപാടറ പതി ഒ

KCM

മപാടപളളതി

മപാമ്മൂടത്ത്

മണതിയമ്മ രപാജപന

ന്കപാടതിക്കപാലപായതില വഗീടത്ത്, മപാടപളളതി പതി ഒ

CPI(M)

മപാടപളളതി

നതങ്ങണ

രതതിന്കല ടഗീച്ചര്

പുതുപറമതില വഗീടത്ത്, മപാടപളതി പതി ഒ, ചെങ്ങനെപാരശരതി

IND

മപാടപളളതി

രന്കപാട്ടമുറതി

ബപാബു രപാരജന്ദ്രന ന്കപാരതിമുട്ടറ

പുതനപുരയതില, അമര പതി ഒ

INC

മപാടപളളതി

അയര്ക്കപാട്ടുവയല

ബഗീനെപാ രജപാര്ജത്ത്

അമപാട്ടത്ത്, തൃനക്കപാടതിതപാനെറ പതി ഒ

KCM

മപാടപളളതി

തൃനക്കപാടതിതപാനെറ

സുനെതിതപാ സുരരഷത്ത്

വലതിയപറമത്ത്,രന്കപാട്ടമുറതി പതി ഒ

CPI(M)

മപാടപളളതി

പപായതിപപാടത്ത്

വതിന രജപാബത്ത് കുഴതിമണതില

കുഴതിമണതില,നെപാലുരന്കപാടതി പതി ഒ

KCM
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മപാടപളളതി

പൂവറ

രസപാഫതി സതിബതി

പപാറതറ,പറപാല,വപാഴപളളതി പതി ഒ

IND

വപാഴൂര്

ന്കറുന്കച്ചപാല

അമതിളതി എന. കുറുപത്ത്

മങ്ങപാട്ടുകുരന്നല, ചെമക്കര പതി.ഒ., ന്കറുന്കച്ചപാല

CPI(M)

വപാഴൂര്

നനെടുങ്കുന്നറ

സശലജകുമപാരതി എസത്ത്.

നനെടുരവലതില,നനെടുറകുന്നറ പതി.ഒ

INC

വപാഴൂര്

പുളതിക്കലന്കവല

നന്ക. പതി. മുകുനന

പത്മനെപാഭവതിലപാസറ, ന്കപാഞതിരപപാറ പതി.ഒ.

INC

വപാഴൂര്

നന്കപാടുങ്ങൂര്

ശഗീരലഖ

പുന്നക്കുഴതിക്കല, ചെപാമറപതപാല പതി.ഒ.

KCM

വപാഴൂര്

നപപാനകുന്നറ

അമ്മതിണതിയമ്മ പുഴയനെപാല

പുഴയനെപാല, നപപാനകുന്നറ പതി.ഒ.

CPI(M)

വപാഴൂര്

ചെതിറക്കടവത്ത്

അഡകരക്കറ്റത്ത് ജയ ശഗീധര്

ശഗീനപടൌര്ണമതി, നതരക്കത്തുന്കവല പതി.ഒ.

CPI(M)

വപാഴൂര്

നചെറുവളളതി

ഷപാജതി പപാമ്പൂരതി

പപാമ്പൂരതിക്കല ന്കപാവുറഭപാഗറ പതി.ഒ.

KCM

വപാഴൂര്

മണതിമല

എലസമ്മ സജതി

വടരക്കന്കണമളതില, മണതിമല പതി.ഒ.

KCM

വപാഴൂര്

നവളളപാവൂര്

തങ്കപന നെപായര് നന്ക.നന്ക.

അജതിതത്ത് ഭവന, കുളത്തൂര്, പ്രയപാര് പതി.ഒ.

INC

വപാഴൂര്

ന്കപാനെറ

മതിന രപാജു

പൂവപാടതിയതില, ന്കപാനെറ പതി.ഒ.

INC

വപാഴൂര്

പതനെപാടത്ത്

സുരരഷത്ത് ഇലഞതിപ്പുററ

ഇലഞതിപ്പുറതത്ത്,ന്കങ്ങഴ പതി.ഒ.

INC

വപാഴൂര്

രചെലനക്കപാമത്ത്

നന്ക.പതി. രവഗീന്ദ്രന

കുരന്നല വഗീടത്ത്, നനെടുങ്കുന്നറ പതി.ഒ.

KCM

വപാഴൂര്

കൂതപളളതി

സജതി നെഗീലത്തുറമുക്കതില

നെഗീലത്തുറമുക്കതില കൂതപളതി പതി.ഒ.

KCM

ന്കപാഞതിരപളളതി

ആനെക്കലത്ത്ല

വതിമല രജപാസഫത്ത്

നതരക്കമുറതിയതില, ന്കപപാടത്ത് പതി.ഒ, മഞപളളതി

KCM

ന്കപാഞതിരപളളതി

ന്കപാഞതിരപളളതി

നപപാന്നമ്മ ശശതി

മപാരതിപ്പുറതത്ത് വഗീടത്ത്, കുറുവപാമൂഴതി പതി.ഒ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

രചെപാറ്റതി

സപാജന കുന്നതത്ത്

കുന്നതത്ത്, ന്കപാഞതിരപളതി പതി.ഒ

KCM

ന്കപാഞതിരപളളതി

കൂട്ടതിക്കല

ഐഷ ഉസപാന

പണതിക്കവഗീട്ടതില, ഏന്തയപാര് പതി.ഒ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

പപാറരതപാടത്ത്

രസപാഫതി രജപാസഫത്ത്

ചെപാക്കപാരശരതിയതില, രവങ്ങതപാനെറ പതി.ഒ

KCM

ന്കപാഞതിരപളളതി

മുണ്ടക്കയറ

നനെടൌഷപാദത്ത് ഇല്ലതിക്കല

ഇല്ലതിക്കല, മുണ്ടക്കയറ പതി.ഒ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

വണ്ടനപതപാല

നബന്നതി രചെറ്റുകുഴതി

രചെറ്റുകുഴതി, ന്കരതിനെതിലറ പതി.ഒ

KC

ന്കപാഞതിരപളളതി

പുഞ്ചവയല

ബതി. ജയചെന്ദ്രന (ജയന)

ന്കണ്ടല്ലൂര്, ആര്.പതി.സതി. പതി.ഒ, അസറബനെതി, മുണ്ടക്കയറ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

രന്കപാരുരതപാടത്ത്

വതിജയമ്മ ബപാബു ഇടയപാടതിക്കുഴതി

ഇടയപാടതിക്കുഴതി, മടുക്ക പതി.ഒ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

മുക്കൂട്ടുതറ

ഹണതിരമപാള് ബതിന

പുറ്റതപാങ്കല വഗീടത്ത്, മുക്കൂട്ടുതറ പതി.ഒ, മുട്ടപളതി

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

എരുരമലതി

നെസതിയ ഹപാഷതിറ

ചുടുന്കപാട്ടതില, തുമരറപപാറ, ന്കണതിമല പതി.ഒ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

രചെനെപപാടതി

റ്റതി.എസത്ത്.കൃഷ്ണകുമപാര്

തുളസഗീസദനെറ, എരുരമലതി പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കപാഞതിരപളളതി

നപപാന്തനപുഴ

രതസരപാമ്മ അവതിര ന്കളത്തൂര്
ന്കരതിയനെപാട്ടത്ത്

ന്കരതിയനെപാട്ടത്ത്, പഴയതിടറ പതി.ഒ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

മണതിമല

പതി.ജതി.പ്രന്കപാശത്ത്

പുതനവഗീട്ടതില, വളരന്കപാടതിചെതുപത്ത്, നപപാന്തനപുഴ പതി.ഒ

INC

ന്കപാഞതിരപളളതി

മണപാറക്കയറ

കൃഷ്ണകുമപാരതി ശശതികുമപാര്

കൃഷ്ണസദനെറ, വതിഴതിക്കരതപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

പളളറ

അയര്ക്കുന്നറ

നന്ക.നന്ക.രജപാസഫത്ത്

ന്കരതിരങ്ങപാട്ടുമറ്ററ, അയര്ക്കുന്നറപതി.ഒ

INC

പളളറ

തതിരുവഞ്ചൂര്

രഷര്ളതി രവഗീന്ദ്രന

രപാഹുല വതില്ല (മപാപതിളക്കുരന്നല), തതിരുവഞ്ചൂര് പതി.ഒ

INC

പളളറ

വടവപാതൂര്

ലതിസതിയമ്മ സണതി

രതപാണ്ണൂറ്റതിച്ചതിറ, വടവപാതൂര് പതി.ഒ

INC
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പളളറ

മപാങ്ങപാനെറ

സറഗഗീത ഫതിലതിപത്ത്

പപാലൂര് വഗീടത്ത്, പുതുപളതി പതി.ഒ

INC

പളളറ

പുതുപളളതി

സഷല സജതി

ന്കക്കുഴതിയതില, പരതിയപാരറ പതി.ഒ

KCM

പളളറ

പനെച്ചതിക്കപാടത്ത്

ലതപാകുമപാരതി സലതിരമപാന

സദവപതതിയതില, തൃരക്കപാതമറഗലറ പതി.ഒ

INC

പളളറ

മലകുന്നറ

എറ.എന.മുരളഗീധരന നെപായര്

നപപാനപുഴമുല്ലരശരതിയതില, ഇതതിതപാനെറ പതി.ഒ

CPI(M)

പളളറ

കുറതിച്ചതി

സതി.എസത്ത്. സുധഗീഷത്ത്

രന്കപാളനെതി 72 ബതി, ഇതതിതപാനെറ പതി.ഒ

KCM

പളളറ

പപാതപാമുട്ടറ

രജപാണതി രജപാസഫത്ത്

മപാമ്മൂട്ടതില, കുഴതിമറ്ററ പതി.ഒ

INC

പളളറ

കുഴതിമറ്ററ

ഗഗീതപാകുമപാരതി

രതപാപതില, കുഴതിമറ്ററ പതി.ഒ

INC

പളളറ

നന്കപാല്ലപാടത്ത്

രജപാര്ജ്കുട്ടതി

സവക്കത്തുനന്കപാച്ചുപുരയ്ക്കല, നന്കപാല്ലപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

പളളറ

നെട്ടപാരശരതി

രജനെതി സരന്തപാഷത്ത്

തടതതിലപറമതില, വടവപാതൂര്പതി.ഒ

INC

പളളറ

നെഗീറതിക്കപാടത്ത്

സുജപാ രതപാമസത്ത് (രന്കപായതിപ്പുറതത്ത്)

രന്കപായതിപ്പുറതത്ത്, നെഗീറതിക്കപാടത്ത്

CPI(M)

അടതിമപാലതി

വപാളറ

പതി.ആര്.സലതികുമപാര്

പപാലക്കുരന്നല

INC

അടതിമപാലതി

മച്ചതിപപാവത്ത്

രബപാസത്ത് രജപാണ്

ആയതിക്കല

CPI(M)

അടതിമപാലതി

ന്കല്ലപാര്

ഇനഫനറത്ത് രതപാമസത്ത്

മപാരട്ടല

INC

അടതിമപാലതി

പളതിവപാസല

ശഗീരദവതി മരനെപാജത്ത്

ന്കപാരതിക്കല

CPI(M)

അടതിമപാലതി

സബസണ്വപാലതി

ഷതിജതി നജയസണ്

പപാരതിക്കപാപളതില

INC

അടതിമപാലതി

ടഗീ ന്കമനെതി

ഷപാനറതി രബബതി

ന്കണ്ടതതിനന്കരയതില

INC

അടതിമപാലതി

നചെങ്കുളറ

പതി.ആര്.സുകുമപാരന

പപാറയതില

INC

അടതിമപാലതി

നവളത്തൂവല

രമപാളതി പഗീറ്റര്

ന്കപാവനെപാല

INC

അടതിമപാലതി

നന്കപാന്നതടതി

രജനെതി നബന്നതി

ഒഴന്കയതില

INC

അടതിമപാലതി

മുനെതിയറ

മപായ സരന്തപാഷത്ത്

എരപനെപാല

INC

അടതിമപാലതി

ന്കമതിളതിന്കണ്ടറ

രമപാളതി രജപായതി

ന്കളപ്പുരയ്ക്കപറമതില

INC

അടതിമപാലതി

ഇരുനൂരറക്കര്

രജപാണ് സബരനെപാ

പുളതിയനമപാക്കല

CPI(M)

അടതിമപാലതി

രദവതിയപാരത്ത്

ഒ.ആര്.ശശതി

ഉറുമയ്ക്കല

INC

രദവതികുളറ

മറയൂര്

രപാജന പത്മനെപാഭന (നന്ക.പതി. രപാജന) ന്കളതതില വഗീടത്ത്, രന്കപാട്ടക്കുളറ, സഹപായഗതിരതി

INC

രദവതികുളറ

ന്കപാന്തല്ലൂര്

പുഷ്പലത സുബ്രഹ്മണരന

പുതുവതിലപാസറ സമക്കതിള്ഗതിരതി പതി.ഒ.

INC

രദവതികുളറ

വട്ടവട

ദുസര ചെതിന്നപന

മമലക്കര, പഴരതപാട്ടറ

INC

രദവതികുളറ

മപാട്ടുനപട്ടതി

ശപാന്തതി മുരുന്കന

നസനടല ഡതിവതിഷന, ഗൂഡപാര്വതിള

CPI

രദവതികുളറ

ചെതിന്നക്കനെപാല

ധനെലകതി. ആര്.

ധനെശഗീ ഇല്ലറ പവര് നഹടൌസത്ത്, നെടുപപാറ ജറഗ്ഷന

INC

രദവതികുളറ

ആനെയതിറങ്ങല

നഹപ്സതി നഹലന

ഇല്ലതിമൂട്ടതില, ബതിയലറപാറ സൂരരനനെല്ലതി

CPI(M)

രദവതികുളറ

ശപാന്തനപപാറ

സുജപാത രവതി

മുട്ടപാറരചെരതില, പൂപപാറ എരസറ്റത്ത്

CPI(M)

രദവതികുളറ

രദവതികുളറ

എറ.സവ. നഒടൌരസഫത്ത്

മഠതതിക്കുടതി വഗീടത്ത് രടപാപത്ത് രസഷന രറപാഡത്ത്

CPI

രദവതികുളറ

മൂന്നപാര്

ഉമപാ മരഹശകരതി

ലക്ഷറ രന്കപാളനെതി മൂന്നപാര്

INC

രദവതികുളറ

ശതിവനമല

ആര്. രപാജപാരപാറ

നചെപാക്കനടത്ത് എരസറ്റത്ത്, നസടൌത ഡതിവതിഷന

INC
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രദവതികുളറ

മപാങ്കുളറ

രറപാബതിന. റ്റതി.

നതളതിയപാങ്കല വഗീടത്ത്, ആനെക്കുളറ പതി.ഒ.

INC

രദവതികുളറ

നെല്ലതണതി

ആര്. ന്കറുപസകപാമതി

രലപാവര് ഡതിവതിഷന, ന്കന്നതിമല എരസറ്റത്ത്

INC

രദവതികുളറ

ഇടമലക്കുടതി

മല്ലതിന്ക

നപട്ടതിമുടതി ഡതിവതിഷന, നെയമക്കപാടത്ത് എരസറ്റത്ത്

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

രപാജപാക്കപാടത്ത്

ന്കതിങ്ങതിണതി രപാരജന്ദ്രന(ന്കതിങ്ങതിണതി
ടഗീച്ചര്)

ന്കലവറരതപാട്ടതതില നചെരുപുററ മമ്മട്ടതിക്കപാനെറ.പതി.ഒ

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

എന ആര് സതിറ്റതി

തങ്കച്ചന (നന്ക.നന്ക.തങ്കച്ചന)

നന്കപാച്ചുപപാക്കല, രപാജകുമപാരതി നസടൌതത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

നനെടുങ്കണ്ടറ

രപാജകുമപാരതി

എലരദപാ ( എലരദപാ. പതി.റ്റതി)

പപാലപാല വഗീടത്ത് രപാജകുമപാരതി.പതി.ഒ

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

രസനെപാപതതി

സജതികുമപാര് ജനെതിതന

പപാറയതില വഗീടത്ത് ആത്മപാവത്ത് സതിറ്റതി മുക്കുടതില.പതി.ഒ

CPI

നനെടുങ്കണ്ടറ

നചെമ്മണപാര്

എസത്ത്.ന്കണന

ന്കണന്തപാനെറ, നചെമ്മണപാര്.പതി.ഒ

CPI(M)

നനെടുങ്കണ്ടറ

പപാറരതപാടത്ത്

രതപാമസത്ത് വര്ഗഗീസത്ത്

വടരക്കക്കര മപാവടതി.പതി.ഒ

CPI(M)

നനെടുങ്കണ്ടറ

നനെടുങ്കണ്ടറ

നഡയസതി ഷപാജതി

അമ്മനരചെരതില വഗീടത്ത് നനെടുങ്കണ്ടറ .പതി.ഒസന്കലപാസപപാറ

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

തൂക്കുപപാലറ

അനെഗീഷ റതിയപാസത്ത്

നവളളറ വഗീടത്ത്, ആശപാരതിന്കണ്ടറ നനെടുങ്കണ്ടറ പതി.ഒ.

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

രപാമക്കലരമടത്ത്

സതിനരമപാള് സുകുമപാരനനെപായരത്ത്

രസ്നേഹപാലയറ, തൂക്കുപപാലറ ന്കല്ലപാര്.പതി.ഒ

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

ന്കമറനമട്ടത്ത്

മതിനെതി പ്രതിനസത്ത്

മുരുരപല ന്കമറനമട്ടത്ത്.പതി.ഒ

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

ബപാലഗപാറ

രമപാളതി സമക്കതിള്

കുമക്കപാട്ടത്ത് മുണ്ടതിനയരുമ ന്കല്ലപാര് .പതി.ഒ

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

പപാമപാടുറപപാറ

മപാത്തുക്കുട്ടതി മപാതന്യൂ

നന്കപാച്ചുപുരയ്ക്കല രചെമളറ.പതി.ഒ

INC

നനെടുങ്കണ്ടറ

നപപാന്നപാമല

രസപാഫതി രജപാര്ജത്ത്

ന്കരതിന്തന്കരക്കല മഞപപാറ പതി ഒ

KCM

ഇളറരദശറ

വണപ്പൂററ

സതിദപാര്തന ശങ്കു (പതി.എസത്ത്.
സതിദപാര്തന പപാറയ്ക്കല )

പപാറയ്ക്കല വഗീടത്ത്, വണപ്പുററ പതി.ഒ.

INC

ഇളറരദശറ

മുളരതിങ്ങപാടത്ത്

സതിബതി രജപാസഫത്ത്

ന്കപാവുങ്കല വഗീടത്ത്, മുളരതിങ്ങപാടത്ത് പതി.ഒ. നവളക്കയറ,

INC

ഇളറരദശറ

ന്കപാളതിയപാര്

ലതില തങ്കന

തപാഴപാനെതിയതില വഗീടത്ത്, ന്കപാളതിയപാര് പതി.ഒ.

CPI(M)

ഇളറരദശറ

ചെഗീനെതിക്കുഴതി

നെതിഷ എലരദസത്ത്

മങ്കുഴതിയതില വഗീടത്ത്, ഉടുനപന്നൂര് പതി.ഒ. അമയപ്ര

INC

ഇളറരദശറ

ഉടുമന്നൂര്

മരനെപാജത്ത് തങ്കപന

രനെപാനപ്രയതില വഗീടത്ത്, നതപാമ്മനകുതത്ത് പതി.ഒ. മണ്ണൂക്കപാടത്ത്

INC

ഇളറരദശറ

പൂമപാല

എറ. രമപാനെതിച്ചന

പുളതിമൂട്ടതില വഗീടത്ത്, ന്കപാഞപാര് പതി.ഒ.

KCM

ഇളറരദശറ

നവളതിയപാറ്ററ

ബതിന്ദുരമപാള് ദതിലഗീപ്കുമപാര് (ബതിന്ദു
ദതിലഗീപത്ത്)

പപാരച്ചരതില വഗീടത്ത്, കൂവക്കണ്ടറ പതി.ഒ.

KCM

ഇളറരദശറ

കുടയത്തൂര്

പുഷ്പ വതിജയന

ഉറുമതില വഗീടത്ത്, കുടയത്തൂര് പതി.ഒ.

INC

ഇളറരദശറ

ആലരക്കപാടത്ത്

ജപാനസതി മപാതന്യൂ

മുണ്ടയ്ക്കല വഗീടത്ത്, അഞ്ചതിരതി പതി.ഒ.

KCM

ഇളറരദശറ

പന്നൂര്

സതിബതി ദപാരമപാദരന

ന്കപാക്കരയപാനെതിക്കല വഗീടത്ത്, മൂലക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

INC

ഇളറരദശറ

ന്കരതിമണ്ണൂര്

വത്സമ്മ എബ്രഹപാറ

രന്കപാരശരതില വഗീടത്ത്, മുളപ്പുററ പതി.ഒ.

INC

ഇളറരദശറ

വണ്ടമറ്ററ

രജപാമതി രതപാമസത്ത്

പപാലക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, വണ്ടമറ്ററ പതി.ഒ.

INC

ഇളറരദശറ

രന്കപാടതിക്കുളറ

രമപാളതി മപാണതി

മച്ചുകുഴതിയതില വഗീടത്ത്, രന്കപാടതിക്കുളറ പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

പഴയരതിന്കണ്ടറ

ജയ സജഗീവന

രതനെതിക്കപാകുടതിയതില, പഴയരതിക്കണ്ടറ പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

ന്കഞതിക്കുഴതി

കുഞമ്മ രതപാമസത്ത്

ചെതിറപപാറ, ന്കഞതിക്കുഴതി പതി.ഒ.

INC
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ഇടുക്കതി

ചുരുളതി

ജയകുമപാര് പതി.റ്റതി. (ജയന പപായ്ക്കപാട്ടത്ത്)

പപായ്ക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, രചെലച്ചുവടത്ത് പതി.ഒ.

ഇടുക്കതി

മുരതിയ്ക്കപാരശരതി

സുബതി നന്ക.നന്ക. (സുബതി കുന്തളപായതില) കുന്തളപായതില, രതപാപ്രപാറകുചെതി പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

പടമുഖറ

രജപായതി രജപാണ് (രജപായതി
നന്കപാച്ചുന്കരരപാട്ടത്ത്)

നന്കപാച്ചുന്കരരപാട്ടത്ത്, മുരതിക്കപാരശരതി പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

രതപാപ്രപാറകുടതി

സരലപാമതി ഉലഹന്നപാന

നവട്ടുന്കല്ലപാറകുഴതി, രതപാപ്രപാറകുടതി പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

ന്കപാമപാക്ഷതി

രസപാമതിനെതി വതിജയകുമപാര്

രന്കപാട്ടൂര് വതിടത്ത്, നെപാരന്കതപാനെറ പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

തങ്കമണതി

രഗസതി രജപായതി

രചെലമരത്തുങ്കല, പപാണ്ടതിപപാറ പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

മരതിയപാപുരറ

എ.പതി. ഉസപാന

അരതിനപരശരതില നെപായരുപപാറ പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

സപനെപാവത്ത്

അനെതിലകുമപാര് ഗറഗപാധരന (അനെതില
ആനെയ്കനെപാട്ടത്ത്)
ആനെയ്കനെപാട്ടത്ത്, മണതിയപാറനകുടതി

INC

ഇടുക്കതി

മൂലമറ്ററ

നന്ക.നന്ക. രപാധപാകൃഷ്ണന (ശശതി
ന്കടപ്ളപാക്കല)

ന്കടപ്ളപാക്കല, അറക്കുളറ പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

കുളമപാവത്ത്

ശഗീന്കല രഗപാപതി

ന്കളതിക്കപാട്ടത്ത് അറക്കുളറ പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

വപാഴരതപാപത്ത്

ശശതിന്കല രപാജു

ഇടവഗീടത്ത്, മണതിപപാറ പതി.ഒ.

INC

ന്കട്ടപനെ

ന്കപാഞ്ചതിയപാര്

എലസമ്മ ആനറണതി

പൂവതതിങ്കല വടത്ത്, സകരപാജത്ത് രന്കപാഴതിമല

INC

ന്കട്ടപനെ

ന്കല്ലരണതണ്ടത്ത്

രതപാമസത്ത് രപാജന

നവട്ടതിക്കല വഗീടത്ത് ന്കട്ടപനെ

INC

ന്കട്ടപനെ

ഇരട്ടയപാര്

സതിബതി പപാറപപായതില

പപാറപപായതില നന്കപാച്ചുരതപാവപാള

INC

ന്കട്ടപനെ

ന്കട്ടപനെ

രഷര്ളതി നന്കപാച്ചുകുടതിയതില

നന്കപാച്ചുകുടതിയതില ന്കട്ടപനെ നവട്ടതിക്കുഴ ന്കവല

KCM

ന്കട്ടപനെ

വളക്കടവത്ത്

സുനെതിത തങ്കച്ചന

പുതുപറനപതില ന്കട്ടപനെ

INC

ന്കട്ടപനെ

വണ്ടനരമടത്ത്

ന്കണന ചെഗീനെതിരതവര്

ഗരണശവതിലപാസറ വണ്ടനരമടത്ത്

CPI(M)

ന്കട്ടപനെ

നന്കപാച്ചറ

ജപാനസതി നറജതി

വടരക്കടതത്ത്, നന്കപാച്ചറ പതി.ഒ.

INC

ന്കട്ടപനെ

അണക്കര

സഷനെതി രജപാസഫത്ത്

നനെയരതലതില വഗീടത്ത് ചെക്കുപളറ പതി.ഒ.

KCM

ന്കട്ടപനെ

ആനെവതിലപാസറ

നജസതി രജപാസഫത്ത്

നെപാങ്കുരന്നല വഗീടത്ത് ചെക്കുപളറ പതി.ഒ.

INC

ന്കട്ടപനെ

അയപനരന്കപാവതില

സുരലപാചെനെ ചെന്ദ്രന

നന്കപാടതിരതപാട്ടതതില അയപനരന്കപാവതില പതി.ഒ.

INC

ന്കട്ടപനെ

ന്കലനതപാട്ടതി

ബപാബു രതപാമസത്ത്

നതരക്കല വഗീടത്ത് ന്കലനതപാട്ടതി പതി.ഒ.

INC

ന്കട്ടപനെ

പശുപപാറ

വപാവച്ചന രജപാസഫത്ത് (എറ.നജ.
വപാവച്ചന)

രമപ്രതത്ത്, മതപായതിപപാറ പതി.ഒ.

CPI(M)

ന്കട്ടപനെ

ഉപ്പുതറ

എസത്ത്.സതി. രപാജന

രമപാഹന ഭവന ചെഗീന്തലപാര് പതി.ഒ.

INC

നതപാടുപുഴ

കുമപാരമറഗലറ

ആമതിനെ സണതി

മപാടവനെ വഗീടത്ത്, കുമപാരമറഗലറ പതി.ഒ.

KCM

നതപാടുപുഴ

എഴല്ലൂര്

ലഗീലപാമ്മ രജപാസത്ത്

തപാഴത്തുവഗീട്ടതില ന്കലൂര് ഈസത്ത് പതി.ഒ.

INC

നതപാടുപുഴ

ഇടനവട്ടതി

ലതഗീഫത്ത് മുഹമ്മദത്ത്

മരനവട്ടതിയ്ക്കല, മുതലക്കുടറ പതി.ഒ.

INC

നതപാടുപുഴ

നതക്കുറഭപാഗറ

സുനെതി ബപാബു

ഉറുമപാട്ടതില, നതക്കുറഭപാഗറ

INC

നതപാടുപുഴ

മുട്ടറ

എന.നന്ക. ബതിജു

നനെടുമറ്റതതില, മുട്ടറ പതി.ഒ.

INC
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നതപാടുപുഴ

തുടങ്ങനെപാടത്ത്

രജപാസത്ത് മുഞനെപാട്ടത്ത്

മുഞനെപാട്ടത്ത് വതിടത്ത്, തുടങ്ങനെപാടത്ത് പതി.ഒ.

KCM

നതപാടുപുഴ

ന്കരതികുന്നറ

ഷപാനെതി നബന്നതി

പപാമയ്ക്കല, ന്കരതിങ്കുന്നറ പതി.ഒ.

KCM

നതപാടുപുഴ

മപാല

ബതിന്ദു ബതിന

നവളപാപ്പുഴ, മപാല പതി.ഒ.

INC

നതപാടുപുഴ

പുറപ്പുഴ

ഏലതിക്കുട്ടതി മപാണതി

മുഞനെപാട്ടുകുരന്നല വഗീടത്ത്, കുണതിഞതി പതി.ഒ.

KCM

നതപാടുപുഴ

വഴതിതല

തങ്കച്ചന എറ.ടതി.

മൂഴതിക്കല വഗീടത്ത്, വഴതിതല പതി.ഒ.

INC

നതപാടുപുഴ

നനെടതിയശപാല

രജപായതി അഗസരന

കുളങ്ങര വഗീടത്ത്, പുറപ്പുഴ പതി.ഒ.

INC

നതപാടുപുഴ

അരതിക്കുഴ

വത്സ രജപാണ്

ആലപപാറനതപാട്ടതിയതില വഗീടത്ത്, പുതുപരതിയപാരറ പതി.ഒ.

IND(LDF)

നതപാടുപുഴ

മണക്കപാടത്ത്

സഞ്ജയകുമപാര് (സജതി
മഠത്തുറചെപാലതില)

വതിജയപുരതത്ത് വഗീടത്ത്, ചെതിറ്റൂര് പുതുപരതിയപാരറ പതി.ഒ.

INC

അഴത

വപാഗമണത്ത്

പ്രസപാദതിനെതി സതരന

പുതനപറമതില രന്കപാലപാഹലരമടത്ത്.പതി.ഒ

CPI

അഴത

ഏലപപാറ

എറ.സസമണ്

എറ.എസത്ത്.ഭവന, നബപാണപാമതി ,നഫയര്ഫഗീലഡത്ത്.പതി.ഒ

INC

അഴത

രതങ്ങപാക്കലത്ത്

പതി.ആര്.അയപന

1-ംറ ഡതിവതിഷന രതങ്ങപാക്കല എരസറ്റത്ത്

INC

അഴത

നചെങ്കര

പ്രസപാദത്ത് മപാണതി

ന്കപാരതിയപാങ്കല വഗീടത്ത്,

INC

അഴത

കുമളതി

ആനസതി ജയതിറസത്ത്

നെടുപറമതില, വലതിയന്കണ്ടറ കുമളതി

INC

അഴത

സസതിറഗത്ത് വപാലതി

ഭപാസ്കരന. ബതി.സതി

ഭപാരതത്ത് ഭവന കുമളതി.പതി.ഒ

INC

അഴത

വണ്ടതിനപരതിയപാര്

ഷപാജതി സപനെപാടതത്ത്

സപനെപാടതത്ത് പശുമല വണ്ടതിനപരതിയപാര്

INC

അഴത

മഞമല

ശപാന്തതി ഹരതിദപാസ്

ചെതിപതി നെതിവപാസത്ത് മഞമല ആരറ്റപാരറ

CPI(M)

അഴത

പട്ടുമല

റ്റതി.സതി.അമ്മതിണതി (അമ്മതിണതി സതിസര്) രതപാട്ടുങ്കര വഗീടത്ത് പപാമനെപാര്

INC

അഴത

പഗീര്രമടത്ത്

ശപാന്തതി രരമശത്ത്

ചെതിദറബരറ എരസറ്റത്ത്, പഗീരുരമടത്ത്.പതി.ഒ

INC

അഴത

അമലഗതിരതി

രജപാണ് രജപാസഫത്ത്( രജപാണതി
തപാഴത്തുവഗീട്ടതില)

തപാഴത്തുവഗീട്ടതില ന്കണയങ്കവയല

KCM

അഴത

നപരുവന്തപാനെറ

നെതിഷപാ ബതിനെഗീഷത്ത്

പുലപറമതില, മുണ്ടക്കയറ ഈസത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

അഴത

നന്കപാക്കയപാരത്ത്

സകര്ണലത അപ്പുക്കുട്ടന

മപാലതിപ്പുററ, നപരുവന്തപാനെറ.പതി.ഒ നന്കപാടതികുതതി

INC

പറവൂര്

മപാലരങ്കര

ഷഗീജ രപാമദപാസത്ത്

വലതിയ വഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്_രന്കപാട്ടുവളതിക്കപാടത്ത് _മൂതകുന്നറ

CPI(M)

CPI(M)

പറവൂര്

മൂതകുന്നറ

മണതി ന്കപാര്തതിരന്കയന

നെമപാടന്തറ
മടപപാത്തുരുതത്ത്
മൂതകുന്നറ പതി. ഒ

പറവൂര്

രഗപാതുരുതത്ത്

ബതിനസതി രസപാളമന

വലതിയവഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്_ന്കടലവപാതുരുതത്ത്_രഗപാതുരുതത്ത് പതി.ഒ

INC

പറവൂര്

രചെനമറഗലറ

ശതിരഞ്ജതിനെതി വതിശകനെപാഥന

ന്കണറ പതിളതില _മനെറരക്കപാടറ _രചെനമറഗലറ പതി.ഒ

CPI(M)

പറവൂര്

രന്കപാട്ടയതിലരന്കപാവതിലന്കറ

അഗസതിന ആലപപാട്ടത്ത്

ആലപപാട്ടു വഗീടത്ത് _രചെനമറഗലറ പതി.ഒ

INC

പറവൂര്

മന്നറ

രമ ശതിവശങ്കരന

രമണതിന്ക_സന്കതപാരറ പതി.ഒ_683519

CPI

പറവൂര്

നചെറതിയപതിളതി

എ.ജതി മുരളതി

അരഗീപപാടതത്ത്_( വയലുപപാടറ )_തതപതിളതി പതി.ഒ

CPI(M)

പറവൂര്

കൂനെമ്മപാവത്ത്

മതിസതിരതിയ അബുബക്കര്

കുന്നതില ,ബതിസതില്ല മനസതില_വള്ളുവളതി കൂനെമ്മപാവത്ത് പതി.ഒ_683518

INC
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പറവൂര്

രന്കപാട്ടുവളതി

റൂബതി രജപാര്ജത്ത്

എട്ടറമ്മപാത്തുപറമതില രന്കപാട്ടുവളതി_സന്കതപാരറ പതി.ഒ എ_എനെത്ത്
.പറവൂര്_683519

പറവൂര്

ചെപാതനെപാടത്ത്

നന്ക.എസത്ത്. ബതിരനെപായത്ത്

കുമര്രതരതിനല_നന്കടപാമറഗലറ_എന. പറവൂര് പതി.ഒ

INC

പറവൂര്

ഏഴതിക്കര

നന്ക. ബതി. അറുമുഖന

ന്കപാനെപാടതി_മടപപാത്തുരുതത്ത്_മൂതകുന്നറ

CPI

പറവൂര്

പട്ടണറ

ഗതിരതിജ അജതിത്കുമപാര്

പറമ്പുരമ്മല പറമത്ത് _നെഗീണ്ടൂര് പതി.ഒ_വടരക്കന്കര

CPI(M)

പറവൂര്

വപാവക്കപാടത്ത്

നന്ക. പതി വതിശകനെപാഥന

സന്കതതറ_സതപാര് ഐലനറത്ത്_മൂതകുന്നറ പതി.ഒ

CPI

ആലങ്ങപാടത്ത്

മനെയ്ക്കപടതി

സതി.എ.ഹരതിദപാസത്ത്

ചെന്തപപാടതത്ത്_ന്കരുമപാല്ലഗീര്.പതി.ഒ_മനെയ്ക്കപടതി

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

ന്കരുമപാല്ലൂര്

സസബുന്നഗീസ റഷഗീദത്ത്

നന്കപാടതിയറ പറനപത്ത്_നവസത്ത് നവളതിയത്തുനെപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

നവളതിയതത്ത്നെപാടത്ത്

നഷറഗീനെ സതിദഗീഖത്ത്

ന്കപാരപായതിരക്കപാടതത്ത്_ഈസത്ത് നവളതിയത്തുനെപാടത്ത്_ആലുവ

ML

ആലങ്ങപാടത്ത്

ന്കടുങ്ങല്ലൂര് രനെപാര്തത്ത്

ഭദ്രപാരദവതി

വലതിയവഗീട്ടതില വഗീടത്ത്_ഉളതിയന്നൂര് പതി.ഒ_ആലുവ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

ന്കടുങ്ങല്ലൂര് നവസത്ത്

സുരരഷത്ത് മുട്ടതതില

മുട്ടതതില വഗീടത്ത്_പടതിഞപാനറ ന്കടുങ്ങല്ലൂര്.പതി.ഒ_ആലുവ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

മുപതടറ നസനടല

ടതി.നന്ക.ഷപാജഹപാന

രതപാപതില വഗീടത്ത്_മുപതടറ.പതി.ഒ_ആലുവ

CPI(M)

ആലങ്ങപാടത്ത്

മുപതടറ നസടൌതത്ത്

അജതിത

കുന്നുരന്മല_മുപതടറ.പതി.ഒ_ആലുവ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

പുതനപളതി

നസബപാസരന രവവുന്കപാട്ടത്ത്(നസവതി)

രവവുന്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്_ഒളനെപാടത്ത്_വരപാപ്പുഴ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

വരപാപ്പുഴ

റപാണതി മതപായതി

പുതുരശരതി വഗീടത്ത്_മണറതുരുതത്ത്_വരപാപ്പുഴ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

ചെതിറയ്ക്കന്കറ

ഗഗീത രമപാഹനെന

നെന്നുപറനപത്ത്_ചെതിറയ്ക്കന്കറ_വരപാപ്പുഴ

CPI(M)

ആലങ്ങപാടത്ത്

നന്കപാരങ്ങപാര്പതിളതി

റസതിയ ബഗീവതി

നെടുവതിലപറനപതില_തണതിരക്കപാടത്ത്_പപാനെപായതിക്കുളറ.പതി.ഒ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

ആലങ്ങപാടത്ത്

എ.എറ.അബ്ദുള്സലപാറ

അരതിരക്കപാടതത്ത് വഗീടത്ത്_ആലങ്ങപാടത്ത്.പതി.ഒ_രന്കപാട്ടപ്പുററ

INC

ആലങ്ങപാടത്ത്

ആലങ്ങപാടത്ത് നവസത്ത്

പതി.ആര്.രഘ

പുല്ലതിനന്കപാട്ടതില,_നെഗീറതിരക്കപാടത്ത് പതി.ഒ_ആലങ്ങപാടത്ത്

CPI(M)

അങ്കമപാലതി

പപാലതിരശരതി

ലൂസതി വര്ഗഗീസത്ത്

ചെതിറയ്ക്കല, അയതിരുക്കപാരന, പന്തയ്ക്കല

INC

അങ്കമപാലതി

തപാരബപാര്

ഏലരപാക്കുട്ടതി ആനറണതി

പുതുവ വഗീടത്ത്, തപാരബപാര് പതി. ഒ. പൂതറകുറ്റതി

INC

അങ്കമപാലതി

അയനപുഴ

ചെപാരക്കപാ വര്ഗഗീസത്ത്

വടക്കുറരചെരതി വഗീടത്ത്, ചുളതി പതി.ഒ. അയമ്പുഴ

INC

അങ്കമപാലതി

മലയപാറ്റൂര്

ടതിന തറയതില

തറയതില , മലയപാറ്റൂര് പതി. ഒ.

INC

അങ്കമപാലതി

നെടുവട്ടറ

പതി.റ്റതി. രപപാള്

പളതിപപാടന വഗീടത്ത്, അമലപാപുരറ, അയമ്പുഴ പതി.ഒ.

INC

അങ്കമപാലതി

മഞപ്ര

സരതിത സുനെതില

ഇളയതിടതത്ത് വഗീടത്ത്, മഞപ്ര പതി. ഒ. ചെന്ദ്രപ്പുര

INC

അങ്കമപാലതി

ന്കപാലടതി

ന്കവതിത സുരരഷത്ത് ബപാബു

മപാമതിലപായതില വഗീടത്ത്, എ. എന. ആര്, എ. - 7എ, ആശമറ രറപാഡത്ത്, ന്കപാലടതി

INC

അങ്കമപാലതി

പപാറപ്പുററ

സജതി പളതിപപാടന

പളതിപപാടന വഗീടത്ത്, പപാറപ്പുററ

INC

അങ്കമപാലതി

ന്കപാഞ്ഞൂര്

കുഞമ്മ രജപാര്ജത്ത്

മുതലക്കുഴതി, ന്കപാഞ്ഞൂര് പതി. ഒ.

INC

അങ്കമപാലതി

മറ്റൂര്

നന്ക. എസത്ത്. ദതിലഗീപത്ത്

കുഴപതിളതി , രമക്കപാലടതി

INC

അങ്കമപാലതി

തുറവൂര്

രമഴതി ഷപാജന

മുളവരതിക്കല വഗീടത്ത്, തുറവൂര് പതി. ഒ.

INC

അങ്കമപാലതി

മൂക്കന്നൂര്

എറ. ഒ. രജപാര്ജത്ത്

മൂരഞലതി വഗീടത്ത്, ന്കനെപാന രദശറ, മൂക്കന്നൂര് പതി. ഒ.

INC

അങ്കമപാലതി

ന്കറുകുറ്റതി

രമരതി ആനറണതി

പപാലപാട്ടതി വഗീടത്ത്, മൂന്നപാറപറമത്ത്, പപാദുവപാപുരറ

INC

കൂവപടതി

കൂടപാലപപാടത്ത്

അമതിളതി രജപാഷതി

മൂലന വഗീടത്ത്, ഇടവൂര് പതി.ഒ, കൂവപടതി

INC
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കൂവപടതി

രന്കപാടനെപാടത്ത്

വനെജ ബപാലകൃഷ്ണന

അമപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, രചെരപാനനെല്ലൂര്

INC

കൂവപടതി

ക്രപാരതിരയലതി

വതി.ജതി.മരനെപാജത്ത്

വപാരതിക്കപാടന വഗീടത്ത്, നന്കപാമനെപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

കൂവപടതി

രവങ്ങൂര്

നറജതി.ഇട്ടൂപത്ത്

മറ്റമനെ വഗീടത്ത്, രന്കപാടമതിളളതി,നന്കപാമനെപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

കൂവപടതി

അശമന്നൂര്

രശപാഭനെ ബപാലകൃഷ്ണന

ന്കതതിര്രവലതി വഗീടത്ത്, പനെതിച്ചതിയറ, നനെടുങ്ങപ്ര പതി.ഒ

CPI(M)

കൂവപടതി

രമതല

പതി.നന്ക.രസപാമന

പടതിഞപാരശരതില, രമതല പതി.ഒ

CPI(M)

കൂവപടതി

ന്കഗീഴതില്ലറ

ബതിന്ദു രഗപാപപാലകൃഷ്ണന

രപപാരണകുടതി വഗീടത്ത്, രപായമറഗലറ പതി.ഒ

INC

കൂവപടതി

പുല്ലുവഴതി

ബഗീനെ ദതിവപാന്കരന

ന്കതിളതിയപാറ വഗീടത്ത്, പുല്ലുവഴതി പതി.ഒ

INC

കൂവപടതി

രപായമറഗലറ

രപപാള്.ഉതുപത്ത്

ചെതിറയ്ക്കകുടതി വഗീടത്ത്, വപായ്ക്കര പതി.ഒ

INC

കൂവപടതി

മുടക്കുഴ

ലതിസതി.കുരരപാരക്കപാസത്ത്.

തടതിക്കുളങ്ങര വഗീടത്ത്, മുടക്കുഴ പതി.ഒ, മുടക്കുഴ

INC

കൂവപടതി

ഇളമന്കപതിളതി

പതി.ബതി.സരന്തപാഷത്ത് കുമപാര്

പുതന വഗീടത്ത്, ഇളമന്കപതിളളതി

CPI(M)

കൂവപടതി

കൂവപടതി

രമരതി ഗഗീത പടൌരലപാസത്ത്

നപപാരട്ടപാളതി വഗീടത്ത്, ഐമുറതി, കൂവപടതി

INC

കൂവപടതി

ഒക്കല

രപപാള് വര്ഗഗീസത്ത്

മപാണതിക്കതപാന വഗീടത്ത്, ഒക്കല പതി.ഒ

KCM

INC

വപാഴക്കുളറ

എരുമതല

ലതിസതി നസബപാസന

കുന്നതത്ത് വഗീടത്ത്
അരശപാന്കപുരറ
ആലുവ

വപാഴക്കുളറ

ന്കഗീഴപാടത്ത്

ഫപാതതിമ്മ സപാദതിഖത്ത്

സപാദതിഖത്ത് മനസതില_കുട്ടമരശരതി

INC

വപാഴക്കുളറ

മപാററപതിളതി

കൃഷ്ണനകുട്ടതി

സന്കനെപാടന മല_സടൌതത്ത് വപാഴക്കുളറ പതി.ഒ_

ML

വപാഴക്കുളറ

വഞ്ചതിനെപാടത്ത്

നപ്രപാഫ. അനെസത്ത്

നെപാരനെതപാന വഗീടത്ത്_അല്ലപ്ര പതി.ഒ_ന്കണ്ടന്തറ

SDPI

വപാഴക്കുളറ

നനെടുറരതപാടത്ത്

ഇ.പതി. ഷമഗീര്

ഇഞ്ചതിക്കുടതി വഗീടത്ത്_ന്കണന്തറ_അല്ലപ്ര പതി.ഒ

ML

വപാഴക്കുളറ

നവരങ്ങപാല

പ്രസന്ന രപാധപാകൃഷ്ണന

പുതുരശരതി വഗീടത്ത്_പ്രസന്നപാലയറ_അല്ലപ്ര പതി.ഒ

INC

വപാഴക്കുളറ

രചെലക്കുളറ

സുറുമതി അലതി

വട്ടതറ വഗീടത്ത്_നവരങ്ങപാല പതി.ഒ

INC

വപാഴക്കുളറ

ന്കതിഴക്കമലറ

ബപാബു നസയപാലതി

തയലപാല വഗീടത്ത്_പട്ടതിമറ്ററ പതി.ഒ_ന്കതിഴക്കനപലറ

INC

വപാഴക്കുളറ

പൂക്കപാട്ടുപടതി

നന്ക. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദത്ത്

ന്കപാച്ചപാറകുഴതി വഗീടത്ത്_അമ്പുനെപാടത്ത്_മലയതിടറതുരുതത്ത്

INC

വപാഴക്കുളറ

സടൌതത്ത് വപാഴക്കുളറ

സതി.എറ. അബ്ദുള്ന്കരഗീറ

ചെതിറയതത്ത്_മപാറമതിളളതി പതി.ഒ_

CPI(M)

വപാഴക്കുളറ

ഗപാനതിനെഗര്

നെഫഗീസ സതിദതിഖത്ത്

മുതതിരക്കപാലയതില വഗീടത്ത്_നനെപാച്ചതിമ_എന.എ.ഡതി പതി.ഒ

ML

വപാഴക്കുളറ

എടതല

തപാജുബതി ന്കരഗീറ

എട്ടപാടന വഗീടത്ത്_മണലതിമുക്കത്ത്_എന. എ. ഡതി പതി.ഒ_ആലുവ_

INC

വപാഴക്കുളറ

നനെപാച്ചതിമ

ആര്. രഹനരപാജത്ത്

വതിജയ ഭവന_നനെപാച്ചതിമ_എന. എ. ഡതി. പതി.ഒ

INC

വപാഴക്കുളറ

ചൂര്ണതിക്കര

ബഗീവതി മപായതിനകുട്ടതി

ന്കപാഞതിരതതിങ്കല_മുട്ടറ_തപായ്ക്കപാട്ടുന്കര

ML

വപാഴക്കുളറ

അരശപാന്കപുരറ

സതിജതി കുഞ്ഞുരമപാന

പുതനെങ്ങപാടതി വഗീടത്ത്_തപായ്ക്കപാട്ടുന്കര പതി.ഒ_അനഗഹ സലന

INC

ഇടപളതി

ന്കടപ്പുററ

എ.നന്ക.ശശതി

അഞ്ചലരശരതി, മപാലതിപ്പുററ. പതി.ഒ

CPI(M)

ഇടപളതി

ന്കര്രതടറ

നന്ക.നന്ക.തതിരുരമനെതി

ന്കപാരതിതറ വഗീടത്ത്, പുതുസവപത്ത് പതി.ഒ

INC

ഇടപളതി

വലതിയന്കടമക്കുടതി

അലകത്ത് മണവപാളന

മണവപാളന വഗീടത്ത്, ന്കടമക്കുടതി, പതിഴല പതി.ഒ

INC

ഇടപളതി

രന്കപാതപാടത്ത്

രമരതി വതിനനസനറത്ത്

ഇല്ലതിപറമതില, രന്കപാതപാടത്ത് പതി.ഒ, നസടൌതത്ത് ചെതിറ്റൂര്

INC
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ഇടപളതി

നഹലതത്ത് നസനറര്

സതിനഡ രജക്കബത്ത്

നെടുവതിലപറമത്ത്, രചെരപാനെല്ലൂര്, നന്കപാച്ചതി-34

INC

ഇടപളതി

വപാലറ

രറപാസതി വതിനസതി രഡറതിസത്ത്

ന്കളരതിക്കല,നസടൌതത്ത് ചെതിറ്റൂര്

INC

ഇടപളതി

ചെതിറ്റൂര്

എറ.ആര്.ആനറണതി

മപാതതിരപതിളളതി, നസടൌതത്ത് ചെതിറ്റൂര്

INC

ഇടപളതി

മുളവുന്കപാടത്ത് വടക്കത്ത്

അഡക.ആനറണതി രജപാസഫത്ത്
(ആലബതി)

പണ്ടപാരപറമത്ത് വഗീടത്ത്, മുളവുന്കപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

ഇടപളതി

നപപാന്നപാരതിമറഗലറ

മപാഗതി രജപാസപാഫപാതത്ത്

രമതരശരതി വഗീടത്ത്, നപപാന്നപാരതിമറഗലറ, മുളവുന്കപാടത്ത്

INC

ഇടപളതി

വല്ലപാര്പപാടറ

എ.വതി.മണതിയപന

അയനെതിക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്,വല്ലപാര്പപാടറ പതി.ഒ

INC

ഇടപളതി

സലറ്റത്ത്നഹടൌസത്ത്

മഗീനെ രവഗീന്ദ്രന

തരറല വഗീടത്ത്, അഴഗീക്കല പതി.ഒ, സവപതിന

INC

ഇടപളതി

പുതുസവപത്ത്

സുലഫതത്ത് ജലപാല

പടതിഞപാരറപുരക്കല, മപാലതിപ്പുററ പതി.ഒ-682511, ചെപാപന്കടപ്പുററ

INC

ഇടപളതി

മപാലതിപ്പുററ ബഗീച്ചത്ത്

ഏലതിയപാമ്മ ഐസക്കത്ത്

മരയ്ക്കപാപറമതില നഹടൌസത്ത്, മപാലതിപ്പുററ പതി.ഒ

INC

സവപതിന

മുനെമറ

പ്രഷഗീല ഇമ്മപാനവല ബപാബു

നവളുത മണ്ണുങ്കല,
പളതിപ്പുററ

INC

സവപതിന

പളതിപ്പുററ

ഷഗീല രഗപാപതി

കുന്നപതിളതി വഗീടത്ത്,_നചെറപായതി പതി.ഒ

INC

സവപതിന

അയമതിളതി

പതി.വതി. ലൂയതിസത്ത്

പൂക്കപാട്ടത്ത്, നചെറപായതി പതി.ഒ.

CPI(M)

സവപതിന

പഴങ്ങപാടത്ത്

പതി.എന തങ്കരപാജത്ത്

പതതിയപാപറമതില, എടവനെക്കപാടത്ത്

INC

സവപതിന

നെപായരമലറ ഈസത്ത്

ആലഗീസത്ത് മനെക്കതില

മനെക്കതില, നെപായരമലറ

INC

സവപതിന

മപാനെപാട്ടുപറമത്ത്

ടതി.നന്ക. മണതി രതങ്ങപാതറ

രതങ്ങപാതറ, ഞപാറയ്ക്കല പതി.ഒ.

KCM

സവപതിന

ഞപാറക്കല

രറപാസത്ത് രമരതി രലപാറനസത്ത്

മയപാറ്റതി വഗീടത്ത്, നെപായരമലറ

INC

സവപതിന

ആറപാട്ടുവഴതി

സതി.ഡതി രദശതിന്കന

പതപായക്ക വഗീടത്ത്, ഞപാറയ്ക്കല

INC

സവപതിന

നെപായരമലറ നവസത്ത്

മതിനെതി ദതിലഗീപത്ത്

നെതിന്കതതിതറ, നെപായരമലറ

INC

സവപതിന

എടവനെക്കപാടത്ത്

ലഗീല പവതിതന

രവലതിയതത്ത്, എടവനെക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ.

INC

സവപതിന

കുഴപതിളതി

അയമതിളതി ഭപാസ്ക്കരന

എടവനെ, അയമതിളതി

CPI(M)

സവപതിന

നചെറപായതി

അഡക. സടൌജതത്ത് അബ്ദുള് ജബപാര്

ന്കടവതില വഗീടത്ത്, നചെറപായതി

INC

സവപതിന

മുനെമറബഗീച്ചത്ത്

എ.എന.ഉണതികൃഷ്ണന

അയതിനെതിക്കപറമതില, നചെറപായതി

CPI(M)

പള്ളുരുതതി

ന്കപാട്ടതിപറമത്ത്

രജപാളതി വലതിയവഗീട്ടതില

വലതിയ വഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്, നചെറതിയന്കടവത്ത്,ന്കണമപാലതി.പതി.ഒ

INC

പള്ളുരുതതി

കുമളങ്ങതിരനെപാര്തത്ത്

എറ.പതി.രതന

മുതപാട്ടത്ത് ഹടൌസത്ത്, കുമളങ്ങതി.പതി.ഒ, നന്കപാച്ചതി 7

INC

പള്ളുരുതതി

നസനറത്ത് രജപാസഫത്ത് ചെപാപല

നമറ്റതിലഡ സമക്കതിള്

കുഴതിരവലതി വഗീടത്ത്, കുമളങ്ങതി .പതി.ഒ, നന്കപാച്ചതി 7

INC

പള്ളുരുതതി

കുമ രനെപാര്തത്ത്

രപപാളച്ചന മണതിയറരന്കപാട്ടത്ത്

മണതിയറരന്കപാട്ടത്ത്, ഗഗീനവതില്ല, കുമളറ

INC

പള്ളുരുതതി

നപരുമനെ

വതി.ആര്.മുരുരന്കശന

മുരുന്ക വതിലപാസറ, കുമളറ.പതി.ഒ,നന്കപാച്ചതി 682506

CPI(M)

പള്ളുരുതതി

രചെപനെറ

ജതി.സുധപാറബതിന്ക ടഗീച്ചര്

സതിത ഭവന, പനെങ്ങപാടത്ത്.പതി.ഒ, നന്കപാച്ചതി 682506

INC

പള്ളുരുതതി

പനെങ്ങപാടത്ത് സടൌതത്ത്

നന്ക.നന്ക.മണതിയപന

ന്കളതതിപറമതില, (പ്രണവറ),പനെങ്ങപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

പള്ളുരുതതി

കുമളങ്ങതി സടൌതത്ത്

സസനെ സുബ്രഹ്മണരന

ശപാസപാറപറമതില, കുമളങ്ങതി സടൌതത്ത്.പതി.ഒ

INC

പള്ളുരുതതി

കുമളങ്ങതി നസനടല

ബതിന്ദു രപാജു

ന്കരഗീതറ വഗീടത്ത്, കുമളങ്ങതി.പതി.ഒ, നന്കപാച്ചതി 682007

CPI(M)
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പള്ളുരുതതി

നചെല്ലപാനെറ ഡതിവതിഷന

എലസതി ഉമ്മച്ചന

അഞസതക്കല വഗീടത്ത്,സടൌതത്ത് നചെല്ലപാനെറ.പതി.ഒ, നന്കപാച്ചതി 8

INC

പള്ളുരുതതി

അറരബദ്ന്കര് രന്കപാളനെതി

ഉഷ ആനറണതി

വടക്കുറമുറതി, സടൌതത്ത് നചെല്ലപാനെറ.പതി.ഒ, നന്കപാച്ചതി 8

INC

പള്ളുരുതതി

ന്കണ്ടക്കടവത്ത്

നഫലതിന്കത്ത് സപാനറതി

ആനെനറപറമതില, ന്കണ്ടക്കടവത്ത്.പതി.ഒ,നന്കപാച്ചതി 8

KC(B)

പള്ളുരുതതി

ന്കണമപാലതി

നമറ്റതിലഡ രജപാസഫത്ത്

ന്കണമപാലതി വഗീടത്ത്,ന്കണമപാലതി.പതി.ഒ,നന്കപാച്ചതി 682008

INC

മുളന്തുരുതതി

രചെപാറ്റപാനെതിക്കര

ഓമനെ ശശതി

നന്കപാല്ലറകുടതിയതില_കുരഗീക്കപാടത്ത്

KC(J)

മുളന്തുരുതതി

എരുരവലതി

റഗീസത്ത് പുതനവഗീട്ടതില

പുതനവഗീട്ടതില, രചെപാറ്റപാനെതിക്കര

INC

മുളന്തുരുതതി

മുളന്തുരുതതി

സുധ രപാരജന്ദ്രന നെപായര്

മനെയതില വഗീടത്ത് _തുരുതതിക്കര, സപങ്ങപാരപതിളതി

INC

മുളന്തുരുതതി

മണഗീടത്ത്

നന്ക. എസത്ത്. രപാരജഷത്ത്

കുരതിയതിലതില വഗീടത്ത്_ഏഴക്കരനെപാടത്ത്

INC

മുളന്തുരുതതി

ആരക്കുന്നറ

നറഞ്ചതി കുരരന നന്കപാളതിനെപാല

നന്കപാളതിനെപാല പുതനപുരയതില_മുളന്തുരുതതി

INC

മുളന്തുരുതതി

എടയ്ക്കപാട്ടുവയല

ടതി എന വതിജയകുമപാര്

വതിജയ നെതിവപാസത്ത്_നവളതിയനെപാടത്ത്

INC

മുളന്തുരുതതി

തതിരുമറയൂര്

സനര രത്നപാന്കരന

പുതുകുളതതില_എടയ്ക്കപാട്ടുവയല

INC

മുളന്തുരുതതി

ആമല്ലൂര്

ജലജ മണതിയപന

ന്കതിഴരക്കപറമതില_ന്കപാഞതിരമറ്ററ

INC

മുളന്തുരുതതി

ന്കപാഞതിരമറ്ററ

തുളസതി സതരന

ന്കപാലപായതിലപറമതില_കുലയറ്റതിക്കര

INC

മുളന്തുരുതതി

നപരുമതിളതി

നന്ക. നന്ക. രവലപായുധന ന്കടവതില

ന്കടവതില വഗീടത്ത് _നപരുമതിളതി

INC

മുളന്തുരുതതി

പൂരതപാട്ട

സമഥതിലതി പുഷ്പന

ഈച്ചരറപറമത്ത്_നതക്കനപറവൂര്

CPI(M)

മുളന്തുരുതതി

ആരമട

ടതി.സതി. ഷതിബു

ചെന്ദ്ര വതിഹപാര്_പൂരതപാട്ട

CPI(M)

മുളന്തുരുതതി

ഉദയറരപരൂര്

രസപാമതിനെതി സണതി

അറക്കതപാഴതത്ത്_ഉദയറരപരൂര്

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

പളതിക്കര

രമരതി അവറപാച്ചന

ന്കതിഴരക്കടതത്ത് ,പതിണര്മുണ്ട,നപരതിങ്ങപാല പതി.ഒ

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

നവമതിളതി

ഇ.എറ.നെവപാസത്ത്

ഇരുപരക്കപാട്ടതില,നപരതിങ്ങപാല പതി.ഒ

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

പട്ടതിമറ്ററ

സതി.നന്ക.അയപനകുട്ടതി

വട്ടപറമതില,സന്കതക്കപാടത്ത്,പട്ടതിമറ്ററ പതി.ഒ.

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

ഐരപാപുരറ

സുജപാത ശശതി

നവണതിയതത്ത്,രനെപാര്തത്ത് മഴവന്നൂര് പതി.ഒ.

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

മഴവന്നൂര്

റ്റതി.എന.സപാജു

തടതതില,നനെല്ലപാടത്ത് പതി.ഒ.

CPI(M)

വടവുരന്കപാടത്ത്

ന്കടയതിരുപത്ത്

ഷതിജതി രജപാര്ജത്ത്

രവടല കുളങ്ങര,രന്കപാലരഞ്ചരതി പതി.ഒ.

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

പപാരങ്കപാടത്ത്

ഗഗീത അജു

രന്കപാരലത്തുകുടതിയതില,പഴരന്തപാട്ടറ പതി.ഒ

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

രന്കപാലരഞ്ചരതി

വനെജ പടൌരലപാസത്ത്

മുണ്ടക്കല വഗീടത്ത്,രന്കപാലരഞ്ചരതി പതി.ഒ.

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

പൂത്തൃക്ക

ലതിസതി അലകത്ത്

മപാന്നുളതില വഗീടത്ത്,തതിരുവപാണതിയൂര് പതി.ഒ.

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

തതിരുവപാണതിയൂര്

രപാധപാമണതി വതിജയന

മപാങ്കുളങ്ങര,നവട്ടതിക്കല പതി.ഒ.

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

മറ്റക്കുഴതി

നന്ക.ഒ.തങ്കപന

ന്കരണത്തു വഗീടത്ത്,മറ്റക്കുഴതിക്കര,വരതിരക്കപാലതി പതി.ഒ.

CPI(M)

വടവുരന്കപാടത്ത്

പുതനകുരതിശത്ത്

റ്റതി.നന്ക.രപപാള്

നതരക്കടതത്ത്,വടവുരന്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

INC

വടവുരന്കപാടത്ത്

അമലരമടത്ത്

രതപാമസത്ത് ന്കണടതിയതില

ന്കണടതിയതില വഗീടത്ത്,അമലരമടത്ത് പതി.ഒ.

INC

രന്കപാതമറഗലറ

രന്കപാട്ടപടതി

ഷതിബതി നറജതി

വഗീപനെപാട്ടത്ത് വതിടത്ത്, രന്കപാട്ടപടതി പതി.ഒ , വടക്കുറഭപാഗറ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

ഭൂതതപാനനന്കട്ടത്ത്

രമപാളതി ഏലതിയപാസത്ത്

വഗീപനെപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, പതിണ്ടതിമനെ പതി.ഒ, രന്കപാതമറഗലറ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

ഇടമലയപാര്

രജപായതി കുരരപാരക്കപാസത്ത്

ന്കരതിറകുറ്റതിപ്പുററ വഗീടത്ത്, വടപാട്ടുപപാറ പതി.ഒ

INC
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രന്കപാതമറഗലറ

കുട്ടനപുഴ

പതി.എന.കുഞ്ഞുരമപാന

പുളതിയതില വഗീടത്ത്, മപാമലക്കണ്ടറ

CPI(M)

രന്കപാതമറഗലറ

ന്കഗീരനപപാറ

എ.റ്റതി.പടൌരലപാസത്ത്

അറയ്ക്കക്കുടതിയതില വഗീടത്ത് , ഊന്നുന്കല പതി.ഒ

KCM

രന്കപാതമറഗലറ

രനെരരമറഗലറ

നറജതി പപാറയതില

പപാറയതില വഗീടത്ത് , തലരക്കപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

ന്കവളങ്ങപാടത്ത്

അഡകരക്കറ്റത്ത് . നന്ക.ഐ.രജക്കബത്ത്

കുറ്റതിച്ചതിറക്കുടതി വഗീടത്ത്,തങ്കളറ , രന്കപാതമറഗലറ പതി.ഒ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

സപരങ്ങപാട്ടൂര്

ആനെഗീസത്ത് ഫപാനസഗീസത്ത് ( ബഗീനെ)

പടതിഞപാരറപുതനപുര വഗീടത്ത് , ന്കടവൂര് പതി.ഒ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

രപപാതപാനെതിക്കപാടത്ത്

രമരതി പരതപാസത്ത് (രമരതി പഗീറ്റര്)

രതപാലപാനെതിക്കുരന്നല വടത്ത് , രപപാതപാനെതിക്കപാടത്ത് പതി ഒ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

പല്ലപാരതിമറഗലറ

ജമഗീല സസനദഗീന

മപാനെതിയ്ക്കല വഗീടത്ത് , സപമറ്ററ, പരഗീക്കണതി പതി.ഒ

ML

രന്കപാതമറഗലറ

വപാരനപട്ടതി

ഡയപാനെപാ രനെപാബതി നന്കപാറ്ററ

നന്കപാറ്ററ വതിടത്ത് , വപാരനപട്ടതി പതി.ഒ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

നചെറുവട്ടൂര്

റ്റതി.എറ.അബ്ദുള് അസഗീസത്ത്

രതപാട്ടതതിക്കുളറ വലതിയവഗീട്ടതില വഗീടത്ത് , ഇരമല്ലൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

രന്കപാതമറഗലറ

നനെല്ലതിക്കുഴതി

തങ്കപന പപാപ്പു

രവപാലതിയകുരന്നല വഗീടത്ത് , നനെല്ലതിക്കുഴതി പതി.ഒ

INC

രന്കപാതമറഗലറ

പതിണ്ടതിമനെ

സലജു പണതിയ്ക്കര്

അന്നവളതില വഗീടത്ത് , പതിണ്ടതിമനെ പതി.ഒ, രന്കപാതമറഗലറ

INC

പപാമപാക്കുട

രപാമമറഗലറ

രഷര്ലതി സഗീഫന

പപാടതിരയടതത്ത് വഗീടത്ത്,ഊരമനെ പതി.ഒ.

INC

പപാമപാക്കുട

പപാമപാക്കുട

ഷഗീല ബപാബു

നവങ്ങളതപാല വഗീടത്ത്,അഞ്ചലനപട്ടതി പതി.ഒ.

INC

പപാമപാക്കുട

മണത്തൂര്

അനെതിത രജക്കബത്ത്

കുട്ടറതടതതില, ഒലതിയപ്പുററ പതി.ഒ.

INC

പപാമപാക്കുട

പപാലക്കുഴ

ഉല്ലപാസത്ത് രതപാമസത്ത്

ന്കരരപാട്ടത്ത് പുതനപുരയതില, പപാലക്കുഴ പതി.ഒ.

INC

പപാമപാക്കുട

രന്കപാഴതിപതിളതി

പ്രതിനസത്ത് രജപാണ്(പ്രതിനസത്ത് രപപാള്
രജപാണ്)

വണ്ടമ പുതനപുരയതില, കൂതപാട്ടുകുളറ പതി.ഒ.

INC

പപാമപാക്കുട

കൂതപാട്ടുകുളറ

സതി. എന.പ്രഭകുമപാര്

ചെപാമരച്ചരതില പുതനപുര വഗീടത്ത്, ന്കതിഴനന്കപാമത്ത് പതി.ഒ.

CPI(M)

പപാമപാക്കുട

ആലപുരറ

രജപാണതി അരഗീക്കപാരട്ടല

അരഗീക്കപാരട്ടല വഗീടത്ത്, ഇലഞതി പതി.ഒ.

KCM

പപാമപാക്കുട

തതിരുമപാറപാടതി

രജപാസഫത്ത് ബപാബു

ചെതിറക്കുഴതിയതില വഗീടത്ത്, തതിരുമപാറപാടതി പതി.ഒ.

INC

പപാമപാക്കുട

ഇലഞതി

രഗസതി മപാതത

കുഴതിനക്കപാമതില(കൃപ),ഇലഞതി പതി.ഒ.

KC(J)

പപാമപാക്കുട

അഞ്ചലനപട്ടതി

ഐഷ മപാധവന

ഇരുവപായ്ക്കല, പതിറവറ.

KC(J)

പപാമപാക്കുട

പതിറവറ

ഷതിജതി രഗപാപകുമപാര്

തുരുതതിയതില,പതിറവറ പതി.ഒ.,പതിറവറ

INC

പപാമപാക്കുട

പപാഴൂര്

പ്രദഗീപത്ത് കൃഷ്ണനകുട്ടതി

രമപാളതത്ത്,ന്കക്കപാടത്ത് പതി.ഒ., പതിറവറ.

INC

പപാമപാക്കുട

ന്കക്കപാടത്ത് ന്കപാവുങ്കട

അറബതിന്ക തങ്കപന

നചെറുന്കരയതില,മപാമലരശരതി പതി.ഒ.

CPI(M)

പപാറക്കടവത്ത്

എളന്തതിക്കര

ലതിസതി ഷപാജു

തടൌണ്ടരശരതി, തുരുതതിപ്പുററ.പതി.ഒ.

INC

പപാറക്കടവത്ത്

കുതതിയരതപാടത്ത്

ഫപാനസതിസത്ത് തറയതില

തറയതില വഗീടത്ത്, രനെപാര്തത്ത് കുതതിയരതപാടത്ത്.പതി.ഒ.

INC

പപാറക്കടവത്ത്

പപാറക്കടവത്ത്

ലതിസതി രഡവതിസത്ത്

ചെരന്കരതത്ത് വഗീടത്ത്, എളവൂര്.പതി.ഒ.

INC

പപാറക്കടവത്ത്

പുളതിയനെറ

ജതിലജതി രജപാസഫത്ത്

അറയ്ക്കലപാന വഗീടത്ത്, എളവുര്.പതി.ഒ., അങ്കമപാലതി - 683572

KCM

പപാറക്കടവത്ത്

കുറുമരശരതി

സുബതിതത്ത് സൂരരന

ചെക്കമരശരതി, കുറുമരശരതി.പതി.ഒ. - 683579

INC

പപാറക്കടവത്ത്

വപാപപാലരശരതി

ലതിസതി രജപാര്ജത്ത്

ന്കപാവപാട്ടുപറവട്ടതില, രമയ്ക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ.

INC

പപാറക്കടവത്ത്

ശഗീമൂലനെഗരറ രനെപാര്തത്ത്

പതി.സതി.സുരരഷത്ത് കുമപാര്

പുളതിരയരതില വഗീടത്ത്, നവളപാരപതിളതി സടൌതത്ത്.പതി .ഒ., ശഗീമൂലനെഗരറ

INC

പപാറക്കടവത്ത്

ശഗീമൂലനെഗരറ നസടൌതത്ത്

നെസഗീമ സലപാറ

മുഴതിക്കപാരതപാട്ടതതില, ശഗീമുലനെഗരറ.പതി.ഒ.

INC
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പപാറക്കടവത്ത്

രദശറ

സരള രമപാഹനെന

പുറപയതില വഗീടത്ത്, നനെടുമപാരശരതി.പതി.ഒ., ന്കപ്രരശരതി

INC

പപാറക്കടവത്ത്

നനെടുമപാരശരതി

ദതിലഗീപത്ത് ന്കപ്രരശരതി

ചൂരമതിളതി, ന്കപ്രരശരതി, നനെടുമപാരശരതി.പതി.ഒ.

INC

പപാറക്കടവത്ത്

നചെങ്ങമനെപാടത്ത്

നന്ക.നന്ക.നെബഗീസ

പുതനപറമതില വഗീടത്ത്, പുതുവപാരശരതി, നനെടുമപാരശരതി.പതി.ഒ.

CPI(M)

പപാറക്കടവത്ത്

കുറ്റതിപ്പുഴ

അഡക.എറ.നന്ക.ഷപാജതി

മഗീങ്കരകുന്നത്ത് വഗീടത്ത്, സടൌതത്ത് അടുവപാരശരതി.പതി.ഒ.

INC

പപാറക്കടവത്ത്

പുതന രവലതിക്കര

പതി.ഒ.രജപാസഫത്ത്

പനെയ്ക്കല, തുരുത്തൂര്, പുതനരവലതിക്കല.പതി.ഒ.

CPI(M)

മുവപാറ്റുപുഴ

തൃക്കളത്തൂര്

രറയച്ചല രജപാര്ജത്ത്

മടക്കക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, മുടവൂര് പതി.ഒ.

INC

മുവപാറ്റുപുഴ

പപായതിപ്ര

അസഗീസത്ത് പപാണ്ടരപാരപതിളളതി

പപാണ്ടരപാര്പതിളളതി വഗീടത്ത്,
മുടവൂര് പതി.ഒ,

INC

മുവപാറ്റുപുഴ

മുളവൂര്

നെതിസപാ ഷപാഹുല

പപാറയ്ക്കകുടതിയതില വഗീടത്ത്, മുളവൂര് പതി.ഒ.

ML

മുവപാറ്റുപുഴ

അഞ്ചലനപട്ടതി

സതിന നബന്നതി

നവളതിയതത്ത്കുടതിയതില വഗീടത്ത്, ന്കപാലപാമ്പൂര്, ഏനെപാനെല്ലൂര് പതി.ഒ.

IND

മുവപാറ്റുപുഴ

ആയവനെ

നന്ക.ജതി. രപാധപാകൃഷ്ണന

രന്കപാട്ടപ്പുറതത്ത് വഗീടത്ത്,ആയവനെ പതി.ഒ.

INC

മുവപാറ്റുപുഴ

ന്കല്ലൂര്ക്കപാടത്ത്

രജപാളതി രജപാര്ജത്ത്

നനെടുങ്കരല്ലല വഗീടത്ത്, ന്കല്ലൂര്ക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

KCM

മുവപാറ്റുപുഴ

മഞള്ളൂര്

ഇ.നന്ക. സുരരഷത്ത്

ഇരുപൂളുറന്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്,_ന്കദളതിക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

IND(LDF)

മുവപാറ്റുപുഴ

ആരവപാലതി

രജപാസത്ത് നപരുമതിളളതിക്കുരന്നല

നപരുമതിളളതിക്കുരന്നല വഗീടത്ത്, വപാഴക്കുളറ പതി.ഒ.

INC

മുവപാറ്റുപുഴ

അടുപറമത്ത്

സഗീനെതത്ത് ഉസപാന

മടരതപാടതത്ത് വഗീടത്ത്, രണ്ടപാര് പതി.ഒ.

IND

മുവപാറ്റുപുഴ

ആരക്കുഴ

നബസതിന രചെറ്റൂര്

രചെറ്റൂര് വഗീടത്ത്, നപരുമല്ലൂര് പതി.ഒ.

KCM

മുവപാറ്റുപുഴ

മപാറപാടതി

ലത ശതിവന

രപപതതിയതില വഗീടത്ത്, ഈസത്ത് മപാറപാടതി പതി.ഒ.

CPI(M)

മുവപാറ്റുപുഴ

രമക്കടമത്ത്

ജതിജതി ബപാബു

ന്കരതിപപാല വഗീടത്ത്,_രമക്കടമത്ത്

INC

മുവപാറ്റുപുഴ

വപാളന്കറ

സപാറപാമ്മ രജപാണ്

നതരക്കനതപാട്ടതിയതില വഗീടത്ത്, കുന്നയ്ക്കല പതി.ഒ

INC

ചെപാവക്കപാടത്ത്

അണ്ടരതപാടത്ത്

ജയന അരയപാട്ടത്ത്

അരയപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്,അണ്ടരതപാടത്ത് പതി.ഒ.

ML

ചെപാവക്കപാടത്ത്

തരപറ്റത്ത്

സതതി ജനെപാര്ദനെന

എടപറമതത്ത് വഗീടത്ത്, അണ്ടരതപാടത്ത് പതി.ഒ.

CPI(M)

ചെപാവക്കപാടത്ത്

പുന്നയൂര്ക്കുളറ

അബൂബക്കര് കുന്നറന്കപാട്ടയതില

കുന്നറന്കപാട്ടയതില വഗീടത്ത്, പുന്നയൂര്ക്കുളറ.പതി.ഒ

INC

ചെപാവക്കപാടത്ത്

പറയങ്ങപാടത്ത്

രഗപാപപാലകൃഷ്ണന സവരലരതി

സവരലരതി വഗീടത്ത്, വടരക്കന്കപാടത്ത്

INC

ചെപാവക്കപാടത്ത്

സവലത്തൂര്

കുരതിയപാരക്കപാസത്ത്.എറ.റ്റതി

രമലതിട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, ന്കല്ലൂര്.പതി.ഒ.

INC

IND(LDF)

ചെപാവക്കപാടത്ത്

നെപായരങ്ങപാടതി

ഷപാനെതിബ

വഗീട്ടതിപറമതില ,
സവലത്തൂര് പതി.ഒ.,
PIN 679563

ചെപാവക്കപാടത്ത്

ഒരുമനെയൂര്

സഷനെതി ഷപാജതി

ചെതിരക്കപാടന ഹടൌസത്ത്, സതക്കടവത്ത്, ഒരുമനെയൂര് പതി.ഒ.

CPI(M)

ചെപാവക്കപാടത്ത്

മുതമ്മപാവത്ത്

ഫടൌസതിയ ഇക്ബപാല

ന്കപാരയതില വഗീടത്ത്, ഒരുമനെയൂര് പതി.ഒ

ML

ചെപാവക്കപാടത്ത്

അഞ്ചങ്ങപാടതി

പതി.എറ മുജഗീബത്ത്

പുതതിയന്കതത്ത് വഗീടത്ത്,ന്കടപ്പുററ പതി.ഒ

ML

ചെപാവക്കപാടത്ത്

രഫപാക്കസത്ത്

നപപാറ്റയതില മുറതപാസത്ത്

നതരുവതത്ത് നപപാററയതില, ന്കടപ്പുററ

INC

ചെപാവക്കപാടത്ത്

എടക്കഴതിയൂര്

ടതി. എ. ആയതിഷ

നതപാണ്ടനരന്കരന വഗീടത്ത്, മനലപാറകുന്നത്ത് പതി.ഒ

ML

ചെപാവക്കപാടത്ത്

എടക്കര

സുനെതിതപാ ബപാലന

നവരട്ടക്കപാടത്ത് ഹടൌസത്ത്, പുന്നയൂര് പതി.ഒ

INC

ചെപാവക്കപാടത്ത്

നബദര്പളതി

ഉമ്മര് മുക്കണ്ടതത്ത്

മുക്കണ്ടതത്ത് വഗീടത്ത്, പുന്നയൂര് പതി.ഒ

INC
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നചെപാവന്നൂര്

ന്കപാട്ടന്കപാമപാല

വതി.എസത്ത് സതിദപാര്തന

വലതിയപാക്കതില വഗീടത്ത് പഴഞതി പതി ഒ പതിനരന്കപാഡത്ത് 680542

CPI(M)

നചെപാവന്നൂര്

ന്കടവല്ലൂര്

പതി.പതി അബപാസത്ത്

പന്തലപാതത്ത് വഗീടത്ത് ന്കടവല്ലൂര് പതി ഒ പതിനരന്കപാഡത്ത് 680543

CPI(M)

ന്കപാളതിയതത്ത് പപാക്കപാവതില വഗീടത്ത് നപരുമതിലപാവത്ത് പതി ഒ 680519
നചെപാവന്നൂര്

നപരുമതിലപാവത്ത്

നന്ക എ അസഗീസത്ത്

CPI(M)

നചെപാവന്നൂര്

തതിപതിലരശരതി

പത്മപാ രവണുരഗപാപപാല

രപപാരുരുതതിഞപാലതില വഗീടത്ത് ന്കരതിക്കപാടത്ത് പതി ഒ പതിനരന്കപാഡത്ത് 680519

CPI(M)

നചെപാവന്നൂര്

പന്നതിതടറ

പതി വതി പ്രസപാദത്ത്

പപാട്ടതതില വഗീരരതതതില വഗീടത്ത് ചെതിറമരനെങ്ങപാടത്ത് പതി ഒ _ _

INC

നചെപാവന്നൂര്

നവളറക്കപാടത്ത്

വനെജ ഭപാസ്ക്കരന

നചെപാവന്നൂര്

രവലൂര്

സഷനെതി

അറങ്ങപാരശരതി വഗീടത്ത് രവലൂര് പതി ഒ

INC

നചെപാവന്നൂര്

രന്കരച്ചരതി

പുലതിച്ചക്കപാട്ടത്ത് ഗതിരതിജ സുരരരഷത്ത്

പുലതിച്ചക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത് തലരക്കപാട്ടുന്കര പതി ഒ

INC

നചെപാവന്നൂര്

മറ്ററ

നബസനറത്ത് ബതിജു

ന്കപാക്കരശരതി വഗീടത്ത് മപാര്ക്കറ്റത്ത് രറപാഡത്ത് മറ്ററ 680602

INC

നചെപാവന്നൂര്

ന്കണ്ടപാണരശരതി

നന്ക എ ബപാലന

കുഴപ്പുളളതി പണതിയതില വഗീടത്ത് ന്കണ്ടപാണരശരതി പതി ഒ അരതിയന്നൂര് വഴതി 680102

CPI(M)

നചെപാവന്നൂര്

ചൂണ്ടല

ടതി എ മുഹമ്മദത്ത് ഷപാഫതി

നതരുവതത്ത് വഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത് നപലക്കപാട്ടുപയ്യൂര് കൂനെറമൂച്ചതി പതി ഒ 680504

NCP

നചെപാവന്നൂര്

നചെപാവന്നൂര്

വതി വതി ഉഷ ടഗീച്ചര്

രമനെപാതത്ത് വഗീടത്ത്,പുതുരശരതി ചൂണ്ടല പതി ഒ 680502

CPI(M)

നചെപാവന്നൂര്

രപപാര്ക്കുളറ

ഓമനെ ബപാബു

പപാലന വഗീടത്ത് രപപാര്ക്കുളറ (പഴഞതി വഴതി)

CPI(M)

നചെപാവന്നൂര്

പഴഞതി

ജയശങ്കര് നന്ക

ന്കരുമതതില തലപാപതത്ത് വഗീടത്ത് ന്കപാട്ടന്കപാമപാല പതി ഒ

INC

വടക്കപാരഞ്ചരതി

തളതി

എ.എറ പുഷ്കരന

ആലതിക്കുന്നതത്ത് വഗീടത്ത്, രദശമറഗലറ.

CPI(M)

വടക്കപാരഞ്ചരതി

രദശമറഗലറ

പതി. ഉമപാ മരഹശകരതി

പപാതതിരതിക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത് ( ആര് നെതിലയറ ),പല്ലൂര് പതി.ഒ,നന്കപാണ്ടയൂര്, രദശമറഗലറ.

CPI(M)

വടക്കപാരഞ്ചരതി

വരവുര്

പതി. സുധപാരദവതി

പനെവൂര് നന്കഴക്കൂട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ വരവൂര് - 680585

CPI(M)

വടക്കപാരഞ്ചരതി

കുമരപനെപാല

എറ.ജതി. ഉഷ

തലപാടതിക്കുന്നതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ ഇരുനെതിലറരന്കപാടത്ത്.

CPI(M)

വടക്കപാരഞ്ചരതി

മുള്ളൂര്ക്കര

അയതിഷ ഉമ്മര്

കുളങ്ങരതറ വഗീടത്ത്, വണ്ടതിപറമത്ത്,മുള്ളൂര്ക്കര പതി.ഒ- 680583.

IND

വടക്കപാരഞ്ചരതി

പുന്നറപറമത്ത്

എറ.എസത്ത്.ഏലതിയപാമ്മ ടഗീച്ചര്

മപാരതിയതില വഗീടത്ത്, മണലതിതറ പതി.ഒ, എങ്കക്കപാടത്ത് വഴതി.

CPI(M)

വടക്കപാരഞ്ചരതി

നതക്കുറന്കര

വതി.ജതി. സുരരഷത്ത് കുമപാര്

വഴതിപപാക്കല വഗീടത്ത്, പൂമല പതി.ഒ, നെപായരങ്ങപാടതി.

INC

വടക്കപാരഞ്ചരതി

കുമരനനെല്ലൂര്

എറ.എ.രവലപായുധന

മുല്ലക്കപാട്ടത്ത് വളപതില വഗീടത്ത്, കുമളങ്ങപാടത്ത്, ന്കപാഞതിരരക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

CPI

ഇയപാനെതിക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, എയപാല പതി.ഒ., (വഴതി)രന്കരച്ചരതി, പതിനരന്കപാഡത്ത് 680501
INC

S/o. നവളുതപാതന , രന്കപാമപാട്ടു വളപതില വഗീടത്ത്, മറഗലറ, വടക്കപാരഞ്ചരതി.
വടക്കപാരഞ്ചരതി

വടക്കപാരഞ്ചരതി

ജയന മറഗലറ

വടക്കപാരഞ്ചരതി

മതിണപാലൂര്

ശതിവപ്രതിയ സരന്തപാഷത്ത്

നചെറുപറമതില ഹടൌസത്ത്, മതിണപാലൂര് പതി.ഒ.

CPI(M)

വടക്കപാരഞ്ചരതി

മുണ്ടതതിരക്കപാടത്ത്

ബതിരജപായത്ത് രദവസതി

പതി.ഒ. മുണ്ടതതിരക്കപാടത്ത്, തതിരുതതിപറമത്ത് - 680601

INC

വടക്കപാരഞ്ചരതി

ചെതിറ്റണ്ട

ബതിന്ദു ഗതിരഗീഷത്ത്

രന്കപാളറരന്കപാട്ടതില ഹടൌസത്ത്, ചെതിറ്റണ്ട പതി.ഒ, വടക്കപാരഞ്ചരതി.

CPI(M)

വടക്കപാരഞ്ചരതി

മങ്ങപാടത്ത്

വതി. രന്കശവന

വലതിയ നെടുവതിനല വഗീട്ടതില (ഉഷസത്ത്), പതി.ഒ എരുമനപട്ടതി

INC

പതി. നെതിര്മ്മലപാരദവതി

രമരച്ചരതിനതപാടതി,
നവട്ടതിക്കപാട്ടതിരതി പതി.ഒ

CPI(M)

പഴയന്നൂര്

വളരതപാള്നെഗര്

INC

Page 37

Block Panchayat - Result Sheet

പഴയന്നൂര്

സപങ്കുളറ

ബപാബു.ടതി.ജതി

തലച്ചതിറ വഗീടത്ത്,
സപങ്കുളറ,
നചെറുതുരുതതി

CPI(M)
CPI(M)

പഴയന്നൂര്

മപായന്നൂര്

എറ.സരളപാകുമപാരതി

അറഗളൂര് വഗീടത്ത്,
മപായന്നൂര് പതി.ഒ

പഴയന്നൂര്

ന്കണതിയപാര്രക്കപാടത്ത്

അരപക്കപാട്ടത്ത് നപരുമ സതി.പതി. ബതിന്ദു
വതിജയകുമപാര്

അരപക്കപാട്ടത്ത് നപരുമ,_തതിരുവതിലകപാമല

CPI(M)
INC

പഴയന്നൂര്

തതിരുവതിലകപാമല

ശപാന്തകുമപാരതി രപാജന

മുരണ്ടപാട്ടതില നതരക്കതതില വഗീടത്ത്,
പതി.ഒ.പട്ടതിപറമത്ത്

പഴയന്നൂര്

പഴയന്നൂര്

ബപാലകൃഷ്ണനനെപായര്

മങ്ങപാട്ടുളതി പതിനന്കബതി നെതിവപാസത്ത്,_ന്കരല്ലപപാടറ

INC

പഴയന്നൂര്

എളനെപാടത്ത്

ഐഷ ടഗീച്ചര്

ന്കടമങ്ങപാട്ടതില,_തൃക്കണപായ,_എളനെപാടത്ത്

INC

പഴയന്നൂര്

വടരക്കതറ

അജതിത സതഗീഷത്ത്

ആച്ചപാട്ടുപടതി,_പുതതിരതിതറ,_പഴയന്നൂര്

INC

പഴയന്നൂര്

പുലപാരക്കപാടത്ത്

നന്ക.സതി.രജപാസത്ത്

കുഴതിക്കണ്ടതതില ഹടൌസത്ത്,_പങ്ങപാരപതിളതി

INC

INC

പഴയന്നൂര്

രചെലരക്കപാടത്ത്

വതി.അരവതിനപാക്ഷന(രപാജന)

വതില്ലടതത്ത് ഹടൌസത്ത്,
രചെലരക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ,
പഴയന്നൂര്

പഴയന്നൂര്

രചെലക്കര

ഷപാജതിത

നതരക്കകുളമതില ഹടൌസത്ത്,_പതി.ഒ.പുലപാരക്കപാടത്ത്

INC

പഴയന്നൂര്

പപാഞപാള്

സതി.ഉണതികൃഷ്ണന(ന്കണന)

നപപാന്നുറകുന്നതത്ത് ഹടൌസത്ത്,_പുലപാരക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

CPI(M)

പഴയന്നൂര്

നനെടുറപുര

മുഹമ്മദത്ത്

മുളയ്ക്കല വഗീടത്ത്,
പുതുരശരതി
നചെറുതുരുതതി.പതി.ഒ

ഒല്ലൂക്കര

ന്കട്ടതിലപൂവറ

യു.സവ. അബ്രഹപാറ

S/O രയപാഹന്നപാന , ഊത്തുകുഴതിയതില , കുണ്ടുന്കപാടത്ത് പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

INC

ഒല്ലൂക്കര

പട്ടതിക്കപാടത്ത്

സുശഗീല ടഗീച്ചര്

w/o രബബതി, നചെമന്കരശരതി വഗീടത്ത്, നന്കപാമഴ, വപാണതിയറമപാറ.പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

INC

ഒല്ലൂക്കര

പഗീച്ചതി

ടതി.പതി.രജപാര്ജത്ത്

S/o പടൌരലപാസത്ത്, രതപാട്ടുറപുറതത്ത് വഗീടത്ത്, ന്കല്ലതിടുക്കത്ത്, ചുവന്നമണത്ത്, തൃശ്ശൂര്

INC

ഒല്ലൂക്കര

മരരപാട്ടതിച്ചപാല

ഏലതിയപാമ്മ മതപായതി

W/o മതപായതി, മപാരതിയതില വഗീടത്ത്, മരരപാട്ടതിച്ചപാല പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

INC

ഒല്ലൂക്കര

നപപാന്നൂക്കര

വസന്തകുമപാരതി സുഗതന
ന്കളപാടതതില

W/o സുഗതന , ന്കളപാടതതില വഗീട്ടതില , നവട്ടുന്കപാടത്ത് പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

CPI(M)

ഒല്ലൂക്കര

മരതപാക്കര

നെനന കുന്നതത്ത്

S/o ദതിവപാന്കര രമരനെപാന , കുന്നതത്ത്(വഗീടത്ത്), മരതപാക്കര പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

INC

ഒല്ലൂക്കര

പുത്തൂര്

രദവന്കതി ചെന്ദ്രന

W/o ചെന്ദ്രന , രപപാരന്നപാത്തുപറമതില ,
നവട്ടുന്കപാടത്ത് പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര് 680015

INC

ഒല്ലൂക്കര

വലക്കപാവത്ത്

നജസതി രജക്കബത്ത്

W/o രജക്കബത്ത്, കുഴതിക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, കൂട്ടപാല പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

INC

ഒല്ലൂക്കര

മൂര്ക്കനെതിക്കര

രരമഷത്ത് നന്ക.ആര്

S/O രപാജന , ന്കടവതില വഗീടത്ത്, ഇരവതിമറഗലറ പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര് - 680575

CPI(M)

ഒല്ലൂക്കര

നെടതറ

രപാരഗഷത്ത് . ഇ.യു.

S/O ഉണതികൃഷ്ണന , ഇരവതിമറഗലതത്ത്, വഗീടത്ത്, നെടതറ പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

CPI(M)

ഒല്ലൂക്കര

ന്കണപാറ

സഗീതപാമണതി

W/o ജനെപാര്ദനെന , മപാടമതിക്കപാട്ടതി വഗീടത്ത് ന്കണപാറ, ചെഗീനെതിക്കടവത്ത്, തൃശ്ശൂര്

INC
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ഒല്ലൂക്കര

ചെതിറരക്കരക്കപാടത്ത്

വതിജയ മപാധവന

W/o മപാധവന , പുളതിക്കല ഹടൌസത്ത്, നവളപാനെതിക്കര പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

CPI(M)

ഒല്ലൂക്കര

മപാടക്കതറ

കുളങ്ങര ശഗീനെതിവപാസന

S/o പ്രഭപാന്കരരമരനെപാന , കുളങ്ങര വഗീടത്ത്, മപാടക്കതറ പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്

INC

പുഴയ്ക്കല

എടക്കളത്തൂര്

സലജു സതി. എടക്കളത്തൂര്

എടക്കളത്തൂര് ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ. രപപാരന്നപാര്, പറപ്പൂര്.

INC

പുഴയ്ക്കല

ന്കയ്പറമത്ത്

രമഗതി രജപാസത്ത്

മുരതിങ്ങരതരതി ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ. മുണ്ടൂര്

INC

പുഴയ്ക്കല

രപരപാമറഗലറ

രമപാഹതിനെതി രവതികുമപാര്

തടതതില വഗീടത്ത്,രപരപാമറഗലറ പതി.ഒ.

CPI(M)

പുഴയ്ക്കല

അവണൂര്

എറ.എ. രപാമകൃഷ്ണന

മനപപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, വരടതിയറ, പതി.ഒ. അവണൂര്

INC

പുഴയ്ക്കല

ചൂലതിരശരതി

ലതിസതി രജപാസത്ത്

എടക്കളത്തൂര് വഗീടത്ത്, രന്കപാളങ്ങപാട്ടുന്കര, പതി.ഒ.ചൂലതിരശരതി

INC

പുഴയ്ക്കല

മുളങ്കുന്നത്തുക്കപാവത്ത്

മധു ന്കല്ലപാറ്റത്ത്

ന്കല്ലപാറ്റത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. മുളകുന്നത്തുന്കപാവത്ത്

CPI(M)

പുഴയ്ക്കല

പൂമല

മതിനെതി ടഗീച്ചര്

മപാളതിരയക്കല വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. രന്കപാലഴതി, അരതക്കപാടത്ത്

INC

പുഴയ്ക്കല

കുന്നത്തുപഗീടതിന്ക

നന്ക. സൂരജത്ത്

ന്കതിഴവഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ. രപപാരട്ടപാര്

CPI(M)

പുഴയ്ക്കല

രന്കപാലഴതി

ഓമനെ രവഗീന്ദ്രന

മഠതതിപറനപതില വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. അരതക്കപാടത്ത്, രന്കപാലഴതി

INC

പുഴയ്ക്കല

മുതുവറ

നന്ക.നജ. രജരപാതതി ടഗീച്ചര്

തരന്കന വഗീടത്ത്, മുളകുന്നത്തുന്കപാവത്ത് പതി.ഒ.

KCM

പുഴയ്ക്കല

പുറനെപാട്ടുന്കര

പതി. രപാരജശകരന

നപപാരറ്റക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. അടപാട്ടത്ത്

INC

പുഴയ്ക്കല

അടപാട്ടത്ത്

വതി.ഒ. ചുമ്മപാര്

നവളപാറ്റതിക്കല വഗീടത്ത്, ഉടലക്കപാവത്ത്

INC

പുഴയ്ക്കല

പറപ്പൂര്

ആനെതി രജപാസത്ത്

ചെതിറ്റതിലപതിളതി വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. രതപാളൂര്

INC

അക്കര വഗീടത്ത്,
പപാവറട്ടതി പതി.ഒ.
മുല്ലരശരതി

മരുതയൂര്

എ. എല. ആന്റണതി

KCM
അന്തതിക്കപാടത്ത് നഹടൌസത്ത്,പതി.ഒ. പൂവത്തൂര്

മുല്ലരശരതി

പപാവറട്ടതി

എ. ടതി. ആരന്റപാ മപാസര്

INC
ചെതിറ്റതിലപതിളളതി നഹടൌസത്ത്,
പതി.ഒ. ചെതിറ്റപാട്ടുന്കര

മുല്ലരശരതി

ചെതിറ്റപാട്ടുന്കര

ആലഗീസത്ത് രപപാള്

IND(LDF)
നതരക്കപപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്,
പതി.ഒ. വപാന്ക

മുല്ലരശരതി

എളവളതി

ലഗീനെ ശഗീകുമപാ൪

CPI(M)
രചെമപാല വഗീടത്ത്,
പതി.ഒ. ന്കപാക്കരശരതി

മുല്ലരശരതി

തപാമരപതിളതി

ലതതി രവണുരഗപാപപാല

CPI(M)
നെമതിയതത്ത് വഗീടത്ത് , പതി.ഒ. നപരുവല്ലൂ൪

മുല്ലരശരതി

പൂവത്തൂര്

ഉഷ രവണു

CPI(M)
തപാണതിയതത്ത് വഗീടത്ത്,
പതി.ഒ പതതിയപാര്കുളങ്ങര

മുല്ലരശരതി

അന്നന്കര

ലഗീല കുഞപ്പു

CPI(M)
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ഞപാറ്റുനവട്ടതി വഗീടത്ത്,
പതി.ഒ. മുല്ലരശരതി
മുല്ലരശരതി

തപാണവഗീഥതി

എ൯. നന്ക. പ്രഗീതതി

CPI
ന്കടവതില വഗീടത്ത്,
പതി.ഒ. മുല്ലരശരതി 680 509

മുല്ലരശരതി

മുല്ലരശരതി

ന്കടവതില ഉണഗീരതി

INC
എടക്കളത്തൂ൪ വഗീടത്ത്,
പതി.ഒ. ന്കരണപാതത്ത്

മുല്ലരശരതി

ന്കരണപാതത്ത്

നബന്നതി (ആന്റണതി)

മുല്ലരശരതി

ന്കരുവന്തല

യു. ആ൪. രവലപായുധ൯

IND(LDF)
ഓത്തുളളതി വഗീടത്ത്,_പതി.ഒ. ന്കരണപാതത്ത് _

INC

നെപാലന്കതത്ത് പടതിവതിങ്കല നഹടൌസത്ത്,
പതി.ഒ. പപാടൂ൪.
പതി൯ 680524
മുല്ലരശരതി

പപാടൂര്

ആ൪. എ. അബ്ദുള് മനെപാഫത്ത്

ML
അമലതതിങ്കല വഗീടത്ത്,
നവണ്മനെപാടത്ത്,
പപാവറട്ടതി പതി.ഒ.

മുല്ലരശരതി

തതിരുനനെല്ലൂര്

സജതിത എ. നന്ക.

INC

തളതിക്കുളറ

രചെറ്റുവ

സുചെതിത രപാധപാകൃഷ്ണന

ശപാര്ക്കര പണതിക്കരശരതി നഹടൌസത്ത്, കുണ്ടലതിയൂര് പതി.ഒ. 680616

INC

തളതിക്കുളറ

ആയതിരറന്കണതി

ഐ.നന്ക.വതിഷ്ണു ദപാസത്ത്

ഇണപാരന കൃഷ്ണന വതിഷ്ണു ദപാസത്ത്

CPI(M)

തളതിക്കുളറ

വപാടപാനെപതിളതി

നജ.രമപാരദവതി

മണപ്പുറതത്ത് നഹടൌസത്ത് ,

തളതിക്കുളറ

തളതിക്കുളറ

മതിനെതി മുരളഗീധരന

മപാനെങ്ങതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.തളതിക്കുളറ

CPI(M)

തളതിക്കുളറ

തരപ്രയപാര്

നന്ക.വതി.സുകുമപാരന

ന്കപാളനക്കപാടുവതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.നെപാട്ടതിന്ക 680566

INC

തളതിക്കുളറ

വലപപാടത്ത് നസനറര്

നന്ക.ദതിലഗീപത്ത് കുമപാര്

ന്കപാഞ്ഞുണതി വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.വലപപാടത്ത്

INC

തളതിക്കുളറ

എടമുട്ടറ

സശലജ ബപാബു

സശലജ രപാജന , പപാണനപറമതില,

തളതിക്കുളറ

ന്കഴതിമറ

ശശതിന്കല ശഗീവത്സന

രചെപാഴതിപറമതില നഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ.വലപപാടത്ത്

CPI(M)

തളതിക്കുളറ

മൂതകുന്നറ

സതി.നന്ക.കുട്ടന മപാസര്

ചെരുവതില വഗീടത്ത്,

CPI

തളതിക്കുളറ

നെമതിന്കടവത്ത്

സജു ഹരതിദപാസത്ത്

പുളതിക്കല വഗീടത്ത് ,

തളതിക്കുളറ

പട്ടതിലങ്ങപാടതി

മുനെഗീര് എടരശരതി

പുയ്യുവഗീട്ടതില നഹടൌസത്ത്,

തളതിക്കുളറ

നപപാക്കപാരഞ്ചരതി

ഇ.ബതി.ഉണതികൃഷ്ണന

എരരണഴതത്ത് നഹടൌസത്ത്,

തളതിക്കുളറ

തതിരുമറഗലറ

സഷജ രമപാഹനെന

ന്കടയന്മപാര് നഹടൌസത്ത്,

മതതിലന്കറ

നചെന്ത്രപാപതിന്നതി

ശപാന്ത രപാമന

നപരറ്റക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, നചെന്ത്രപാപതിന്നതി, 680687

CPI(M)

മതതിലന്കറ

എടതതിരുതതി

എറ.ജതി.ചെന്ദ്രന

മപാടരശരതി വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. ചെളതിങ്ങപാടത്ത്.സന്കപമറഗലറ ,680681

INC

മതതിലന്കറ

സന്കപമറഗലറ

സുരരഷത്ത് നന്കപാച്ചുവഗീട്ടതില

നന്കപാച്ചുവഗീട്ടതില വഗീടത്ത് പതി.ഒ.സന്കപമറഗലറ, 680681

INC

Page 40

വപാടപാനെപളതി പതി.ഒ.

തൃതല്ലൂര് പതി.ഒ. 680619

പതി.ഒ.എടമുട്ടറ 680568

വലപപാടത്ത് പതി.ഒ
തളതിക്കുളറ പതി.ഒ.

നെമതിക്കടവത്ത്

എടരശരതി പതി.ഒ. 680569
വപാടപാനെപളതി

പതി.ഒ.തളതിക്കുളറ

ഏങ്ങണ്ടതിയൂര് പതി.ഒ 680 615

INC

INC

INC
INC
INC
CPI(M)
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മതതിലന്കറ

നപരതിഞനെറ

എ.എറ.സുബ്രഹ്മണരന

ആരലക്കപാരന വഗീടത്ത് .പതി.ഒ.നപരതിഞനെറ, 680686

CPI(M)

മതതിലന്കറ

മതതിലന്കറ

ബതിന്ദു സരന്തപാഷത്ത്

രതപാറരശരതി വഗീടത്ത് തൃരപക്കുളറ പതി.ഒ.മതതിലന്കറ

CPI(M)

മതതിലന്കറ

ശഗീനെപാരപായണപുരറ

സുരലഖ സുസലമപാന

ന്കറപറവഗീട്ടതില .പതി.ഒ പതപായക്കപാടത്ത് പതതിയപാരശരതി

CPI(M)

മതതിലന്കറ

പനെങ്ങപാടത്ത്

പുഷ്പ ശഗീനെതിവപാസന

രതപാപതില വഗീടത്ത് പതി.ഒ.പനെങ്ങപാടത്ത് 680665

CPI(M)

മതതിലന്കറ

എടവതിലങ്ങത്ത്

സതരഭപാമ ദതിരനെശന

പുറതതിരതി വഗീടത്ത്,പതി.ഒ.എടവതിലങ്ങത്ത് ,നന്കപാടുങ്ങല്ലൂര്

CPI(M)

മതതിലന്കറ

അതപാണതി

രബബതി ജനെപാര്ദനെന

നെപാലുമപാക്കല വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.എറതിയപാടത്ത്, മപാടവനെ

CPI

മതതിലന്കറ

അഴഗീരക്കപാടത്ത്

മുഹമ്മദത്ത് സഗഗീര് (ഷപായതി അയപാരതില)

അയപാരതില വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.അഴഗീരക്കപാടത്ത്, 680666

CPI(M)

മതതിലന്കറ

എറതിയപാടത്ത്

സതി.നന്ക.മജഗീദത്ത്

രചെരടതി വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.എറതിയപാടത്ത്, 680666

CPI(M)

മതതിലന്കറ

പടതിഞപാനറ നവമല്ലൂര്

സുജ മുല്ലരശരതി

മുല്ലരശരതി വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.പതി.നവമല്ലൂര്

CPI

മതതിലന്കറ

കൂളതിമുട്ടറ

സലനെ അനെതില

ന്കതിളതികുളങ്ങര വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. പതി.നവമല്ലൂര്

CPI

മതതിലന്കറ

ന്കടപ്പുററ

എ.ആര്. രവഗീന്ദ്രന(എ.ടതി.ആര്)

അരവഗീട്ടതില വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. നപരതിഞനെറ (നവസത്ത്)

CPI(M)

മതതിലന്കറ

കൂരതിക്കുഴതി

സജയത്ത് വയനെപതിളതി

വയനെപതിളതില വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. ന്കണറപുളതി

INC

അന്തതിക്കപാടത്ത്

പപാലപാഴതി

ന്കസ്തൂര്ഭപായത്ത് രദവന

W/o. രദവന, ന്കപാരയതില ഹടൌസത്ത്, ന്കണ്ടശപാറന്കടവത്ത് പതി.ഒ.

CPI

അന്തതിക്കപാടത്ത്

മണലൂര്

സതി.ആര് ഗതിരതിജപാവല്ലഭന

S/o. രപാമന , രചെറ്റുപുഴ വഗീടത്ത്, പതി.ഒ. ന്കപാഞപാണതി.

INC

അന്തതിക്കപാടത്ത്

അരതിമ്പൂര്

സന്കരളതി പുഷ്പന

അന്തതിക്കപാടത്ത്

അന്തതിക്കപാടത്ത്

നവളുത്തൂര്

അന്തതിക്കപാടത്ത്

W/o. പുഷ്പന , പുളതിപറമതില ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ. മനെനക്കപാടതി.

INC

വതി.എന ശങ്കരന

S/o. നെപാരപായണന ,
വടക്കൂട്ടത്ത് ഹടൌസത്ത്,
പതി.ഒ അരതിമ്പൂര്.

CPI(M)

ഷതിബു നന്കപാല്ലപാറ

S/o രസപാമന
നന്കപാല്ലപാറ ഹടൌസത്ത്
അന്തതിക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.

CPI

W/o. ന്കനെന്കരപാജത്ത്
നന്കപാടപ്പുളതി ഹടൌസത്ത്,
ആലപപാടത്ത് പതി.ഒ.
അന്തതിക്കപാടത്ത്

ചെപാഴൂര്

രജരപാതതി ന്കനെന്കരപാജത്ത്

അന്തതിക്കപാടത്ത്

ചെതിറയ്ക്കല

ലത ബപാബു

w/o. ബപാബു
രന്കപാലരന ഹടൌസത്ത്, രന്കപാട്ടറ.കുറുമതിലപാവത്ത് പതി.ഒ.

INC

ടതി.ബതി. ഷപാജതി

S/o ബപാലന ,
നതരക്കപുരക്കല ഹടൌസത്ത്,
പതി.ഒ ആലപപാടത്ത്

CPI

രശപാഭ രപാജഗീവത്ത്

W/o രപാജഗീവത്ത്,
ഞപാറ്റുനവട്ടതിതറയതില ഹടൌസത്ത്,
പതി.ഒ. നപരതിരങ്ങപാട്ടുന്കര

CPI(M)

അന്തതിക്കപാടത്ത്

അന്തതിക്കപാടത്ത്

പഴവതില

തപാന്നരറ

CPI(M)
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അന്തതിക്കപാടത്ത്

ന്കതിഴക്കുറമുറതി

ഷഗീജ സദപാനെനന

W/o. സദപാനെനന,
കുണ്ടപായതില ഹടൌസത്ത്,
ന്കതിഴക്കുമുറതി പതി.ഒ.

CPI
CPI(M)

അന്തതിക്കപാടത്ത്

വടക്കുറമുറതി

പതി.സതി ശഗീരദവതി

W/o.സരന്തപാഷത്ത്,
പുതതിരയടതത്ത് ഹടൌസത്ത്, വടക്കുറമുറതി പതി.ഒ.

അന്തതിക്കപാടത്ത്

മുറ്റതിച്ചൂര്

എ.നജ. നജയത്ത് രമപാന

S/o. രജപാസത്ത്, അരതിമ്പൂര് പല്ലന ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ. അന്തതിക്കപാടത്ത്.

CPI(M)

അന്തതിക്കപാടത്ത്

മപാങ്ങപാട്ടുന്കര

രവതി പഗീരച്ചടതത്ത്

S/o രവലപായുധന, പഗീരച്ചടതത്ത് ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ അന്തതിക്കപാടത്ത്.

INC

മപാരപാതത്ത് വഗീടത്ത്,
രന്കപാടന്നൂര്
രചെര്പത്ത്

രന്കപാടന്നൂര്

സജതിനെതി സുഭപാഷത്ത് മപാരപാതത്ത്

രചെര്പത്ത്

പപാലക്കല

വതിനെയ സച്ചതിന

CPI
ശങ്കരറപുറതത്ത് വഗീടത്ത്,
വല്ലച്ചതിറ.പതി.ഒ.

INC

W/o പതി.പതി.രവഗീന്ദ്രന,
പുരക്കപാട്ടുപറമതില വഗീടത്ത്,
അവതിണതിരശരതി.പതി.ഒ.,
ഒല്ലൂര്
രചെര്പത്ത്

വളതിരശരതി

ഉഷ രവഗീന്ദ്രന

INC

രചെര്പത്ത്

നപരതിരഞ്ചരതി

നന്ക.ആര്.ശഗീനെതിവപാസന

S/o രപാമകൃഷ്ണന,
ന്കറുന്കയതില വഗീടത്ത്,
നചെറുവരതരതി,
പതി.ഒ.നപരതിരഞ്ചരതി

രചെര്പത്ത്

ചെപാതക്കുടറ

എന.ടതി.ശങ്കരന

നെടുവതില വഗീടത്ത്,_വല്ലച്ചതിറ.പതി.ഒ

CPI(M)

രചെര്പത്ത്

വല്ലച്ചതിറ

ഒ.എ.വതിജയലകതി

സതക്കൂടതതില വഗീടത്ത്,_നഞരുവതിരശരതി,_ആറപാട്ടുപുഴ

CPI(M)

രചെര്പത്ത്

ആറപാട്ടുപുഴ

അരശപാന്കന.പതി.വതി

പരരമര വഗീടത്ത്,_പനെറങ്കുളറ.പതി.ഒ,_ന്കരുവന്നൂര്_

CPI

INC

INC

രചെര്പത്ത്

എട്ടുമുനെ

വത്സല ശങ്കരന

കൂണ്ടൂര് വഗീടത്ത്,
എട്ടുമുനെ,
ന്കരുവന്നൂര്.പതി.ഒ

രചെര്പത്ത്

രചെര്പത്ത്

എറ.ഇനതിര ടഗീച്ചര്

മഠതതില വഗീടത്ത്,_നപരുവനെറ,_രചെര്പത്ത്.പതി.ഒ.

INC

രചെര്പത്ത്

നചെപാവ്വൂര്

നസലഗീനെ രപാജന

കുഞപാമര വഗീടത്ത്,_നചെവ്വൂര്.പതി.ഒ.

INC

നസബതി രജപാസഫത്ത് നപല്ലതിരശരതി

നപല്ലതിരശരതി വഗീടത്ത്,
അമ്മപാടറ .പതി.ഒ
പപാറളറ

CPI(M)

രചെര്പത്ത്

അമ്മപാടറ

രമനെപാതത്ത് വഗീടത്ത്,
വല്ലച്ചതിറ.പതി.ഒ
രചെര്പത്ത്

തപായറകുളങ്ങര

എറ.നന്ക.ഉണതികൃഷ്ണന

INC
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രചെര്പത്ത്

പളതിപ്പുററ

ടതി.നന്ക.രപാജു

S/o കുഞ്ഞുക്കുട്ടന,
നതരക്കമഠതതില വഗീടത്ത്,
രചെനെറ,രചെര്പത്ത്.പതി.ഒ.

നന്കപാടന്കര

തരലപാര്

രറപാസതിലതി റപപായതി ന്കതിഴക്കുടന

രറപാസതിലതി റപപായതി ന്കതിഴക്കുടന, ന്കതിഴക്കുടന വഗീടത്ത്, തരലപാര് .പതി.ഒ 680306

CPI(M)

നന്കപാടന്കര

തരക്കൂര്

എ.നെപാരപായണനകുട്ടതി

എ.നെപാരപായണനകുട്ടതി, അവണപാളതി വഗീടത്ത് . പതി.ഒ.ന്കല്ലുര്

INC

നന്കപാടന്കര

ന്കല്ലൂര്

നറജതി രജപാര്ജത്ത് ഇടപതിളളതി

നറജതി രജപാര്ജത്ത് ഇടപതിളളതി , ഇടപതിളളതി വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.മുട്ടതിതടതി

INC

നന്കപാടന്കര

പപാലപതിളതി

നന്ക.എല.രജപാസത്ത് മപാസര്

നന്ക.എല.രജപാസത്ത് മപാസര് , നന്കപാടതിമതിലപായതിപറമതില , നെന്തതിപുലറ

INC

നന്കപാടന്കര

മുപ്ളതിയറ

സുനെതിത പുഷ്പന

സുനെതിത പുഷ്പന , കുന്നുമ്മല വഗീടത്ത് ഉപ്പുഴതി, പതി.ഒ.ഇഞ്ചക്കുണ്ടത്ത്

CPI(M)

നന്കപാടന്കര

വരന്തരപതിളതി

വതി.എസത്ത് .രജപാഷതി

വതി.എസത്ത് .രജപാഷതി, വലതിയപറമതില വതിടത്ത്, പതി.ഒ.രവലുപപാടറ

CPI

നന്കപാടന്കര

രന്കപാടപാലതി

നന്ക.പതി.രജപാണതി

നന്ക.പതി.രജപാണതി, ന്കപാവുങ്ങല വഗീടത്ത് , നവളളതിക്കുളങ്ങര.പതി.ഒ 680699

CPI(M)

നന്കപാടന്കര

നവളതിക്കുളങ്ങര

ഷഗീല വതിപതിനെചെന്ദ്രന

ഷഗീല വതിപതിനെചെന്ദ്രന , ന്കരപാട്ടുപറമതില വഗീടത്ത് ഒമതുങ്ങല, പതി.ഒ .മറ്റത്തുര്

INC

നന്കപാടന്കര

മറ്റത്തൂര്

ടതി.എ.രപാമകൃഷ്ണന

ടതി.എ.രപാമകൃഷ്ണന, തച്ചപതിളളതി വഗീടത്ത്, മുലറകുടറ, പതി.ഒ.മറ്റത്തുര്കുന്നത്ത്

CPI(M)

നന്കപാടന്കര

രപരപാമ

പ്രനെതില ഗതിരഗീശന

പ്രനെതില ഗതിരഗീശന , ന്കപാവുങ്ങല വഗീടത്ത് രപരപാമ, പതി.ഒ 680689

INC

നന്കപാടന്കര

നന്കപാടന്കര

സതി.എറ.ബബഗീഷത്ത്

സതി.എറ.ബബഗീഷത്ത് , രചെരപാറപറമതില, പതി.ഒ.മനെക്കുളങ്ങര , നന്കപാടന്കര

CPI(M)

നന്കപാടന്കര

രസ്നേഹപൂരറ

സതിജതി ബപാബു

സതിജതി ബപാബു, ന്കരയപാറമ്പുളളതി വതിടത്ത്, നചെങ്ങല്ലുര്.പതി.ഒ

INC

നന്കപാടന്കര

അളഗപനെഗര്

സതി.എ.രമരതിടഗീച്ചര്

സതി.എ.രമരതിടഗീച്ചര് , വപാടയ്ക്കന്കതത്ത് വഗീടത്ത് ന്കപാളക്കലത്ത്ല, പതി.ഒ.വരപാക്കര

INC

നന്കപാടന്കര

ആമല്ലൂര്

നന്ക.ആര്.നെളതിനെതി

നന്ക.ആര്.നെളതിനെതി, പറതപാട്ടതില വഗീടത്ത് , വട്ടപാണത, പതി.ഒ പുരക്കപാടത്ത് നവസത്ത്

CPI

നന്കപാടന്കര

പൂതുക്കപാടത്ത്

എറ.നന്ക.ശതിവരപാമന

എറ.നന്ക.ശതിവരപാമന, പുളതിക്കല വഗീടത്ത്, വടരക്കനതപാറവത്ത് , പുതുക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

ന്കപാരപാഞ്ചതിറ

വതി.എ.ബഷഗീര്

S/o അസനെപാര് , വലതിയന്കതത്ത് വഗീടത്ത്, ന്കപാരപാഞ്ചതിറ, പതി.ഒ.680702

CPI

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

ന്കപാറളറ

ഐ.ഡതി. ഫപാനസതിസത്ത് മപാസര്

ഇരഞ്ചപാടതിക്കപാരന , ന്കപാറളറ പതി.ഒ. 680711

INC

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

നതപാട്ടതിപപാള്

വതി.എ. ഷപാജു

S/o അരന്തപാണതി, നവളയനെപാട്ടുന്കപാരന വഗീടത്ത്, രപാപപാള് , പുതുക്കപാടത്ത് പതി.ഒ. 680301 CPI

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

പറപ്പൂക്കര

ജപാനെന്കതി ശബരഗീദപാസന

W/o ശബരഗീദപാസന , നചെറതിയപാല വഗീടത്ത്, നനെടുറബപാള് , നതപാട്ടതിപപാള് പതി.ഒ.

INC

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

നനെല്ലപായതി

രരഖ നെപാരപായണനകുട്ടതി

വതിളക്കതറ വഗീടത്ത്, നെന്തതിക്കര പതി.ഒ.

INC

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

ആലത്തൂര്

നന്ക. രപാരജഷത്ത്

ന്കതിഴക്കൂട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, സവലൂര് , നനെല്ലപായതി പതി.ഒ. 680 305.

CPI(M)

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

ആനെനപുരറ

നെളതിനെതി (മപായ) ബപാലകൃഷ്ണന

നന്കപാറവങ്ങപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, ആനെനപുരറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

മുരതിയപാടത്ത്

ലത ചെന്ദ്രന

നതരക്കക്കരമരപാരശരതി, മുരതിയപാടത്ത്

CPI(M)

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

ന്കപപാറ

ടതി.ജതി. ശങ്കരനെപാരപായണന

തുമരതതി വഗീടത്ത്,പതി.ഒ. പുല്ലൂര്

CPI(M)

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

പുല്ലൂര്

സഡനെതി സപാജു പപാരറക്കപാടന

പപാരറക്കപാടന വഗീടത്ത്, പുല്ലൂര് പതി.ഒ., 680 683.

INC

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

ന്കതിഴതപാണതി

എന . എസത്ത്. സുശഗീലകുമപാര്

നനെടുമതിളതി വഗീടത്ത്, ന്കതിഴതപാണതി, പതി.ഒ. തപാണതിരശരതി

CPI(M)

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

നവളപാനെതി

ന്കപാഞ്ചനെ രപാജന

മുല്ലരശരതി ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ. തപാണതിരശരതി, 680 701.

CPI(M)

ഇരതിങ്ങപാലക്കുട

ന്കപാട്ടൂര്

നന്ക.നന്ക. ഭപാനമതതി

നന്കപാല്ലയതില വഗീടത്ത്, വലക്കഴ, പതി.ഒ.ന്കപാട്ടൂര് , 680702.

CPI(M)

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

എടതതിരുതതി

സുനെന കൃഷ്ണന

രതപാട്ടുപറമതത്ത് വഗീടത്ത് , പതി.ഒ.എടതതിരതിഞതി

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

എടക്കുളറ

നന്ക .നന്ക ശശതി

സന്കതവളപതില വഗീടത്ത്, എടക്കുളറ പതി.ഒ, 680 688
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CPI
CPI(M)
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നവളപാങ്ങല്ലൂര്

ന്കല്ലറകുന്നത്ത്

എ.ടതി.ശശതി

അറക്കപറമതില വഗീടത്ത്, ഐക്കരകുന്നത്ത്, പതി.ഒ.നെടവരമത്ത് 680 661

CPI(M)

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

തുമ്പൂര്

നടസതി രജപായതി നന്കപാടതിയന

നന്കപാടതിയന വഗീടത്ത്, തുമ്പൂര് പതി.ഒ.

INC

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

പരട്ടപപാടറ

സപാലതിന വര്ഗഗീസത്ത്

ന്കരതിങ്ങട വഗീടത്ത്, ന്കടുപരശരതി.പതി.ഒ

INC

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

പുതനച്ചതിറ

നചെല്ലമ്മ നെപാരപായണന

ന്കളരതിക്കല വഗീടത്ത്, പുതനചെതിറ രനെപാര്തത്ത് 680 682

INC

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

നന്കപാമത്തുറന്കടവത്ത്

ബഗീനെ സുധപാന്കരന

മഠതതിപറമതില വഗീടത്ത്, നന്കപാമതത്ത് ന്കടവത്ത് പതി.ഒ.

CPI

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

ന്കപാരുമപാത

നന്ക.എച്ചത്ത്.അബ്ദുള് നെപാസര്

നന്കപാമരനെഴതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.വളതിവട്ടറ

INC

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

രന്കപാണത്തുകുന്നത്ത്

ചെന്ദ്രതിന്ക ശതിവരപാമന

തൂപ്രതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.രന്കപാണതത്ത്കുന്നത്ത്

CPI(M)

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

പൂവത്തുറന്കടവത്ത്

ഇ.വതി.സജഗീവത്ത്

ഈഴവത വഗീടത്ത്, വളതിവട്ടറ പതി.ഒ.

INC

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

നവളപാങ്ങല്ലുര്

ആലഗീസത്ത് രതപാമസത്ത്

മുല്ലരശരതി വഗീടത്ത് , വളതിവട്ടറ പതി.ഒ. 680 324

INC

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

പൂമറഗലറ

പത്മജ മുകുനന

നെടുവതത്ത് പറമതില , രഗപാകുലറ, അരതിപപാലറ പതി.ഒ.

INC

നവളപാങ്ങല്ലൂര്

പടതിയൂര്

സതി.എറ.ഉണതികൃഷ്ണന

ചെപാര്തപാറകുടതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.പടതിയൂര് 680695

INC

മപാള

ന്കരല്ലറ്റുറന്കര

എന.എ.അരലപാഷത്ത്

മപാരപാതത്ത് വഗീടത്ത്_കുഴതിക്കപാട്ടുരശരതി.പതി.ഓ

INC

മപാള

ആളൂര്

രമരതി റപപായതി

കുറ്റതിക്കപാടന വഗീടത്ത്_ആളൂര്.പതി.ഓ

INC

മപാള

ന്കപാരൂര്

സഷനെതി രജപാസത്ത്

അളതിയതത്ത് വഗീടത്ത്_ന്കപാരൂര്.പതി.ഓ

INC

മപാള

ചെക്കപാറപറമത്ത്

വര്ഗഗീസത്ത് ന്കപാച്ചപതിളതി

ന്കപാച്ചപതിളതി വഗീടത്ത്_അന്നമനെട.പതി.ഓ

INC

മപാള

അന്നമനെട

പതി.ബതി. വതിനെഗീഷത്ത്

നപരുമടതതില വഗീടത്ത്_എരയപാറകുടതി.പതി.ഓ

INC

മപാള

പപാലതിരശരതി

നടസതി സടറ്റസത്ത്

തളതിയതത്ത് വഗീടത്ത്_രമലഡൂര്.പതി.ഓ

INC

മപാള

കുഴൂര്

എറ.ആര്.അപ്പുക്കുട്ടന

മുണ്ടച്ചപാട്ടതില വതിടത്ത്_എരവത്തൂര്.പതി.ഓ

CPI(M)

മപാള

കുണ്ടൂര്

രടപാപതി രജപാസത്ത്

മണവപാളന വഗീടത്ത്_കുഴൂര്.പതി.ഓ

INC

മപാള

പൂപതതി

അറബതിന്ക പരരമശകരന

തുപ്രതത്ത് വഗീടത്ത്_പൂപതതി.പതി.ഓ

INC

മപാള

നപപായ

സതി.ഡതി. രതപാമസത്ത്

ചെക്കപാലക്കല വഗീടത്ത്_നപപായ.പതി.ഓ

INC

മപാള

മപാള

എ.എ. അഷ്റഫത്ത്

ആലങ്ങപാട്ടുന്കപാരന വഗീടത്ത്_കുരുവതിലരശരതി.പതി.ഓ

INC

മപാള

അഷ്ടമതിച്ചതിറ

ലഗീലപാമണതി പ്രസന്നന

ന്കണങ്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്_അഷ്ടമതിച്ചതിറ.പതി.ഓ

CPI(M)

മപാള

നന്കപാനമപാടതിഞപാമപാക്കല

മതിനെതി രപപാളതി

പപാരറക്കപാടന വഗീടത്ത്_കുഴതിക്കപാട്ടുരശരതി.പതി.ഓ

INC

ചെപാലക്കുടതി

എലഞതിപ്ര

സുബ്രന നന്ക നന്ക

രന്കപാട്ടപായതി വഗീടത്ത്. നെപായരങ്ങപാടതി, രന്കപാടരശരതി പതി ഒ, ചെപാലക്കുടതി

INC

ചെപാലക്കുടതി

ചെട്ടതികുളറ

സുരരഷത്ത് ഇ സതി

ഇളങ്ങപാടന വഗീടത്ത്, രന്കപാടരശരതി പതി ഒ, ചെപാലക്കുടതി വഴതി പതിന-680721

CPI(M)

ചെപാലക്കുടതി

കുറ്റതിച്ചതിറ

സഷജു എറ നജ

ചെരന്കരതത്ത് വഗീടത്ത്, രപപാന്നപാ മതിരയപാളതി, കുറ്റതിച്ചതിറ പതി ഒ

INC

ചെപാലക്കുടതി

ന്കപാഞതിരപതിളതി

ബഗീനെ അരശപാന്കന

നന്കപാടപാറപറമതില വഗീടത്ത് രമപാതതിരക്കണതി പതി ഒ

CPI(M)

ചെപാലക്കുടതി

അതതിരപതിളതി

മതിനെതി സബജു

നചെമ്മതിനെതിയപാടന വഗീടത്ത്, നവറ്റതിലപപാറ പതി ഒ, ന്കണറകുഴതി

CPI(M)

ചെപാലക്കുടതി

പുഷ്പഗതിരതി

സടൌമര ഷതിബു

മപാമ വഗീടത്ത്, നന്ക.കുന്നത്ത് പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര്. പതിന-680311

CPI(M)

ചെപാലക്കുടതി

ചെതിറങ്ങര

നഡന്നതിസത്ത് നന്ക ആന്റണതി

ന്കണമ്പുഴ വഗീടത്ത്, നെപാലുനന്കട്ടത്ത് പതി ഒ, നന്കപാരട്ടതി വഴതി. പതിന-680308

INC

ചെപാലക്കുടതി

ന്കട്ടപ്പുററ

ഫതിനരസപാ തങ്കച്ചന

നവളതിയതത്ത് വഗീടത്ത്,നന്കപാരട്ടതി പതി ഒ

INC

ചെപാലക്കുടതി

അന്നനെപാടത്ത്

ബഗീനെ ഉണതി

ന്കപാരവളപതില വഗീടത്ത്, ന്കപാതതികുടറ പതി ഒ, പതിന-680308

INC
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ചെപാലക്കുടതി

സവന്തല

ലഗീനെ രഡവതിസത്ത്

വപാഴക്കപാല, ന്കപാടുകുറ്റതി പതി ഒ പതിന-680309

INC

ചെപാലക്കുടതി

മുരതിങ്ങൂര്

വനെജ ദതിവപാന്കരന

മുല്ലപതിളതി വഗീടത്ത്,രമലൂര്

INC

ചെപാലക്കുടതി

പൂലപാനെതി

ഷഗീജു നന്ക നന്ക

ചെപാലരപറമതില വഗീടത്ത്, അടതിച്ചതിലതി, കുന്നപതിളതി പതി ഒ

CPI(M)

ചെപാലക്കുടതി

കുറ്റതിക്കപാടത്ത്

വര്ഗഗീസത്ത് നന്ക ടതി

ന്കരല്ലലതി വഗീടത്ത്,പരതിയപാരറ പതി ഒ

INC

തൃതപാല

കുനപതിടതി

ആര്. രപാധ

സഷജു നെതിവപാസത്ത്, കുനപതിടതി. പതി.ഒ

CPI(M)

തൃതപാല

കൂടല്ലൂര്

അറബതിന്ക ശഗീധരന

ഇരട്ടക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, ഒതളൂര്.പതി.ഒ

INC

തൃതപാല

അങ്ങപാടതി

എ.എറ. അബ്ദുളക്കുട്ടതി

ആലരതതതില, തണഗീര്രക്കപാടത്ത്. പതി.ഒ

INC

തൃതപാല

ആലൂര്

ടതി.പതി. മുഹമ്മദത്ത്

തടതതില പറനപതില വഗീടത്ത്, മലന്കക്കപാട്ടതിരതി പതി.ഒ

CPI(M)

തൃതപാല

രമഴത്തൂര്

ഹബഗീബത്ത് രന്കപാട്ടയതില

രന്കപാട്ടയതില ഹടൌസത്ത്, തൃതപാല.പതി.ഒ

INC

തൃതപാല

തൃതപാല

സഖറുന്നതിസ മുസഫ

ന്കല്ലതിങ്ങല വളപതില ഹടൌസത്ത്, തൃതപാല. പതി.ഒ

ML

തൃതപാല

തതിരുമതിറ്റരക്കപാടത്ത്

നന്ക.എസത്ത്. ഷപാജതിത

ന്കതതിരരക്കപാട്ടതില ഹടൌസത്ത്, നനെല്ലതിക്കപാട്ടതിരതി. പതി.ഒ

INC

തൃതപാല

ന്കറുന്കപത്തൂര്

രശപാഭനെ. സതി.നന്ക

രമരലവളപതില, ചെപാഴതിയപാട്ടതിരതി.പതി.ഒ. നപരതിരങ്ങപാടത്ത് വഴതി

INC

തൃതപാല

നെപാഗലരശരതി

നന്ക.എ. പത്മതിനെതി

ചെതിറ്റതിലങ്ങപാട്ടത്ത്, കൂറ്റനെപാടത്ത്. പതി.ഒ

CPI(M)

തൃതപാല

രന്കപാതച്ചതിറ

വതി.പതി.ഐദ്രു മപാസര്

രവട്ടുപറനപതില, കൂറ്റനെപാടത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

തൃതപാല

ചെപാലതിരശരതി

എ. വതിജയന

നപരറ്റടതത്ത്, ചെപാലതിരശരതി.പതി.ഒ

CPI(M)

തൃതപാല

ന്കവുരക്കപാടത്ത്

സനര

പുലപാക്കല, തണഗീര്രക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

തൃതപാല

ന്കപ്പൂര്

വതി. രപാധപാകൃഷ്ണന

വട്ടപറനപതില വഗീടത്ത്, കൂറ്റനെപാടത്ത്.പതി.ഒ

INC

തൃതപാല

കുമരനനെല്ലൂര്

അമഗീന മപാസര്

ന്കരതിനപനെക്കല, കുമരനനെല്ലൂര്.പതി.ഒ

ML

പതിന - 680721

വപാരതിയറനതപാടതി ഹടൌസത്ത്
പതി.ഒ.സന്കപ്പുറഠ
പട്ടപാനപതി
പട്ടപാനപതി

തതിരുരവഗപ്പുറ

ജമഗീല ടഗീച്ചര്

ML
മുള്ളുറന്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്
നചെനപ്ര , ആലതിനചുവടത്ത്
പട്ടപാനപതി

പട്ടപാനപതി

നെടുവട്ടറ

എറ.ഉണതികൃഷ്ണന

CPI(M)
ന്കരതിനപപാടതത്ത് വഗീടത്ത്,
എടപലറ ,
പട്ടപാനപതി

പട്ടപാനപതി

കുറച്ചതിപടതി

വതി.വസന്ത

CPI(M)
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മക്കടയതില വഗീടത്ത്,
ചുണ്ടനപററ ,
പട്ടപാനപതി
പട്ടപാനപതി

ചൂണ്ടറപറ്റ

എറ.നന്ക.അബൂബക്കര്

CPI(M)
ശഗീകൃഷ്ണ ഭവന,
പതി.ഒ. മുളയങ്കപാവത്ത്

പട്ടപാനപതി

കുലുക്കല്ലൂര്

ടതി.ശശതിധരന

INC
ഇ.പതി.ഹടൌസത്ത്,
മരണറരങ്കപാടത്ത്.പതി.ഒ

പട്ടപാനപതി

മനെരങ്ങപാടത്ത്

ഇനതിര ബപാലകൃഷ്ണന

പട്ടപാനപതി

ന്കഗീഴ്മുറതി

വതി.എറ.മുഹമ്മദലതി മപാസ്ററര്

CPI
നവളുരതനതപാടതി,_രമരലതതില വഗീടത്ത്,_നെപാടൃമറഗലറ.__

ML

ന്കല്ലുനവട്ടുപറനപതില,
നന്കപാടലൂര്,
രമനല പട്ടപാനപതി.
പട്ടപാനപതി

ആമയൂര്

മപാളുക്കുട്ടതി

INC
ശഗീവതിലപാസത്ത്,
രമനല പട്ടപാനപതി.

പട്ടപാനപതി

ന്കളപാടതിപറ്റ

പട്ടതത്ത് സറഗഗീത

പട്ടപാനപതി

വപാടപാനെറകുറതിശതി

ടതി.വതി.ഗതിരഗീഷത്ത്

INC
പട്ടപാറനതപാടതി വഗീടത്ത്,_ന്കളപാടതിപററ.__

CPI(M)

രതപാലതിരതിയ്ക്കപളതിയപാലതില,
രമനല പട്ടപാനപതി.
പട്ടപാനപതി

നന്കപാണ്ടൂര്ക്കപാര

ടതി.പതി.ഷപാജതി,

INC
മപാടതതില മനെ,
ഓള്ഡത്ത് രന്കപാര്ട്ടത്ത് രറപാഡത്ത്,
പട്ടപാനപതി.

പട്ടപാനപതി

രനെതതിരതിമറഗലറ

അഡക.വതി.നന്ക.സതിത

CPI(M)

പട്ടപാനപതി

മുതുതല

വതി.ടതി.രശപാഭനെ

വടരക്കനതപാടതി വഗീടത്ത്,_നന്കപാടുമുണ്ട.__

CPI(M)

പട്ടപാനപതി

പരുതൂര്

സഷമ ഉണതികൃഷ്ണന

നചെങ്ങപാഴതികുന്നത്ത് വഗീടത്ത്,_പരുതൂര്.പതി.ഒ._

CPI(M)

രന്കതപാരറ,
സന്കരളതി സഗീററത്ത്,
പട്ടപാനപതി.
പട്ടപാനപതി

നെടപറനപത്ത്

എന.പതി.വതിനെയകുമപാര്

CPI(M)
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ഒറ്റപപാലറ
ഒറ്റപപാലറ

ഒറ്റപപാലറ

ഒറ്റപപാലറ

ഒറ്റപപാലറ
ഒറ്റപപാലറ

ഒറ്റപപാലറ

മപാരപായമറഗലറ
നനെല്ലപായ

ചെളവറ

ന്കപാരപാട്ടുകുറതിശതി

തൃക്കടഗീരതി
ചുനെങ്ങപാടത്ത്

അനപലപപാറ

വതി.പതി.രപാമകൃഷ്ണന

വലതിയനതപാടതി
നനെല്ലപായ.പതി.ഒ.
673 335

CPI(M)

പതി.ഇസപായതില

പുലപാക്കല
നനെല്ലപായ.പതി.ഒ.

CPI(M)

എ.നന്ക.കുമപാരന

അനപലറകുന്നത്ത്
പുലതിയപാനെറകുന്നത്ത്.പതി.ഒ.
ചെളവറ
679 505

CPI(M)

ഉഷപാകുമപാരതി

പുളതിക്കല വഗീടത്ത്
തൃക്കടഗീരതി.പതി.ഒ.
679 502

CPI

എറ.നന്ക.സുമയ

D/O.നെബഗീസ
മൂച്ചതിക്കൂട്ടതതില (H)
ആറ്റപാരശരതി
മുന്നൂര്രക്കപാടത്ത്.പതി.ഒ.

CPI(M)

ഗടൌരതി ടഗീച്ചര്

ലകതി നെതിലയറ
ചുനെങ്ങപാടത്ത്.പതി.ഒ.

CPI(M)

ശഗീകുമപാര്

പുനെതതില പുതന വഗീടത്ത്
രവങ്ങരശരതി.പതി.ഒ.
679 516

CPI(M)

CPI(M)

ഒറ്റപപാലറ

രപരൂര്

രബബതി പ്രതിയ

മൂച്ചതിക്കല
അന്കലൂര് .പതി.ഒ.
679 302

ഒറ്റപപാലറ

ലക്കതിടതി

രപാധകൃഷ്ണന

പുതനന്കളറ
മുളഞ്ഞൂര് (പതി.ഒ.)

CPI(M)

ഷതിബതിത.ടതി.വതി.

നതക്കുറനന്കപാടതിയതില
രചെപാരറപാട്ടൂര് .പതി.ഒ.
679121

CPI(M)

CPI(M)
INC

ഒറ്റപപാലറ

മന്നണ്ണൂര്

ഒറ്റപപാലറ

വപാണതിയറകുളറ

നന്ക.പതി.സുധഗീര്

പുലരതി
പുലപാച്ചതിത
വപാണതിയറകുളറ
679 522

ഒറ്റപപാലറ

പപാതറകുളറ

ശഗീജ.പതി.നന്ക.

പപാലരക്കപാട്ടുന്കളറ_പപാവുരക്കപാണറ.പതി.ഒ._വപാണതിയറകുളറ
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ഒറ്റപപാലറ

അനെങനെടതി

എന ആര് ബഗീനെ

നപരുനപറരക്കപാട്ടതില
പതറകുളറ.പതി.ഒ.
679 522

CPI(M)

CPI(M)
IND

ഒറ്റപപാലറ

ന്കയതിലതിയപാടത്ത്

എ.പതി.സതരപപാലന

ആശപാരതിപളളതിയപാലതില
ന്കയതിലതിയപാടത്ത്.പതി.ഒ.
നഷപാര്ണ്ണൂര്
679 122

ഒറ്റപപാലറ

വല്ലപ്പുഴ

ഷഗീല

നനെല്ലതിക്കുന്നതത്ത് വഗീടത്ത്_നചെറുരന്കപാടത്ത്.പതി.ഒ._വല്ലപ്പുഴ

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

രന്കപാട്ടപ്പുററ

ആസ.എറ,

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

എലനപുലപാരശരതി

സരരപാജതിനെതി

അഫ്സല മനസതില , രമരലതതില ഹടൌസത്ത്, ന്കരതിനപുഴ (പതി ഒ)
CPI
കുറുവനകുന്നത്ത്,വപാക്കടപ്പുററ (പതി ഒ)

CPI(M)

നവളുരങ്ങപാടത്ത് വഗീടത്ത്,പുല്ലതിരശരതി
ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

പളതിക്കുറുപത്ത്

വതി.രസതുമപാധവന

INC

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

ന്കപാരപാകുറുശതി

പതി.നന്ക.ലഗീല

പുല്ലപായതില വഗീടത്ത്,
ന്കപാരപാകുറതിശതി(പതി ഒ)

CPI(M)

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

പുലപാപറ്റ

അനെതിത

ചൂരപാമതത്ത് വഗീടത്ത്,_അഴതിയന്നൂര്(പതി ഒ)

CPI(M)

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

ന്കടനപഴതിപ്പുററ

എന.ഹരതിദപാസന

നെപാരങ്ങപാനതപാടതി വഗീടത്ത്,പുലപാപറ്റ(പതി ഒ)

CPI(M)

രതക്കതിനന്കപാട്ചെപാള,
നന്കപാളക്കപാട്ടുകുറുശതി(പതി ഒ)
ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

മണനപറ്റ

ടതി.സതി.രപാധ

CPI(M)

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

ശഗീകൃഷ്ണപുരറ

ശഗീകുമപാര്

ഉഷപാനെതിവപാസത്ത്,_ശഗീകൃഷ്ണപുരറ(പതി ഒ)

CPI

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

പൂരക്കപാട്ടുന്കപാവത്ത്

സുധഗീര്

s/o നെപാരപായണന കുട്ടതി,പുതനവഗീട്ടതില,ന്കല്ലുവഴതി(പതി ഒ)

CPI(M)

ജയശഗീ നെതിവപാസത്ത്,
നവളതിരനെഴതി(പതി ഒ)
ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

അടക്കപാപുത്തുര്

നന്ക.സതി.രപാമനകൂട്ടതി

CPI(M)

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

നചെര്പ്പുളരശരതി

രചെപാലക്കല രപാഘവന

രചെപാലക്കല വഗീടത്ത്,നചെര്പ്പുളരശരതി

CPI(M)

ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

ന്കപാറലമണ

വതി.ഉഷ

വരട്ടപാളതി വഗീടത്ത്,ന്കപാറലമണ_

CPI(M)

നചെറവരനപതത്ത് ഹടൌസത്ത്,
കുളക്കപാടത്ത്(പതിഒ)
ശഗീന്കരഷ്ണപുരറ

നവളതിരനെഴതി

വതി.വതിജയലകതി

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

എടതനെപാട്ടുന്കര

പപാറരക്കപാട്ടത്ത് റഫഗീക്ക

W/O അബ്ദുള് നെപാസര് , പപാറരക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, വട്ടമണപ്പുററ പതി.ഒ.

ML

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

തതിരുവതിഴപാറകുന്നത്ത്

ആലപായന സസനദഗീന

S/o മുഹമ്മദത്ത്, ആലപായന വഗീടത്ത്, ന്കപാട്ടുകുളറ, അലനെല്ലൂര്, 678 601

ML

പപാറരശരതി ഹസന

S/O ഹറസ, പപാറരശരതി വഗീടത്ത്, രന്കപാരട്ടപാപപാടറ പതി.ഒ., മണപാര്ക്കപാടത്ത് രന്കപാരളജത്ത്,
പപാലക്കപാടത്ത്, 678 583

ML

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

രന്കപാരട്ടപാപപാടറ

CPI(M)
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മണപാര്ക്കപാടത്ത്

പയനനെടറ

പ്രസന്നകുമപാരതി

തറയതില വഗീടത്ത്, സന്കതച്ചതിറ പതി.ഒ.

CPI(M)

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

നതങ്കര

ലഗീലപാവതതി

സുനെതില നെതിവപാസത്ത്, മുതുവല്ലതി, നതങ്കര പതി.ഒ.

CPI(M)

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

ന്കപാഞതിരപ്പുഴ

ഷഗീല രതപാമസത്ത്

W/O രതപാമസത്ത്, നവട്ടുന്കപാട്ടതില, ഇരുനപന്കരച്ചപാല പതി.ഒ.

INC

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

പപാലക്കയറ

രജപാര്ജത്ത് തച്ചനപപാറ

പുതനപറനപതില വഗീടത്ത്, മുതുകുറുശതി പതി.ഒ.

INC

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

ന്കല്ലടതിരക്കപാടത്ത്

യൂസഫത്ത് പപാലക്കല

പപാലക്കല വഗീടത്ത്, പനെയനപപാടറ, ന്കരതിനപ പതി.ഒ.

IND

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

എടക്കുറതിശതി

തങ്കമ്മ രജപാസഫത്ത്

ന്കണനപുളതി, മപാച്ചപാറരതപാടത്ത് , തച്ചനപപാറ പതി.ഒ., പപാലക്കപാടത്ത്

INC

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

തൃക്കളൂര്

എറ. പപാത്തുമ്മ നമപായഗീനകുട്ടതി

W/O നമപായഗീനകുട്ടതി, മണതിപറനപതില വഗീടത്ത്, തച്ചനപപാറ പതി.ഒ., 678 593

ML

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

നപപാററരശരതി

പതി. അഹമ്മദത്ത് അഷറഫത്ത്

S/O രചെക്കു, പുല്ലതത്ത് വഗീടത്ത്, സന്കതച്ചതിറ പതി.ഒ.

INC

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

എറ. ഉണഗീന

മണതിലനതപാടതി, സന്കതച്ചതിറ പതി.ഒ., മണപാര്ക്കപാടത്ത്, 678 582

CPI(M)

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

ചെങ്ങലഗീരതി

രന്കപാളരശരതി ഹുസസന മപാസര്

രന്കപാളരശരതി വഗീടത്ത്, ചെങ്ങലഗീരതി പതി.ഒ., 678 762

ML

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

കുമരറപുത്തൂര്

ബതിന്ദു രപാധപാകൃഷ്ണന

ന്കതിണറതത്ത് വഗീടത്ത്, ചെങ്ങലഗീരതി പതി.ഒ., മണപാര്ക്കപാടത്ത് 678 762

INC

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

ഭഗീമനെപാടത്ത്

അഡകരക്കറ്റത്ത് സതി.നന്ക. ഉമ്മുസലമ

ചെക്കപാലക്കൂന്നന വഗീടത്ത്, നന്കപാടക്കപാടത്ത് പതി.ഒ., മണപാര്ക്കപാടത്ത് വഴതി, പപാലക്കപാടത്ത്, 678
513
ML

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

തച്ചനെപാട്ടുന്കര

ന്കതിട്ടതത്ത് ശപാന്തകുമപാരതി

ന്കതിട്ടതത്ത് വഗീടത്ത്, കുണ്ടൂര്കുന്നത്ത് പതി.ഒ., തച്ചനെപാട്ടുന്കര

INC

മണപാര്ക്കപാടത്ത്

അലനെല്ലൂര്

നന്ക. രപാജു

S/O രപാമകൃഷ്ണന , കുറ്റതിക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, അലനെല്ലൂര് പതി.ഒ., 678 601

INC

പരഴരതി ഹടൌസത്ത്
അഗളതി പതിഒ
അട്ടപപാടതി

പപാലൂര്

ഷറഫുദഗീന

INC
W/O ന്കനെന്കരപാജത്ത്
ചെന്തക്കട
രന്കപാട്ടതറ

അട്ടപപാടതി

പുതൂര്

ലകതി

INC
S/O ന്കക്കതി
നവളമപാരതി
രന്കപാട്ടതറ

അട്ടപപാടതി

ചെപാളയൂര്

രപാമദപാസത്ത്

CPI(M)
കൂക്കറപപാളയറ
തപാവളറ
അഗളതി

അട്ടപപാടതി

രന്കപാട്ടതറ

എസത്ത് അല്ലന

INC
പുതനപുരയ്ക്കല വഗീടത്ത്
രന്കപാട്ടതറ പതിഒ

അട്ടപപാടതി

ആനെക്കട്ടതി

രപാജന

INC
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പുതുപറനപതില വഗീടത്ത്
രന്കപാഴതികൂടറ
രഷപാളയൂര് പതി ഒ
അട്ടപപാടതി

രഷപാളയൂര്

മണതിന്കണ്ഠന

INC
രന്കപാട്ടമല ഊരത്ത്
ചെതിറ്റൂര് പതി ഒ

അട്ടപപാടതി

ചെതിറ്റൂര്

തങ്കമണതി

CPI
കുന്നതിക്കല ഹടൌസത്ത്
അഗളതി പതി ഒ

അട്ടപപാടതി

അഗളതി

സപാബതിറ അലതി അക്ബര്

CPI(M)
പുളതിക്കക്കുടതിയതില
മുണ്ടനപപാറ
ന്കപാരറ പതി ഒ

അട്ടപപാടതി

ന്കപാരറ

ബതിന്ദു സണതി

CPI
പുളതിമൂട്ടതില വഗീടത്ത്
ഒമ്മല
ജല്ലതിപപാറ പതി ഒ

അട്ടപപാടതി

നജല്ലതിപപാറ

ശഗീലകതി ശഗീകുമപാര്

CPI(M)
വണ്ടന പപാറ ഊരത്ത്
ന്കളമല പതിഒ

അട്ടപപാടതി

നചെമ്മണ്ണൂര്

ഉഷ നന്ക നന്ക

KC(J)
മടുക്കക്കുടതിയതില
ന്കലക്കണ്ടതി പതി ഒ

അട്ടപപാടതി

ചെതിണ്ടക്കതി

എറ ആര് സതൃന

INC
തപാനഴ പറപന്തറ
ന്കപാവുണ്ടതിക്കല പതി ഒ

അട്ടപപാടതി

തപാവളറ

വളതിയമ്മ നശലവരപാജത്ത്

CPI

പപാലക്കപാടത്ത്

പപാറരശരതി

പതി. മണതിയന

നപറുനപപാഴതിയതില വഗീടത്ത്,_നചെറപായ പതി.ഒ.,_രന്കപാങ്ങപാടത്ത്

CPI(M)

പപാലക്കപാടത്ത്

രന്കപാങ്ങപാടത്ത്

കുണ്ടതില രവതി

കുണ്ടതില വഗീടത്ത്, മണതിക്കരശരതി,_രന്കപാങ്ങപാടത്ത്

CPI(M)

പപാലക്കപാടത്ത്

രവലതിക്കപാടത്ത്

രഹമലത

ന്കമലദളറ, ന്കതതിരറപറ്റ, _എഴക്കപാടത്ത് പതി.ഒ.,_മുണ്ടൂര്

CPI(M)

CPI(M)

പപാലക്കപാടത്ത്

മുണ്ടൂര്

പതി.എസത്ത്. വതിജയകുമപാരതി

കുറക്കറനപപാറ്റ വഗീടത്ത്,
നനെപാച്ചതിപ്പുളതി,
മുണ്ടൂര് പതി.ഒ

പപാലക്കപാടത്ത്

ന്കതിണപാവല്ലൂര്

ഉഷപാ രവഗീന്ദ്രന

പ്രന്കപാശത്ത് നെതിലയറ,_ന്കതിണപാവല്ലൂര് പതി.ഒ.,_പറളതി

CPI(M)

പപാലക്കപാടത്ത്

ന്കതിഴക്കരഞ്ചരതിക്കപാവത്ത്

ജഗദമ്മ ടതി.വതി.

വതിഷ്ണു, സരന്തപാഷത്ത് നെഗര്,_പതിരപായതിരതി പതി.ഒ._പപാലക്കപാടത്ത്

INC

Page 50

Block Panchayat - Result Sheet
പപാലക്കപാടത്ത്

പതിരപായതിരതി

എറ.ച്ചത്ത്. മുജഗീബത്ത് റഹ്മപാന

വലതിയപറനപതില ഹടൌസത്ത്,_ഇരുപക്കപാടത്ത്,_പതിരപായതിരതി പതി.ഒ.

ML

പപാലക്കപാടത്ത്

നന്കപാടുന്തതിരപ്പുളതി

നെനബപാലന പതി.

പുളതിയരശരതി വഗീടത്ത്,_നന്കപാടുന്തതിരപ്പുളതി,_പപാലക്കപാടത്ത്

INC

പപാലക്കപാടത്ത്

പറളതി

മധു വതി.വതി.

ന്കതിഴരക്കന്കളറ,_എടതറ പതി.ഒ. പറളതി

CPI

പപാലക്കപാടത്ത്

രതനൂര്

സുഭദ്രപാ ബപാലകൃഷ്ണന

നെപാരരക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്, രതനൂര് പതി.ഒ._പറളതി

INC

INC

പപാലക്കപാടത്ത്

മങ്കര

രവഗീന്ദ്രന നന്ക.

രന്കപാട്ടപാരനതപാടതി ഹടൌസത്ത്,
മപാങ്കുറുശതി പതി.ഒ.,
മങ്കര

പപാലക്കപാടത്ത്

മണ്ണൂര്

സകപാമതിനെപാഥന ഒ.വതി.

ഓരപാനപളറ,_ന്കതിഴക്കുറപുററ പതി.ഒ._മണ്ണൂര്

CPI(M)

പപാലക്കപാടത്ത്

രന്കരളരശരതി

ഭപാര്ഗവതി നന്ക.പതി.

മുടതിക്കപാട്ടത്ത് പറനപത്ത് വഗീടത്ത്,_തടുക്കരശരതി പതി.ഒ.,_രന്കരളരശരതി

CPI(M)

പപാലക്കപാടത്ത്

വടരശരതി

ശപാന്തകുമപാരതി നന്ക.എറ.

ന്കളപപാടതി ഹടൌസത്ത്,_രന്കരളരശരതി

INC

W/O പ്രന്കപാശന
നന്കപാഴതിഞറപറനപതില
പരുതതിപ്പുളതി (പതി.ഒ)
കുഴലമനറ

പരുതതിപ്പുളതി

ലഗീലപാ പ്രന്കപാശന

കുഴലമനറ

രന്കപാട്ടപായതി

ലത. ആര്

INC
മഠത്തുറപടതി വഗീടത്ത്_ന്കഗീഴത്തുര്_രന്കപാട്ടപായതി (പതി.ഒ)_

CPI(M)

S/O ന്കറുപന
ന്കനപക്കൂടറ വഗീടത്ത്
രന്കപാട്ടപായതി
കുഴലമനറ

പുളതിനനെല്ലതി

നന്ക. അപ്പുണതി

CPI(M)
S/O രവലപായുധന
ചെന്ദ്രവതിഹപാര്
പല്ലനചെപാതനൂര്(പതി.ഒ)

കുഴലമനറ

ചുങ്കമനറ

വതി. ചെന്ദ്രന

CPI(M)
S/O അയപന
ലൂമതിനെസത്ത്
ന്കപാട്ടുപറനപത്ത്
കുഴലമനറ

കുഴലമനറ

തച്ചങ്കപാടത്ത്

എ. രപാമകൃഷ്ണന

CPI(M)

കുഴലമനറ

പപാതതിക്കല

സതി. രന്കശവന

S/O ചെപാമതിയപാര്_ന്കളനതപാടതിന്ക വഗീടത്ത്_ന്കണപാടതി (പതി.ഒ)_

CPI(M)

കുഴലമനറ

തണഗീര്പന്തല

നന്ക. ഉദയകുമപാരതി

W/O കുട്ടതികൃഷ്ണന_പതതിയതിലന്കളറ വഗീടത്ത്_ന്കതിണപാരശരതി (പതി.ഒ)_

CPI(M)

കുഴലമനറ

രതങ്കുറതിശതി

സതി.നന്ക. രവലപായുധന

S/O ന്കണ്ടന_രചെപതിലതിമപാര്തറ_രതങ്കുറതിശതി (പതി.ഒ)_

CPI(M)

W/O നെപാരപായണന
നനെല്ലതിക്കലന്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്
മഞളൂര്
കുഴലമനറ

മഞളൂര്

സുധ നെപാരപായണന

CPI(M)
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കുഴലമനറ

കുളവനമുക്കത്ത്

രമപാഹനെന

S/O രവലപായുധന_എറവക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്_ചെതിതലതി (പതി.ഒ)_

CPI

W/O എന. സുനരന
വടക്കുറപുററ വഗീടത്ത്
രന്കപാതമറഗലറ
കുതനൂര് (പതി.ഒ)
കുഴലമനറ

മലഞ്ചതിറ്റതി

സഷലജ സുനരന

കുഴലമനറ

ന്കരടതിയനപപാറ

ഹസഗീനെ ന്കപാസതിറ

INC
W/O ന്കപാസതിറ_നതക്കുമുറതി വഗീടത്ത്_രതപാലനൂര്_

INC

D/O ചെന്ദ്രന
ന്കനപ്രറകുന്നത്ത് വഗീടത്ത്
നെടുവതത്ത് പപാറ (പതി.ഒ)
കുഴലമനറ

ചൂലനൂര്

രജതിത. സതി

CPI(M)

ചെതിറ്റൂര്

പളരതരതി

ഹരതിദപാസ് . നന്ക

പടതിഞപാനറക്കര വഗീടത്ത്, _എലപ്പുളതി_എണപപാടറ

CPI(M)

ചെതിറ്റൂര്

നനെയല

രപാധ. ആര്

സന്കതക്കുഴതി, ഇരട്ടകുളറ_

CPI(M)

ചെതിറ്റൂര്

രന്കപാഴതിപപാറ

പഗീറ്റര് ബപാബു

എലതിപപാറ, രന്കപാഴതിപപാറ

SJ(D)

ചെതിറ്റൂര്

ഒഴലപതതി

ഷപാജപാദതി

എറ. എസത്ത്. മനസതില_രവലപാന്തപാവളറ

INC

ചെതിറ്റൂര്

എരുരതനപതതി

രഗപാപപാലസകപാമതി. നന്ക

വണപാമട, എരുരതനപതതി

INC

ചെതിറ്റൂര്

നന്കപാഴതിഞപാനപപാറ

ന്കണപന

നന്ക.റ്റതി.ഡതി.സതി ന്കരുവപപാറക്കു സമഗീപറ, നന്കപാഴതിഞപാപപാറ

INC

ചെതിറ്റൂര്

വണപാമട

രപാജമപാണതിന്കരറ

മലയപാണ്ടതിനന്കടൌണ്ടനൂര് _വണപാമട

INC
SJ(D)

ചെതിറ്റൂര്

മഗീനെപാക്ഷതിപുരറ

മരന്കതറ

ന്കറുപത്ത്തുസറക്കപാടത്ത്
മഗീനെപാക്ഷതിപുരറ

ചെതിറ്റൂര്

വണ്ടതിതപാവളറ

നചെന്തപാമര. നന്ക

ഏറപാട്ടുചെള
നെനതിരയപാടത്ത്

SJ(D)

ചെതിറ്റൂര്

ന്കണക്കനപപാറ

സുരരഷത്ത് ബപാബു

പുളതിക്കല വഗീടത്ത്
വളവുപപാലറ

SJ(D)
SJ(D)

ചെതിറ്റൂര്

നെപാട്ടുന്കല

ശപാന്തതിനെതി. എസത്ത്

നെപാട്ടുക്കല പതി. ഒ
നന്കപാഴതിഞപാനപപാറ

ചെതിറ്റൂര്

നെരല്ലപതിളതി

ഇനതിരപാ ഭപാസ്ക്കരനണതി

ഇലുവതത്ത്_നെരല്ലപതിളതി

INC

ചെതിറ്റൂര്

ന്കല്ലുകൂട്ടതിയപാല

ഉഷപാകുമപാരതി. നന്ക

മരുതറപളറ_രവര്രക്കപാലതി_

CPI(M)

ചെതിറ്റൂര്

എലപ്പുളതി

നെസഗീമ

വപാഴരക്കപാടത്ത്_രവരങ്ങപാടതി

CPI(M)

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

രന്കരളപാപുരറ

പ്രതിയപാ അരശപാന്കന

W/O.അരശപാന്കന , ചെപാന്തുരുതതിന്കളറ നന്കപാടുവപായൂര്

CPI(M)

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

പപാലത്തുളതി

വസന്തകുമപാരതി

നചെറപാട്ടത്ത്, പപാലത്തുളളതി, നപരുനവനപത്ത്

INC
INC
INC

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

പുതുനെഗരറ ടടൌണ്

പ്രഗീതതി ഭപാസ്ക്കരന

ലകതിപ്രഭ,
മപാരങ്ങപാടത്ത്, പുതുനെഗരറ

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

പട്ടരഞ്ചരതി

മപാലതഗീ കൃഷണന

പനെങ്കപാവത്ത്, പട്ടരഞ്ചരതി
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നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

ന്കന്നതിമപാരതി

നന്ക.എസത്ത്.ഉദയകുമപാര്

S/O.സകപാമതിനെപാഥന , നവളളപപാട്ടത്ത് ചെളള, നെനതിരയപാടത്ത്

JD(S)

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

കുറ്റതിപപാടറ

അറബതിന്കപാ വതിജയന

ഓലന്നൂര്പളളറ, കുറ്റതിപപാടറ, മുതലമട പതി.ഒ

CPI(M)

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

രഗപാവതിനപാപുരറ

എ.ന്കലപാധരന

S/O.ജപാനെന്കതി, മല്ലനനന്കപാളനപത്ത് ഹടൌസത്ത്, മുതലമട പതി.ഒ

CPI(M)

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

ന്കപാനപ്രതത്ത്ചെള

പതി.മപാധവന

പപാപപാനചെളള, രഗപാവതിനപാപുരറ പതി.ഒ, മുതലമട

INC

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

പയതിലൂര്

നന്ക.ബപാലകൃഷ്ണന

നവലങ്ങപാനപപാടറന്കളറ, പയലൂര് .പതി.ഒ, നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

INC

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത് ടടൌണ്

അന രരമഷത്ത്

തങ്കറ നെതിവപാസത്ത്, നവളളപാന്തറ, നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

പട്ടതലച്ചതി

നന്ക.വപാസുരദവന

കുറുപത്തുപപാടറ,വടവന്നൂര് പതി.ഒ

INC

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

ന്കരതിരപപാടത്ത്

വസന്തകുമപാരതി

W/O. കുമപാരന , തനപപാനകുളനപത്ത് വഗീടത്ത്, പുതുനെഗരറ പതി.ഒ

ML

നന്കപാല്ലരങ്കപാടത്ത്

എതനൂര്

നന്ക.ന്കതിട്ടു

S/O.(LATE) ന്കരുമന , പപാലപപാറ വഗീടത്ത്, എതനൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

നനെമ്മപാറ

മുടപല്ലൂര്

രന്കപാമളറ സഹരദവന

വടക്കുമുറതി ഹടൌസത്ത് വണ്ടപാഴതി പതി.ഒ പപാലക്കപാടത്ത് 678 706

CPI(M)
INC
CPI(M)

നനെമ്മപാറ

ചെതിറ്റതിലരഞ്ചരതി

റജുല. സതി

നനെടുരങ്ങപാടത്ത് ഹടൌസത്ത് രചെരപാമറഗലറ പതി. ഒ
678 703

നനെമ്മപാറ

രചെരപാമറഗലറ

മപായന . എറ

ആനെരക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്, രചെരപാമറഗലറ പതി.ഒ 678 703
തൂവപാരക്കപാടത്ത്,പല്ലരശനെ പതി. ഒ 678 505

നനെമ്മപാറ

പല്ലപാവൂര്

ന്കരഷ്ണനകുട്ടതി. ടതി. എ

നനെമ്മപാറ

പല്ലരശനെ

ഗഗീത. പതി

നചെറുപുന്കതില പല്ലരശനെ പതി. ഒ
678 505

CPI(M)

വതിശകനെപാഥന .പതി. എന

മഞപപാറ ഹടൌസത്ത്
വനട്ടക്കപാടത്ത് പതി.ഒ
എലവരഞ്ചരതി 678 506

CPI(M)

INC

നനെമ്മപാറ

വനട്ടക്കപാടത്ത്

CPI(M)

നനെമ്മപാറ

എലവരഞ്ചരതി

അഡക. സുനെതില . സതി. സതി

നചെങ്ങമനെപാടത്ത് ഹടൌസത്ത്
ന്കണതിമറഗലറ പതി. ഒ
നനെനമപാറ

നനെമ്മപാറ

നനെന്മപാറ

ശഗീജ രപാജഗീവത്ത്

രജതിത നെതിവപാസത്ത്_നനെന്മപാറ പതി.ഒ 678 508

CPI(M)
INC

നനെമ്മപാറ

വതിതനെരശരതി

ഗറഗപാധരന എസത്ത്

രമരച്ചരതി വഗീടത്ത്,നനെല്ലതിപപാടറ
വല്ലങ്ങതി,നനെന്മപാറ പതി.ഒ 678 508

നനെമ്മപാറ

നനെല്ലതിയപാനപതതി

രപാജന എന

മണലപാരു എരസറ്റത്ത്_രപപാത്തുപപാറ ഡതിവതിഷന_പപാടഗതിരതി പതി. ഒ

CPI(M)

നനെമ്മപാറ

അയതിലൂര്

ബതിന്ദു

മൂല ഹടൌസത്ത്
അയതിലൂര് പതി. ഒ

CPI(M)

രശതി നചെറുപുഷ്പറ

W/O.സബജു,കുളറനന്കപാമതില ഹടൌസത്ത്,നന്കപാടതിന്കരതിമത്ത്, ന്കയറപാടതി പതി.ഒ
678 510

INC

നനെമ്മപാറ

ന്കയറപാടതി
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നനെമ്മപാറ

മറഗലറഡപാറ

ബതിന്ദു വതിജയന

ഐ. എച്ചത്ത്. ഡതി. പതി
രന്കപാളനെതി, ഒടുകൂര്
ചെതിറ്റടതി പതി.ഒ
വണ്ടപാഴതി 678 706

മലനപുഴ

മുട്ടതിക്കുളങ്ങര

വതി.എറ.സലല

വലതിയന്കപാട്ടുപറനപത്ത്,വളളതിരക്കപാടത്ത്

CPI(M)
CPI(M)

രതരുപറനപതിലവഗീടത്ത്,രഹമപാറബതിന്കനെഗര്
ന്കരല്ലകുളങ്ങര
മലനപുഴ

നറയതിലനവ രന്കപാളനെതി

ടതി.നന്ക.അച്ചുതന

മലനപുഴ

അന്കരതതറ

രവഗീന്ദ്രന വളളതിരക്കപാടത്ത്

സുദതിനെറ, ഹതിലവത ഗര്ഡന, ശപാസപാനെഗര്,അന്കരതതറ

CPI(M)
INC

മലനപുഴ

മന്തക്കപാടത്ത്

രപ്രമകുമപാരതി ശതിവദപാസത്ത്

ശതിവസദനെറ,ന്കടുക്കപാറകുന്നറ,പപാലക്കപാടത്ത്

INC

മലനപുഴ

മലനപുഴ

സതി.മണതിന്കണ്ഠന

കുനപ്പുളളതി ഹടൌസത്ത്,നന്കപാരട്ടക്കപാടത്ത് പതി.ഓ,

CPI(M)

മലനപുഴ

ന്കരണപാടത്ത്

എറ.സപാനലതി

നെതിഷപാനെതിവപാസത്ത്,തമതിഴതറ, ന്കഞ്ചതിരക്കപാടത്ത്

INC

മലനപുഴ

വപാളയപാര്

ജതി.പ്രസന്ന

W/O.ശതിവരപാമന,അഭതിനെതിവപാസത്ത്,_അട്ടപളളറ,പപാനപപാറപളളറ

CPI(M)

മലനപുഴ

പുതുരശരതി

നന്ക.ഉണതികൃഷ്ണന

പുലരച്ചരതി ഹടൌസത്ത്,പുതുരശരതി പതി.ഒ

CPI(M)

മലനപുഴ

നന്കപാനട്ടക്കപാടത്ത്

സതി.നെതിര്മ്മല

മലനപുഴ

മരുതരറപാഡത്ത്

പതി,രപാധപാകൃഷ്ണന

കുറുങ്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്,മരുതരറപാഡത്ത്

CPI(M)

മലനപുഴ

ന്കരതിങ്കരപ്പുളതി

എറ.ശപാന്ത

W/O കൃഷ്ണനകുട്ടതി,നചെമട്ടതിയപപാടറ,_നന്കപാടുനപത്ത്

CPI(M)

മലനപുഴ

നന്കപാടുനപത്ത്

നന്ക.ശശതിന്കല

W/O നെപാരപായണസകപാമതി,ന്കപാരക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്,ന്കരതിങ്കരപ്പുളളതി

INC

മലനപുഴ

പുതുപരതിയപാരറ

നന്ക.എ.പ്രസന്നകുമപാരതി

W/O സുരദവന,പയല ഹടൌസത്ത്, പുതുപരതിയപാരറ

CPI(M)

ആലത്തൂര്

പഴനപപാലരക്കപാടത്ത്

ഇ.എ.ന്കമലറ

ചെതിറരക്കപാട്ഹടൌസത്ത്,_അതതിനപപാറ്റരപപാസത്ത് _

CPI(M)

W/O ന്കണന,_മുക്രങ്കപാട്ടുപറനപത്ത്,നന്കപാരട്ടക്കപാടത്ത്

CPI(M)

വടരക്കന്കരന്കളറ,
മപാട്ടുമല,
വപാവുളളപാപുരറ രപപാസത്ത്.
ആലത്തൂര്

തരൂര്

എറ.സഹദത്ത്

ആലത്തൂര്

എരതിമയൂര്

രപാമകൃഷ്ണന

പൂക്കുറതിശതി വഗീടത്ത്,_പുരളപാടത്ത്

INC
CPI(M)

ആലത്തൂര്

കുനെതിരശരതി

നന്ക.വതി.ചെന്ദ്രന

നവളതിച്ചപപാടത്ത് വഗീടത്ത്,_കുനെതിരശരതി

CPI(M)

കുനപളരക്കപാടത്ത്,
ആലത്തൂര്
ആലത്തൂര്

തൃപപാളൂര്

സതി.സുരരഷ്ബപാബു

CPI(M)
പുന്നക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്,
ഇരട്ടക്കുളറ.

ആലത്തൂര്

ആലത്തൂര്

നസറഗീനെ.എസത്ത്

CPI(M)
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ന്കളരതിക്കലവഗീടത്ത്,
രന്കപാനെപുരറ,
ഇരട്ടക്കുളറ.
ആലത്തൂര്

ന്കപാവരശരതി

നന്ക.എന.കുട്ടപന

CPI(M)
അരുണ്നെതിവപാസത്ത്,
നതരക്കതറ,
അഞമൂര്തതി.

ആലത്തൂര്

മറഗലറ

ഇനതിര ചെന്ദ്രന

CPI(M)
മനപപാടത്ത് വഗീടത്ത്,
ന്കതിഴക്കരഞ്ചരതി.

ആലത്തൂര്

ന്കതിഴക്കരഞ്ചരതി

ശപാന്തകുമപാരതി സുരദവന

CPI(M)
ചുണപാനപുന്കപാരന കുളനപത്ത്,
പറരശരതി,
ന്കരതിങ്കയറരപപാസത്ത്.

ആലത്തൂര്

രതക്കതിനന്കലത്ത്ല

രദവന്കതി രപാജന

CPI(M)
പപാച്ചതിക്കുളനപത്ത്,
മൂലരങ്കപാടത്ത് രപപാസത്ത്.

ആലത്തൂര്

മൂലരങ്കപാടത്ത്

സലല മുഹമ്മദപാലതി

CPI
അടതിയതപപാടറ ഹടൌസത്ത്,
ആയക്കപാടത്ത് ഗപാമറ രറപാഡത്ത്,
ആയക്കപാടത്ത് രപപാസത്ത്.

ആലത്തൂര്

വടക്കരഞ്ചരതി

അഡക: നന്ക.പതി.ശഗീന്കല

CPI(M)
രന്കപാട്ടപായതില,
പന്തലപാറപപാടറ,
പന്നതിയങ്കര രപപാസത്ത്.

ആലത്തൂര്

ന്കണനപ്ര

ഷഗീബ. ഇ

CPI(M)
നന്കപാളയക്കപാടത്ത്,
മഞപ്ര രപപാസത്ത്.

ആലത്തൂര്

ന്കപാരനപപാറ്റ

നചെന്തപാമര

CPI(M)
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രതപാണതിപപാടറ വഗീടത്ത്,
മണപപാടറ,
പുതുരക്കപാടത്ത്.
ആലത്തൂര്

പുതുരക്കപാടത്ത്

എറ.നന്ക.ചെന്ദ്രന

CPI(M)

നെതിലമ്പൂര്

ഇടതിവണ

രചെനെറകുളങ്ങര ഉമ്മുലവപാഹതിദ

രചെനെറകുളങ്ങര ഹടൌസത്ത്,_രവരട്ടരക്കപാടത്ത്, (P.O),_എരഞതിമങ്ങപാടത്ത്-679343

ML

നെതിലമ്പൂര്

പനെങ്കയറ

സതതി ബതിജു

പപാരതപാട്ടപാനെതിക്കല ശപാന്തതിഗപാറ(P.O, ഭൂതപാനെറ

INC

നെതിലമ്പൂര്

രപപാത്തുന്കലത്ത്ല

ഇഖ്ബപാല മപാസര്

നചെങ്ങരപായതി വഗീടത്ത്, മുരണ്ടരതി (P.O) 679334

ML

നെതിലമ്പൂര്

പപാരലമപാടത്ത്

നജയസണ് മപാതത

പപാരറക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, _പപാതതിരതിപപാടറ - 679334

INC

നെതിലമ്പൂര്

മരുത

നപരതിങ്കടക്കപാടത്ത് ജസഗീനെ

നപരതിങ്കടക്കപാടത്ത് ഹടൌസത്ത്, മരുത(P.O) 679333

ML

നെതിലമ്പൂര്

വഴതിക്കടവത്ത്

പതി.സതി.തങ്കമണതി

സപങ്കുളറ, വളതിക്കപാടത്ത്, വഴതിക്കടവത്ത്

CPI(M)

നെതിലമ്പൂര്

മണതിമൂളതി

രഷര്ലതി വര്ഗഗീസത്ത്

രചെനെതറ വഗീടത്ത്, വഴതിക്കടവത്ത്(P.O)679333

INC

നെതിലമ്പൂര്

എടക്കര

പുഷ്പവല്ലതി ടഗീച്ചര്

നതരക്കന്കപാലപായതില വഗീടത്ത്, നതയത്തുറ പപാടറ

INC

നെതിലമ്പൂര്

ന്കപാരപ്പുററ

നന്ക.പതി.വതിജയന സവദരര്

നന്കപാടക്കപാട്ടുപറമതില ഹടൌസത്ത്,ന്കപാരപ്പുററ(P.O)-679331

ML

നെതിലമ്പൂര്

പപാരലങ്ങര

ന്കരതിങ്ങനെറ പളതിയതില പഗീറ്റര്

ന്കരതിങ്ങനെറ പളതിയതില, (P.O)-പപാലപാങ്ങര, 679330

INC

നെതിലമ്പൂര്

പളതിക്കുതത്ത്

വളയനനെപാടതി ശശതി

വളയനനെപാടതി രന്കപാളനെതി,_പളതിക്കുതത്ത് (P.O), ചുങ്കതറ

INC

നെതിലമ്പൂര്

ചുങ്കതറ

വലസമ്മ നസബപാസരന

ആലുങ്കല വഗീടത്ത്, പനെമണ, പളതിക്കുതത്ത്(P.O)

INC

നെതിലമ്പൂര്

എരഞതിമങ്ങപാടത്ത്

രതപാപതില രചെക്കു

രതപാപതില, അന്കമപാടറ, എരഞതിമങ്ങപാടത്ത്

CPI(M)

പപാലരശരതി പുറപായത്ത് ഹടൌസത്ത്,
വപാഴയൂര്
രപാമനെപാട്ടുന്കര (വഴതി)
നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ന്കപാരപാടത്ത്

ടതി.പതി.പ്രമഗീള

CPI(M)

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ന്കരക്കപാവത്ത്

മൂസ ഫടൌലദത്ത്

വലതിയവഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്,മൂളപ്പുററ പതി.ഒ വപാഴയൂര്,
(വഴതി)രപാമനെപാട്ടുന്കര

ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

വപാഴക്കപാടത്ത്

സതി.എറ.എ.റഹത്ത് മപാന

ചെതിറ്റനൂരത്ത് ഹടൌസത്ത്,വപാഴക്കപാടത്ത് പതി.ഒ

INC
ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

എടവണപപാറ

രഗപാപപാലന കുഴതിമുളളതി

കുഴതിമുളളതി വഗീടത്ത്,പണതിക്കരപുറപായത്ത്,
നചെറുവപായൂര് പതി.ഒ

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ഒളവട്ടൂര്

പതി.എ.ജബപാര് ഹപാജതി

എളമരറ പതി.ഒ,നചെറുവപായൂര്,വപാഴക്കപാടത്ത്

ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

മുതുവല്ലൂര്

ഷരഗീഫ ടഗീച്ചര്

നനെല്ലതികുന്നുമ്മല ഹടൌസത്ത്,
തവനൂര് പതി.ഒ,കുഴതിമണ (വഴതി)

ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

മുണ്ടകുളറ

പപാറപ്പുറതത്ത് മറതിയറ

പപാറപ്പുറതത്ത് വഗീടത്ത്,മുതുവല്ലൂര് പതി.ഒ,നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

പുതതിയറക്കല സലഗീറ

പുതതിയറക്കല ഹടൌസത്ത്,പതി.ഒ.നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

IND

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

നനെടതിയതിരുപത്ത്

ന്കപാളങ്ങപാടന ആയതിഷടഗീച്ചര്

മുറതപാസത്ത് മനസതില, നനെടതിയതിരുപത്ത്.പതി.ഒ

ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ചെതിറയതില

നന്ക.പതി. ഹുസസന

തയതില ഹടൌസത്ത്, രന്കപാടങ്ങപാടത്ത്, നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ന്കരതിപ്പൂര്

അമലറചെഗീരതി ഹസഗീനെ ജപാസതിന

വപാച്ചതിനെണ്ടതിയതില ഹടൌസത്ത് ന്കരതിപ്പൂര്.പതി.ഒ

ML
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നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

പളതിക്കല

രപങ്ങപാട്ടത്ത് അബ്ദു

രപങ്ങപാട്ടത്ത് ഹടൌസത്ത്, പളതിക്കല.പതി.ഒ

ML
ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ന്കപാക്കരഞ്ചരതി

അമപായതതിങ്ങല അബൂബക്കര്

പടതിഞപാറ്റതിനസപ,
രചെരലമ പതി.ഒ

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

രചെരലമ

നന്ക.പതി.ബതിന്ദു

മച്ചതിയപാറകുന്നത്ത് ഹടൌസത്ത്,നന്കപാട്ടുക്കര,നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി പതി.ഒ

INC

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

ഐക്കരപടതി

എറ.ഡതി.സുസലഖ

സഫത്ത് വപാന മനസതില ,നപരതിയമലറ,പുളതിക്കല പതി.ഒ

ML

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

നന്കപാട്ടപ്പുററ

കുറതിച്ചതത്ത് മുസഖതി മുന്നതിസ

കുറതിച്ചതത്ത് വഗീടത്ത്,പുളതിക്കല പതി.ഒ

INC

നന്കപാരണ്ടപാട്ടതി

നചെറുന്കപാവത്ത്

സതി.റജഗീനെ

ദപാറു റഹത്ത് മ, നന്കപാടപ്പുററ,ന്കണറനവട്ടതിക്കപാവത്ത് പതി.ഒ

ML

ചെതിങ്ങറപറ്റ വഗീടത്ത്
പുളതിപപാടറ പതിഒ
വണ്ടൂര്

വടപുററ

ചെതിങ്ങറപറ്റ ലളതിത

INC
ന്കരുമപാരപറ്റ,
നെടുവതത്ത് പതി ഒ,
വണ്ടൂരത്ത്

വണ്ടൂര്

നെടുവതത്ത്

സതി സുരലപാചെനെ

വണ്ടൂര്

വണ്ടൂര്

ലഗീല ഹരതിദപാസത്ത്

ഇടവഴതിപുറതത്ത് വഗീടത്ത്, മച്ചതിങ്ങലത്ത് നപപായതിലത്ത്, ന്കപാപതിലത്ത്

CPI(M)

മൂച്ചതിക്കലത്ത് സുസബരത്ത്

മൂച്ചതിക്കലത്ത് വഗീടത്ത്
പപാലപാമടറ
ന്കപാരപാടത്ത് പതി ഒ

IND

INC

വണ്ടൂര്

ന്കപാരപാടത്ത്

CPI(M)

വണ്ടൂര്

വപാണതിയമലറ

പതി .നെപാടതികുട്ടതി

നപരുമുണ്ടരശരതി മൂതപായതി വഗീടത്ത്
എമങ്ങപാടത്ത്
അമരനപലറ സടൌതത്ത് പതി ഒ

വണ്ടൂര്

രപപാരൂര്

നന്ക ടതി അബപാസലതി

രന്കപാട്ടമ്മലത്ത് തണ്ടുപപാറക്കലത്ത്, രന്കപാട്ടക്കുന്നത്ത്, രപപാരൂരത്ത് പതി ഒ

INC

CPI(M)

വണ്ടൂര്

ചെപാതരങ്ങപാട്ടുപുററ

എറ മൂജഗീബത്ത് മപാസരത്ത്

മുസ്ളതിയപാരന്കതത്ത് വഗീടത്ത്,
നെതിരന്നപറനപത്ത്,
ചെപാതരങ്ങപാട്ടുപുററ പതി ഒ

വണ്ടൂര്

നചെമരശരതി

നതപാണ്ടതിയതിലത്ത് സുസലഖ

നതപാണ്ടതിയതിലത്ത് വഗീടത്ത് പപാണ്ടതിക്കപാടത്ത് പതി ഒ
പയപറനപത്ത്

IND
INC

വണ്ടൂര്

പപാണ്ടതിക്കപാടത്ത്

വതി എ മജഗീദത്ത് മപാസര്

നതയനപപാടതിക്കുതത്ത്
നചെനപ്രരശരതി പതി ഒ

വണ്ടൂര്

വള്ളുവങ്ങപാടത്ത്

നന്ക ടതി സുസബദ

ന്കണക്കന രതപാടതിന്ക വഗീടത്ത്
പൂളമണ

ML

വണ്ടൂര്

എളങ്കൂര്

അജതിത കുതതിരപാടതത്ത്

കുതതിരപാടതത്ത് വഗീടത്ത്, തൃക്കലരങ്ങപാടത്ത് പതി ഒ

INC

വണ്ടൂര്

തൃക്കലരങ്ങപാടത്ത്

ഇ അബ്ദുളത്ത് സലപാറ

ന്കല്ലതിങ്ങലത്ത് വഗീടത്ത്, ഹപാജതിയപാരത്ത് പടതി, തൃക്കലരങ്ങപാടത്ത് പതി ഒ

ML

വണ്ടൂര്

ന്കപാരക്കുന്നത്ത്

ശഗീരദവതി പ്രപാക്കുന്നത്ത്

പ്രപാക്കുന്നത്ത് വഗീടത്ത്
ആമയൂരത്ത് പതി ഒ

ML
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വണ്ടൂര്

തതിരുവപാലതി

സതി നന്ക നെളതിനെതി

കൃഷ്ണ ,

പുന്നപപാല പതി ഒ

INC
ML

വണ്ടൂര്

മമപാടത്ത്

കുപനെതത്ത് സഖറുന്നഗീസ

കുപനെതത്ത് ഹടൌസത്ത്
മനപപാടത്ത് പതി ഒ

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

സമലമപാറ

സതിബതി വര്ഗഗീസത്ത്

ന്കരതിപ്പുമണതില പുല്ലരഞ്ചരതി, നെല്ലറതണതി പതി.ഒ

INC

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

ചുളതിരയപാടത്ത്

പതി.ശതിവപാത്മജന

പരതിയപാരതത്ത് ,ന്കപാരക്കുളറ ,ചുളതിരയപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

രചെപാക്കപാടത്ത്

രമപാളതി പടൌരലപാസത്ത്

നെടുപപാറപ്പുറതത്ത് വഗീടത്ത്,പതി.ഒ രചെപാക്കപാടത്ത്

INC
INC

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

അടക്കപാക്കുണ്ടത്ത്

മറതിയക്കുട്ടതി ടഗീച്ചര്

പുതനപുരക്കല വഗീടത്ത്,
എടപറ്റ പതി.ഒ,രമലപാറ്റുര് (വഴതി), പതിന 679326

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

തരതിശത്ത്

മപാതത നസബപാസളന

തപാഴരതല വഗീടത്ത്,ഇരതിങ്ങപാട്ടതിരതി പതി.ഒ,ന്കരുവപാരകുണ്ടത്ത്

IND

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

ന്കരുവപാരക്കുണ്ടത്ത്

നബസതി ടഗീച്ചര്

പടതിപ്പുര വഗീടത്ത്,തരതിശത്ത് പതിഒ,മലപ്പുററ ജതില്ല .676523

ML

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

ആഞതിലങ്ങപാടതി

സതി.പതി.നെനതിനെതി

രചെപാലറപുലപാക്കല വഗീടത്ത്,പപാതതിരതിരക്കപാടത്ത് രപപാസത്ത്

IND

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

എടപറ്റ

രജപാജതി.നന്ക.അലകത്ത്

ന്കട്ടക്കയറ ഹടൌസത്ത് ,അരതിമണല പതി.ഒ,676525

IND

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

തുവ്വൂര്

എറ .അഹമ്മദത്ത് മപാസര്

മപാടരശരതി (വഗീടത്ത്),ആര്.എസത്ത്.രറപാഡത്ത്(പതി.ഒ),തുവ്വൂര് 679327

ML

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

നവളയൂര്

S/O അലവതിക്കുട്ടതി,
പളതിരശരതി,
രന്കപാഴതിരക്കപാടന കുഞതിമുഹമ്മദത്ത് എന്ന അഞ്ചച്ചവതിടതി .
കുഞപാന
പതി.ഒ.676525

ML

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

ന്കണക്കനനതപാടതിന്ക ജസഗീനെ

W/O മുജഗീബത്ത് റഹ്മപാന,ന്കണക്കനനതപാടതിന്ക ഹടൌസത്ത്,ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്,676525

INC

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

മപാടമറ

റഫഗീഖ മറ്റത്തൂര്

മറ്റത്തൂര് ഹടൌസത്ത്,പുല്ലരങ്കപാടത്ത് പതി.ഒ-676525

ML

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

അമരമലറ സടൌതത്ത്

ന്കളരതിക്കല സുരരഷത്ത് കുമപാര്

മതിന മനതിരറ,രചെപാരലപാടത്ത്,മണപാതതിനപപായതില (പതി.ഒ).പൂരക്കപാട്ടുറപപാടറ 679332

INC

ന്കപാളതിന്കപാവത്ത്

ന്കരുളപായതി

മരനെപാജത്ത് ന്കപാരരരന

ന്കപാരരരന വഗീടത്ത്,നന്കപായലമുണ്ട,ന്കരുളപായതി (പതി.ഒ)

CPI(M)

W/O ജലഗീസത്ത് നന്കപാളരക്കപാടന,
നപപാറ്റമ്മല വഗീടത്ത്,
കുനെതിയതില
ന്കഗീഴ്പറമത്ത് പതി.ഒ
അരഗീരക്കപാടത്ത്

ന്കഗീഴപറമത്ത്

നന്കപാളരക്കപാടന ചെതിഞ ഷമഗീനെ

INC

അരഗീരക്കപാടത്ത്

നവറ്റതിലപപാറ

രഡപാളതി രജപാസത്ത്

നനെല്ലതിവതിളയതില വഗീടത്ത്, രതപാട്ടുമുക്കറ, അരഗീരക്കപാടത്ത്.

CPI

അരഗീരക്കപാടത്ത്

സമത

നചെറുനക്കപാടന അജതിത

ന്കളതതിങ്ങലനതപാടതിവഗീടത്ത്.പൂവതതിക്കല

ML

അരഗീരക്കപാടത്ത്

ഒതപായതി

പതി.ടതി സപാഹതിദപാബതി

ന്കളരതിപറമതില വഗീടത്ത്,സമത പതി.ഒ,അരഗീരക്കപാടത്ത് വഴതി.

ML

അരഗീരക്കപാടത്ത്

എടവണ

മപാങ്കുന്നന സുനരതി

മപാങ്കുന്നത്ത് വഗീടത്ത്, പതപതിരതിയറ പതി.ഒ

INC

അരഗീരക്കപാടത്ത്

പന്നതിപപാറ

ഷതിബതില.വതി.പതി

വലതിയപഗീടതിന്കക്കല ഹടൌസത്ത്,
പതപതിരതിയറ പതി.ഒ.

ML

വപാളപ്ര വഗീടത്ത്, ഇരുരവറ്റതി, രതപാട്ടതിലങ്ങപാടതി പതി.ഒ
അരഗീരക്കപാടത്ത്

നചെങ്ങര

വതി.ഹറസ

ML
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അരഗീരക്കപാടത്ത്

പുലപറ്റ

പപാലറകുളറങ്ങര മുരളഗീധരന

പപാലറകുളറങ്ങര വഗീടത്ത്, ഒളമതതില പതി.ഒ, രമപാങ്ങറ.

INC

അരഗീരക്കപാടത്ത്

തൃപനെച്ചതി

മൂച്ചതിരതപാട്ടതതില സസതലവതി

മൂച്ചതിരതപാട്ടതതില ഹടൌസത്ത്.തൃപനെച്ചതി പതി.ഒ

ML

അരഗീരക്കപാടത്ത്

ന്കപാവന്നൂര്

നന്ക.പതി.രവലപായുധന

ന്കതിഴനക്കപുരക്കല വഗീടത്ത്,ന്കപാവനൂര് പതി.ഒ

ML

അരഗീരക്കപാടത്ത്

കുഴതിമണ

വലതിയപാറക്കുണ്ടത്ത് രജതിത

വലതിയപാറക്കുണ്ടത്ത് വഗീടത്ത്, കുഴതിമണ പതി.ഒ

INC

അരഗീരക്കപാടത്ത്

ന്കഗീഴതിരശരതി

എറസതി മുഹമ്മദ്ഹപാജതി

എറ.സതി ഹടൌസത്ത്, ന്കതിഴതിരശരതി, കുഴതിമണ പതി.ഒ

ML

അരഗീരക്കപാടത്ത്

നവരളരതി

അമപാഴതതിങ്ങല മുനെഗീറ

അമപാഴതതിങ്ങല വഗീടത്ത്,അരഗീരക്കപാടത്ത്

ML

അരഗീരക്കപാടത്ത്

അരഗീരക്കപാടത്ത്

നന്ക.പതി.നെടൌഷപാദലതി

ന്കരതിക്കപാടനനപപായതില വഗീടത്ത്
നചെമക്കപാട്ടൂര് പതി.ഒ

INC

അരഗീരക്കപാടത്ത്

ഓമപാനൂര്

പതി.നന്ക ശതിഹപാബുദഗീന

കൂനമ്മല വഗീടത്ത്,ഓമപാനൂര് പതി.ഒ

ML

അരഗീരക്കപാടത്ത്

ചെഗീരക്കപാടത്ത്

യു.നന്ക അബൂബക്കര് മപാസര്

ഉരുന്നതിക്കുളവന, ന്കണനരചെപാലയതില, ഓമപാനൂര് പതി.ഒ

INC

മലപ്പുററ

നമപാറയൂര്

പൂന്തല സുസലമപാന

എടപറമത്ത്_നമപാറയൂര് പതി.ഒ_673642

ML

മലപ്പുററ

വള്ളുവമറ

പൂന്തല സുഹറ

രന്കപാടപാലതി പുതനവഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത് _ആലുങ്ങപറ്റ_വള്ളുവമറ പതി.ഒ

ML

മലപ്പുററ

അറവങ്കര

ന്കണയറരന്കപാട്ടത്ത് ബപാലന

അതപാണതിക്കല_വള്ളുവമറ പതി.ഒ

ML

മലപ്പുററ

പൂരക്കപാട്ടൂര്

തറയതില സലമപാന

തറയതില വഗീടത്ത്_മുതതിരതിപറമത്ത്_വള്ളുവമറ പതി.ഒ

ML

മലപ്പുററ

ഇരുമ്പുഴതി

വതി.വതി.നെപാസര്

വപാലഞ്ചഗീരതി വയങ്കര ഹടൌസത്ത്_പപാപതിനെതിപപാറ പതി.ഒ

ML

മലപ്പുററ

ആനെക്കയറ

നന്ക.വതി.സലമ

അനഗഹറ വതില്ല _ഉടുമതപടതി_ന്കടരമപാടത്ത് പതി.ഒ

ML

മലപ്പുററ

പന്തല്ലൂര്

ലപാലതി രജപാസത്ത്

W/O രജപാസത്ത്_പുള്ളുവയലതില _രചെപ്പൂര്, ആനെക്കയറ_676509

INC

മലപ്പുററ

ഉമ്മത്തൂര്

എറ.പതി.മുഹമ്മദത്ത്

മൂഴതിയതില പപാറമ്മല ഹടൌസത്ത്_വടരക്കമണ പതി.ഒ_രന്കപാഡൂര്

ML

മലപ്പുററ

വലതിയപാടത്ത്

നചെറുന്കപാട്ടതില സജ്നെ

W/O സലഗീറ_നചെറുന്കപാട്ടതില ഹടൌസത്ത്_ആലപറ്റകുളമത്ത്_രന്കപാഡൂര് പതി.ഒ

ML

മലപ്പുററ

രചെരങ്ങപാട്ടൂര്

ഒളന്കര കുഞയമുട്ടതി

S/O അഹമ്മദത്ത് ഹപാജതി_ഒളന്കര ഹടൌസത്ത്_ചൂനൂര്_രചെരങ്ങപാട്ടൂര് പതി.ഒ__

ML

മലപ്പുററ

ചെപാപനെങ്ങപാടതി

ടതി.ടതി. രന്കപായപാമു

S/O മുഹമ്മദ്കുട്ടതി_തട്ടപാരനതപാടതി_നപപാനമള

ML

മലപ്പുററ

പുത്തൂര്

വതില്ലപാലതത്ത് നെളതിനെതി

കൃഷ്ണവതിലപാസത്ത്_കുളത്തുപറമത്ത്_ഒതുക്കുങ്ങല

INC

മലപ്പുററ

ഒതുക്കുങ്ങല

മണപാര്കുണ്ടതില അന്നതത്ത്

മണപാര്കുണ്ടതില ഹടൌസത്ത്_നന്കപാളത്തുപറമത്ത്_ഒതുക്കുങ്ങല പതി.ഒ

ML

മലപ്പുററ

മറ്റത്തൂര്

പുല്ലമലവന ന്കദഗീജ

പുല്ലമലവന ഹടൌസത്ത്_മറ്റത്തൂര് പതി.ഒ

ML

SJ(D)

മലപ്പുററ

അരതിമ

ആനെറകുന്നതത്ത് ഹപാഫതിയ

ആനെറകുന്നതത്ത് ഹടൌസത്ത്
രമപാങ്ങറ പതി.ഒ
673642

നപരതിന്തലമണ

നനെനമതിനെതി

കുന്നറകുലതത്ത് വനെജ

കുന്നറകുലതത്ത് വഗീടത്ത്, തച്ചതിങ്ങനെപാടറ പതി ഒ

INC

നപരതിന്തലമണ

നചെമ്മപാണതിരയപാടത്ത്

പതി നന്ക അബുബക്കര് ഹപാജതി

പപാട്ടുന്കളതതില വഗീടത്ത്, പതി ഒ ന്കതിഴക്കുറപപാടറ

ML

നപരതിന്തലമണ

രമലപാറ്റൂര്

നചെട്ടതിയപാറനതപാടതിന്ക ഷഗീജരമപാള്

നചെട്ടതിയപാറനതപാടതിന്ക വഗീടത്ത്, എടയപാറ്റൂര് പതി ഒ

IND

നപരതിന്തലമണ

ന്കപാരരവട്ടറ

ആയതിശ ഷറസു പതി സതി

പട്ടതിക്കപാടത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

നപരതിന്തലമണ

നവട്ടത്തൂര്

നന്ക ഇ ഹറസ ഹപാജതി

ന്കണറനതപാടതി,ഇരുനപരനെപാട്ടതിലത്ത് വഗീടത്ത്, നവട്ടത്തൂരത്ത് പതി ഒ

INC

നപരതിന്തലമണ

അരക്കുപറമത്ത്

അറക്കല കുമപാരന

അറക്കല വഗീടത്ത്, അരക്കുപറമത്ത് പതി ഒ

ML

നപരതിന്തലമണ

തപാരഴരക്കപാടത്ത്

ഇറക്കതിങ്ങല അനെതിത

ഇറക്കതിങ്ങല വഗീടത്ത്, അമ്മതിനെതിക്കപാടത്ത് പതി ഒ

ML
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നപരതിന്തലമണ

ആലതിപറമത്ത്

വല്ലതതില മുഹമ്മദലതി

വല്ലതതില വഗീടത്ത്, ആനെമങ്ങപാടത്ത് പതി ഒ

ML

നപരതിന്തലമണ

ആനെമങ്ങപാടത്ത്

നചെറതിരയടതത്ത് അറബുജപാക്ഷതി

നചെറതിരയടതത്ത് വഗീടത്ത്, ആനെമങ്ങപാടത്ത് പതി ഒ

INC

നപരതിന്തലമണ

കുന്നക്കപാവത്ത്

മുഹമ്മദപാലതി കുയതിലന

കുയതിലന വഗീടത്ത്, നചെറുന്കര പതി ഒ

ML

നപരതിന്തലമണ

ഏലറകുളറ

രഗപാവതിന പ്രസപാദത്ത്

പടതിഞപാനറ പൂഴതിക്കുതത്ത് വഗീടത്ത്, കുന്നക്കപാവത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

നപരതിന്തലമണ

പുലപാമരന്തപാള്

എന ഷറഗീനെ ടഗീച്ചര്

നഞളതിയനതപാടതി വഗീടത്ത്,പുലപാമരന്തപാള് പതി ഒ

INC

നപരതിന്തലമണ

കുറുവമലറ

പപാറപാരന്തപാടന സറഫുന്നഗീസ

പപാറപാരന്തപാടന വഗീടത്ത്, പുലപാമരന്തപാള് പതി ഒ

ML

നപരതിന്തലമണ

പരതിയപാപുരറ

ന്കളതതില സുഹറ

ന്കളതതില വഗീടത്ത്, പുതനെതപാണതി പതി ഒ

ML

നപരതിന്തലമണ

തതിരൂര്ക്കപാടത്ത്

കുന്നതത്ത് മുഹമ്മദത്ത്

കുന്നതത്ത് വഗീടത്ത്, തതിരൂര്ക്കപാടത്ത് പതി ഒ

ML

നപരതിന്തലമണ

അങ്ങപാടതിപ്പുററ

യു രവതി

ഉപ്പുറതറ വഗീടത്ത്, അങ്ങപാടതിപ്പുററ പതി ഒ

CPI(M)

നപരതിന്തലമണ

പട്ടതിക്കപാടത്ത്

ചെക്കരനതപാടതി സമഗീറ

ചെക്കരനതപാടതി വഗീടത്ത്, പട്ടതിക്കപാടത്ത് പതി ഒ

ML

മങ്കട

കൂട്ടതിലങ്ങപാടതി

നെരതിക്കുന്നന സഫതിയ

W/o അബൂബക്കര്, നപരതിന്തപാറ്റതിരതി.പതി.ഒ, മക്കരപറമത്ത്

ML

മങ്കട

വളതിക്കപാപറ്റ

പതി.ഉസപാന

S/o ആലതി, പടതിഞപാറ്റുമുറതി പതി.ഒ, കൂട്ടതിലങ്ങപാടതി

ML

മങ്കട

രന്കപാഴതിരക്കപാട്ടുപറമത്ത്

യു.നന്ക.അബൂബക്കര്

S/O വഗീരപാനകുട്ടതി ഹപാജതി, ഊരരക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, പൂഴതിക്കുന്നത്ത്, പതി.ഒ. നവളതില

INC

മങ്കട

മങ്കട

ന്കളത്തുറപടതിയതില അനെതിലകുമപാര്

S/O അയപന, രവരുറ പുലപാക്കല, ന്കടന്നമണ.പതി.ഒ.

ML

മങ്കട

വടക്കപാങ്ങര

സതി.എച്ചത്ത്. മുഹമ്മദപാലതി

S/O മുഹമ്മദത്ത്, ചുണ്ടയതില ഹടൌസത്ത്, മക്കരപറമത്ത്

ML

മങ്കട

പുഴക്കപാട്ടതിരതി

റസതിയ പതിലപാപറമതില

W/O ഹറസ, പതിലപാപറമതില വഗീടത്ത്, രപാമപുരറ.പതി.ഒ

ML

മങ്കട

ന്കടുങ്ങപുരറ

ജമഗീല ന്കരുവപാടതി

W/O ഹസന, ന്കടുങ്ങപുരറ.പതി.ഒ

IND

മങ്കട

നന്കപാളത്തൂര്

നചെട്ടതിയപാറനതപാടതി മുരളഗീധരന

S/O രപാഘവന നെപായര്, സപാരറഗ, നന്കപാളത്തൂര്.പതി.ഒ. മലപ്പുററ

INC

മങ്കട

നവങ്ങപാടത്ത്

നന്ക.രപാജരഗപാപപാലന

S/O ലകതിക്കുട്ടതി അമ്മ, ന്കളതതില വഗീടത്ത്, നവങ്ങപാടത്ത്.പതി.ഒ, വഴതി നന്കപാളത്തൂര്

CPI(M)

മങ്കട

പപാങ്ങത്ത്

നെസഗീറരമപാള് പപാലപ്ര

W/O ബഷഗീര്, പപാലപ്ര ഹടൌസത്ത്, പപാങ്ങത്ത് സടൌതത്ത്.പതി.ഒ

ML

മങ്കട

പടപറമത്ത്

ഉസമബപാന എരഞതിനതപാടതി

W/O ഹതിനെപായതത്ത്, എരഞതിനതപാടതി ഹടൌസത്ത്, കുറുവ, മക്കരപറമത്ത്.പതി.ഒ

INC

മങ്കട

മക്കരപറമത്ത്

നന്ക.പതി.ഷപാഹതിദ

W/O മുഹമ്മദപാലതി, കുറ്റതിപുളതിയന ഹടൌസത്ത്, മക്കരപറമത്ത്.പതി.ഒ

ML

മങ്കട

കുറുവ

പട്ടുകുണ്ടന മുനെഗീറ മുസഫ

W/O മുസഫ, മുല്ലപളതി.പതി.ഒ, പഴമള്ളൂര്

ML

ML
ML

കുറ്റതിപ്പുററ

രണ്ടതപാണതി

സതി.പതി.വഹഗീദ

രചെപാലയതില പറമതില ഹടൌസത്ത്
വപാരതിയതത്ത്
പതി.ഒ.രണ്ടതപാണതി

കുറ്റതിപ്പുററ

ന്കല്ലപാര്മറഗലറ

സതി.എച്ചത്ത്.ജലഗീല

ചൂരപതിലപാക്കല ഹടൌസത്ത്_പതി.ഒ.രണ്ടതപാണതി_പതിന 676510

കുറ്റതിപ്പുററ

പറപ്പൂര്

നന്ക.പതി.സുരരന്ദ്രന എന്ന മണതിക്കുട്ടന ന്കപാലപായതില ഹടൌസത്ത്_ന്കപാടപാമ്പുഴ പതി.ഒ

കുറ്റതിപ്പുററ

മപാവണ്ടതിയൂര്

നന്ക.ടതി.റപാഹതില സസന

W/O സസനദഗീന
രന്കപാടരഞ്ചരതി തറയ്ക്കല വഗീടത്ത്
വടക്കുറപുററ പതി.ഒ

കുറ്റതിപ്പുററ

പൂക്കപാട്ടതിരതി

സഖറുന്നഗീസ ചെതിറ്റന്കതത്ത്

ചെതിറ്റന്കതത്ത് ഹടൌസത്ത്_അതതിപറ്റ_എടയൂര് പതി.ഒ
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കുറ്റതിപ്പുററ

വലതിയകുന്നത്ത്

നെജ്മുദഗീന .സതി.പതി

S/O മുഹമ്മദത്ത് കുട്ടതി
രചെപാരതടതത്ത് പളതിയപാലതില
ഷടൌക്കതത്ത് മനസതില
വലതിയകുന്നത്ത് പതി.ഒ

കുറ്റതിപ്പുററ

നവണ്ടല്ലൂര്

പതി.അബ്ദുറഹതിമപാന മപാസര്

നപരതിങ്ങപാട്ടുനതപാടതി_ഇരതിമതിളതിയറ_

INC

കുറ്റതിപ്പുററ

കുളമറഗലറ

നചെന്കതിടനകുഴതിയതില അബ്ദുന്നപാസര്

നചെന്കതിടനകുഴതി ഹടൌസത്ത്_നന്കപാട്ടപാരറ_പതി.ഒ.വളപാരഞ്ചരതി

ML

കുറ്റതിപ്പുററ

ന്കപാട്ടതിപരുതതി

നന്ക.നന്ക.ആയതിഷപാബതി

കൂനകുന്നതത്ത് ഹടൌസത്ത്_ന്കപാട്ടതിപരുതതി_വളപാരഞ്ചരതി പതി.ഒ

ML

കുറ്റതിപ്പുററ

നന്കപാളക്കപാടത്ത്

റുബഗീനെ സക്കരതിയ

നപപാറ്റമ്മല പടതിഞപാരറതതില
എടച്ചലറ രപരശന്നൂര് പതി.ഒ

ML

സന്കപളതി അബ്ദുളക്കുട്ടതി

സന്കപളതി ഹടൌസത്ത്
നന്കപാളക്കപാടത്ത്
കുറ്റതിപ്പുററ പതി.ഒ.

ML

INC

കുറ്റതിപ്പുററ

ന്കഴതല്ലൂര്

ML

കുറ്റതിപ്പുററ

നെടുവട്ടറ

രമണതി മണതിന്കണ്ഠന

പ്രശപാന്തതി
രപാങ്ങപാട്ടൂര്
നെടുവട്ടറ പതി.ഒ

കുറ്റതിപ്പുററ

ന്കഞതിപ്പുര

നന്ക.കൃഷ്ണന

തപാലനപപാലതിപറമതില ഹടൌസത്ത്_സവക്കത്തൂര്_വളപാരഞ്ചരതി പതി.ഒ

INC

കുറ്റതിപ്പുററ

കുടരശരതി

ന്കളതതിലനതപാടതി സലഗീനെ

W/o മുസഫ_ന്കളതതിലനതപാടതി ഹടൌസത്ത്_പതി.ഒ.ന്കരതിരപപാള്

ML

ML

കുറ്റതിപ്പുററ

നവട്ടതിച്ചതിറ

ഇ.സക്കഗീര് മപാസര്

എടതടതതില ഹടൌസത്ത്
രചെരൂരപാല
പതി.ഒ. അനെന്തപാവൂര്

കുറ്റതിപ്പുററ

ന്കടുങ്ങപാത്തുകുണ്ടത്ത്

അഴപ്പുററ ന്കദതിയപാമു

അഴപ്പുററ ഹടൌസത്ത്
ന്കലപന്കരഞ്ചരതി പതി.ഒ

ML

തപാനൂര്

പരതിയപാപുരറ

പതി.പതി. ഷറസുദഗീന

പപാണപാച്ചതിനനറ പുരക്കല, എടക്കടപ്പുററ, തപാനൂര്

ML

തപാനൂര്

പനെങ്ങപാട്ടൂര്

രപാമന നന്ക.പതി

രന്കപാന്തതത്ത് പറമതില ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ നന്ക.പുരറ, പട്ടരുപറമത്ത്

IND

തപാനൂര്

ഒഴൂര്

അലവതി മുക്കപാട്ടതില

മുക്കപാട്ടതില ഹടൌസത്ത്, രന്കപാറപാടത്ത്, ഒഴൂര് പതി.ഒ, 676307

IND

തപാനൂര്

അയപായ

പറപപാരതല അബ്ദുറഹ്മപാന

പറപപാരതല ഹടൌസത്ത്, ഓമച്ചപ്പുഴ പതി.ഒ, 676320

ML

തപാനൂര്

നപരുമണ

സസനെബ നചെറതിയപാപ്പു നചെരതിച്ചതി

നചെരതിച്ചതി ഹടൌസത്ത്, രന്കപാഴതിനച്ചനെ, വപാളക്കുളറ പതി.ഒ

ML

തപാനൂര്

വളവന്നൂര്

എറ. സലമ അഷ്റഫത്ത്

മരയരതി ഹടൌസത്ത്, ന്കടുങ്ങപാതത്ത്കുണ്ടത്ത്, പതി.ഒ വളവന്നൂര്

ML

തപാനൂര്

നചെറതിയമുണ്ടറ

കുറുരക്കപാളതി സപാജതിദ

കുറുരക്കപാളതി ഹടൌസത്ത്, നചെറവന്നൂര് , പപാറമ്മലങ്ങപാടതി. പതി.ഒ, 676551

ML

തപാനൂര്

തൂവക്കപാടത്ത്

അടതിയപാട്ടതില മുനെഗീറ

അടതിയപാട്ടതില വഗീടത്ത്, പന്തപാവൂര് , പതി.ഒ ന്കന്മനെറ, 676556

ML

തപാനൂര്

തലക്കടത്തൂര്

മണ്ടന്കതതിങ്ങല ന്കമ്മുകുട്ടതി

മണ്ടന്കതതിങ്ങല ഹടൌസത്ത്, തറയതില , തലക്കടത്തൂര് , പതി.ഒ 676103

ML

തപാനൂര്

നപപാനമുണ്ടറ

ന്കല്ലതിളുമതില സസനെബ

ന്കല്ലതിളമതില ഹടൌസത്ത്, ആദൃരശരതി പതി.ഒ, 676106

ML

തപാനൂര്

കുറ്റതിപപാല

പതി.നന്ക സഹരദ്രപാസത്ത് മപാസര്

പപാറമ്മല കുടുരക്കങ്ങല , പതി.ഒ നപപാന്മുണ്ടറ

INC

തപാനൂര്

പന്കര

നതപാട്ടതിയതില ഷറഗീഫ

നതപാട്ടതിയതില ഹടൌസത്ത്, മഗീനെടത്തൂര് പതി.ഒ

ML
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തപാനൂര്

വട്ടതപാണതി

ന്കട്ടതിവഗീട്ടതില തങ്കറ

ന്കട്ടതിവഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്, നന്ക.പുരറ പതി.ഒ, തപാനെപാളൂര് , 676307

CPI(M)

തപാനൂര്

നെതിറമരുതൂര്

വതി.വതി. അബ്ദുലസലപാറ

വട്ടതിയറ വഗീട്ടതില , വളതിക്കപാഞതിരറ, നെതിറമരുതൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

തപാനൂര്

ന്കപാളപാടത്ത്

വതി.സതി. ന്കമലറ ടഗീച്ചര്

ന്കഗീരഴടതത്ത്, പതി.ഒ നെതിറമരുതൂര്

CPI(M)

തപാനൂര്

മൂലക്കല

നന്ക. സലപാറ

രന്കപാട്ടതില , എടക്കടപ്പുററ, തപാനൂര്

ML

തപാനൂര്

തപാനൂര്

വലതിയന്കതത്ത് പുതതിയ മപാളതിരയക്കല
സൂഹറ

വലതിയന്കതത്ത് പുതതിയ മപാളതിരയക്കല , ന്കപാട്ടതിലങ്ങപാടതി, പതി.ഒ തപാനൂര്

INL

രവങ്ങര

പുന്കയൂര്

ന്കളതിയതത്ത് റുഖതിയടഗീച്ചര്

നനെടുങ്ങപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്,എ.ആര് നെഗര്(പതി.ഒ)

ML

രവങ്ങര

ന്കണമറഗലറ

മണ്ടന്കതതിങ്ങല രദവദപാസന

മണ്ടന്കതതിങ്ങല വഗീടത്ത്,ന്കണമറഗലറ(പതി.ഒ)676304

ML

രവങ്ങര

രചെറൂര്

നന്ക.പതി.കുഞതിന്കദതിയുമ്മ എന്ന മപാള്ട്ടതി ന്കരണങ്ങപാട്ടത്ത് പുതലതത്ത് വഗീടത്ത്,ന്കണമറഗലറ നവസത്ത്(പതി.ഒ)

INC

രവങ്ങര

കുറ്റപാളൂര്

മച്ചതിങ്ങല ഹവപാ ഉമ്മ

നന്കപാളക്കപാടന വഗീടത്ത്, പൂളപാപഗീസത്ത്

ML

രവങ്ങര

ന്കപാരപാരതപാടത്ത്

മണതില നബനസഗീറ

മണതില വഗീടത്ത്, മനപഗീതതി, ഊരന്കറ ന്കഗീഴ്മുറതി

ML

രവങ്ങര

പപാലപാണതി

നെസഗീറ ടഗീച്ചര്

മദപാരതി വഗീടത്ത്, തറയതിട്ടപാല,രവങ്ങര(പതി.ഒ)

ML

രവങ്ങര

പറപ്പൂര്

ടതി.ടതി. ബഗീരപാവുണതി

തൂനപതത്ത് തപാനഴക്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, പറപ്പൂര്(പതി.ഒ)

ML

രവങ്ങര

പുതുപറമത്ത്

വതി.ടതി. സുസബര് തങ്ങള്

വലതിയപാക്കനതപാടതി വഗീടത്ത്,നചെറുരശപാല (പതി.ഒ), രണ്ടതപാണതി

ML

രവങ്ങര

എടരതിരക്കപാടത്ത്

ന്കഴങ്ങതില സുസലഖ

ന്കഴങ്ങതില വഗീടത്ത്,എടരതിരക്കപാടത്ത്(പതി.ഒ)

ML

രവങ്ങര

വപാളക്കുളറ

ക്രസനറത്ത് ജസഗീറ

ക്രസനറത്ത്,പപാപപാലതി, വപാളക്കുളറ(പതി.ഒ)

ML

രവങ്ങര

നതന്നല

എറ.പതി. കുഞതിനമപായഗീന എന്ന ആപ മൂട്ടപറനപന വഗീടത്ത്, നതന്നല(പതി.ഒ)

ML

രവങ്ങര

ന്കരച്ചരതിപടതി

സപാജതിദ. എ.നന്ക

അഞന്കണ്ടനവഗീടത്ത്, പുതനെങ്ങപാടതി, വലതിരയപാറ

INC

രവങ്ങര

രവങ്ങര

പതി.നന്ക. മുഹമ്മദലതി ഹപാജതി

പതി.നന്ക. ഹടൌസത്ത്, കൂരതിയപാടത്ത് പതി.ഒ

ML

ആസപാദത്ത് മനസതില, നചെണ്ടപുറപായ,എ,ആര്.നെഗര്(പതി.ഒ)
രവങ്ങര

കൂരതിയപാടത്ത്

അഹമ്മദത്ത് മുഹത്ത് യദഗീന നവട്ടതിയപാടന

രവങ്ങര

വതി നന്ക പടതി

അബ്ദുല റഷഗീദത്ത്. പതി.നന്ക

INC
പതി.നന്ക ഹടൌസത്ത്, നന്കപാളപ്പുററ സടൌതത്ത്, എ.ആര് നെഗര് (പതി.ഒ)

ML

ആയതിഷ മനസതില ,രന്കപാരറവളപതില ഹടൌസത്ത്,പതി.ഒ.വളതിക്കുന്നത്ത് രനെപാര്ത
ംത്ത്.മലപ്പുററ ജതില്ല 673314
തതിരൂരങ്ങപാടതി

ന്കടലുണ്ടതിനെഗരറ

എറ.പതി.സുസബദ ടഗീച്ചര്

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

അരതിയല്ലൂര്

പറമതില സുനെതിലകുമപാര്

പുന്നരശരതി വഗീടത്ത്,വളതിക്കുന്നത്ത് പതി.ഒ.673314

CPI(M)

തതിരൂരങ്ങപാടതി

രതഞതിപലറ

ന്കലരപാണതി രപാമചെന്ദ്രന

സബര്മതതി പതി.ഒ,നചെനെക്കലങ്ങപാടതി,രതഞതിപലറ 673636

INC

തതിരൂരങ്ങപാടതി

രതഞതിപലറ ഈസത്ത്

ആയതിഷപാബതി പപാലക്കല

ആച്ചപറമതില വഗീടത്ത്,ന്കടക്കപാട്ടുപപാറ,രതഞതിപലറ പതിഒ.673636

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നപരുവള്ളൂര്

നന്ക.ടതി.സപാജതിത

ന്കപാരതിതപാഴനതകുണ്ടതില ഹടൌസത്ത്,പറമതില പഗീടതിന്ക പതി.ഒ

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നപരുവള്ളൂര് നവസത്ത്

പുരറ്റക്കപാട്ടത്ത് ററല

വടക്കുവഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്,സൂപര് ബസപാര്,പറമതില പഗീടതിന്ക പതി.ഒ. 676315

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

പടതിക്കല

എറ.എ.ഖപാദര്

റയഹപാനസത്ത്,നവളതിമുക്കത്ത് സടൌതത്ത്പതി.ഒ.676317

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നവളതിമുക്കത്ത്

ന്കടവതത്ത് നമപായദഗീന കുട്ടതി

ന്കടവതത്ത് ഹടൌസത്ത്,നവളതിമുക്കത്ത് സടൌതത്ത് പതി.ഒ 676317

IND

Page 62

Block Panchayat - Result Sheet
തതിരൂരങ്ങപാടതി

മുന്നതിയൂര്

എന.എറ. അനവര് സപാദതത്ത്

നെരതിരക്കപാട്ടത്ത് രമരച്ചഎരതി ഹടൌസത്ത്,ആലതിന ചുവടത്ത്,മൂന്നതിയൂര് 676311

ML
CMP

തതിരൂരങ്ങപാടതി

തൃക്കുളറ

ചെക്കറപറമതില രബബതി

ചെക്കറപറമതില ഹടൌസത്ത്,ചുളതിപപാറ
പതി.ഒ. വപാളക്കുളറ വഴതി

തതിരൂരങ്ങപാടതി

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നന്ക.എറ.നമപായദഗീന

ന്കരുമതില മതിന്കച്ച ഹടൌസത്ത്,ന്കക്കപാടത്ത് പതി.ഒ

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നവന്നതിയൂര്

പരപന അബ്ദുറഹതിമപാന

പരപന ഹടൌസത്ത്,പതി.ഒ.നവന്നതിയൂര് 676508

INC

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നെന്നമ

നെപാസതിയ സതിദഗീഖത്ത് വടക്കുറപറമതില

വടക്കന പറമതില ഹടൌസത്ത്,നചെറുമുക്കത്ത്.പതി.ഒ,തതിരൂരങ്ങപാടതി 676306

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നന്കപാടതിഞതി

എലതിമപാടന ഹറസ

എലതിമപാട്ടതില ഹടൌസത്ത്,നന്കപാടതിഞതി.പതി.ഒ 676309

ML
ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

പപാലതതിങ്കല

വതി.വതി.ജമഗീല.ടഗീച്ചര്

ന്കടവതത്ത് വലതിയപഗീടതിരയക്കല ഹടൌസത്ത്,പപാലതതിങ്ങല,പതി.ഒ.ഉളണ
ംറ.പരപനെങ്ങപാടതി 676303

തതിരൂരങ്ങപാടതി

പരപനെങ്ങപാടതി

പപാട്ടരശരതി തപാമതി എന്ന ബപാലന

പപാട്ടരശരതി ഹടൌസത്ത്,പപാലതതിങ്ങല,ഉളണറ.പതി.ഒ

ML

തതിരൂരങ്ങപാടതി

നചെട്ടതിപടതി

ബതി.പതി.ഹറസരന്കപായ

ബപാപപാലതിനനറപുരക്കല,പതി.ഒ.നചെട്ടതിപടതി , ആലുങ്ങല പരപനെങ്ങപാടതി

INC

തതിരൂരങ്ങപാടതി

ഉളണറ

വതി.പതി.ബുഷ്റ ടഗീച്ചര്

നെതിസപാമനസതില,പപാലതതിങ്ങല ,ഉളണറ പതി.ഒ

ML

തതിരൂര്

പറവണ

കുന്നതന്കതത്ത് ചെണപറമതില
ആമതിനെപാബഗീവതി

കുന്നതന്കതത്ത് ചെണപറമതില ഹടൌസത്ത്, ന്കപാനൂര്, വപാക്കപാടത്ത് പതി.ഒ 676502

ML

തതിരൂര്

നവട്ടറ

പനെരക്കപാതത്ത് സഗീത

പനെരക്കപാതത്ത് വഗീടത്ത്, നവട്ടറ പതി.ഒ, തതിരൂര് 676102

INC

തതിരൂര്

തലക്കപാടത്ത്

ഉള്ളുവളപതില രഗപാവതിനന

ഉള്ളുവളപതില ഹടൌസത്ത്, മപാങ്ങപാട്ടതിരതി പതി.ഒ

CPI(M)

തതിരൂര്

കുറ്റൂര്

രതക്കതില ബഗീരപാനകുട്ടതി

രതക്കതില ഹടൌസത്ത്, നതക്കന കുറ്റൂര്, ന്കലപന്കരഞ്ചരതി (വഴതി) 676551

ML

തതിരൂര്

സന്കതക്കര

പരപതില ആരതിഫ

പരപതില ഹടൌസത്ത്, സവരരങ്കപാടത്ത് പതി.ഒ

ML

തതിരൂര്

എടക്കുളറ

പപാറയതില ആയതിഷ

പട്ടര്നെടക്കപാവത്ത്, (പതി.ഒ) അനെന്തപാവൂര്

ML

തതിരൂര്

തതിരുനെപാവപായ

ജറഷതിരമപാള് ചെപാതരഞ്ചരതി

ചെപാതരഞ്ചരതി ഹടൌസത്ത്, സവരരങ്കപാടത്ത് പതി.ഒ, 676301

INC

തതിരൂര്

പൂഴതിക്കുന്നത്ത്

രതപാട്ടപാപ്പുറതത്ത് കൃഷ്ണന

രതപാട്ടപാപ്പുറതത്ത് ഹടൌസത്ത്, നവങ്ങപാലുര് പതി.ഒ

CPI(M)

തതിരൂര്

ആലതതിയൂര്

നചെമ്മല അഷ്റഫത്ത്

നചെമ്മല ഹടൌസത്ത്, നവട്ടറ പളതിപ്പുററ പതി.ഒ, 676102

INC

തതിരൂര്

ചെമവട്ടറ

എറ അബ്ദുളക്കുട്ടതി

മപാളതിരയക്കല , പടതിഞപാനറക്കര പതി.ഒ, 676562

ML

തതിരൂര്

പുതുപളതി

അമ്മതിരക്കപാട്ടതില രദവയപാനെതി

അമ്മതിരക്കപാട്ടതില ഹടൌസത്ത്, പുതുപളതി പതി.ഒ 676102

INC

തതിരൂര്

പുറത്തൂര്

മപാടക്കര ചെതിന്നമ്മു

മപാടക്കര വഗീടത്ത്, ന്കപാവരഞ്ചരതി പതി.ഒ, 676561

INC

തതിരൂര്

മറഗലറ

അഷ്കര് മപാസര്

വതിരുത്തുളതിയതില ഹടൌസത്ത്, രചെന്നര പതി.ഒ, മറഗലറ 676561

ML

തതിരൂര്

കൂട്ടപായതി

സഫതിയ പപാതപാനനറ പുരയ്ക്കല

പപാതപാനനറ പുരയ്ക്കല , പടതിഞപാനറക്കര പതി.ഒ, കൂട്ടപായതി

ML

തതിരൂര്

വപാക്കപാടത്ത്

അഡകരക്കറ്റത്ത് സഫതിയ

ഉളപാട്ടതില ഹടൌസത്ത്, പുതുപളതി പതി.ഒ., 676102

INC

നപപാന്നപാനെതി

തവനൂര്

ഷതിമതി പ്രന്കപാശന

അമ്മപാട്ടതില , തവനൂര് പതി.ഒ

INC

നപപാന്നപാനെതി

തൃക്കണപാപുരറ

ഷപാഹുലഹമഗീദത്ത് മപാടമതിക്കപാട്ടതില

മപാടമതിക്കപാട്ടതില,തൃക്കണപാപുരറ പതി.ഒ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

ന്കണ്ടനെന്കറ

അബ്ദുള്ഖപാദര്.സതി

ചുളതിക്കല ഹടൌസത്ത്, നെരതിപറമത്ത് പതി.ഒ

INC

നപപാന്നപാനെതി

എടപപാള്ചുങ്കറ

ബപാലന മപാസര്

പടതിക്കപറമതില, മൂതൂര്. പതി.ഒ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

കുറ്റതിപപാല

പ്രസന്ന പറരക്കപാട്ടയതില

പറരക്കപാട്ടയതില വഗീടത്ത്, കുറ്റതിപപാല പതി.ഒ വട്ടറകുളറ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

വട്ടറകുളറ

നസ്രതത്ത് അലതി.എറ.നന്ക

മുരണ്ടക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്,പുരമുരണ്ടക്കപാടത്ത്, വട്ടറകുളറ പതി.ഒ

ML
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നപപാന്നപാനെതി

ന്കപാലടതിതറ

സൂരജത്ത്.ടതി.നന്ക

തലമുണ്ട പറമതില, എടപപാള് പതി.ഒ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

രന്കപാലളമത്ത്

പത്മനെപാഭന.പതി

നപപാട്ടരതല വഗീടത്ത്, നപപാലപപാക്കര പതി.ഒ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

തുയറ

ബപാലകൃഷ്ണന.ഇ

എളയതിങ്കഗീഴതില വഗീടത്ത്, നപപാലപപാക്കര പതി.ഒ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

എടപപാള്

രദവതിക്കുട്ടതി.നന്ക

ന്കക്കപാട്ടത്ത് മനെ, നപപാറൂക്കര, എടപപാള് പതി.ഒ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

രപപാതന്നൂര്

സടൌദ പുല്ലപാരവളപതില

പുല്ലപാരവളപതില വഗീടത്ത്, നപപാലപപാക്കര, എടപപാള് പതി.ഒ

ML

നപപാന്നപാനെതി

ന്കപാലടതി

കുഞതിലകതി.നന്ക.നന്ക

നപപായതിലതത്ത് വഗീടത്ത്, ന്കപാടരഞ്ചരതി പതി.ഒ

CPI(M)

നപപാന്നപാനെതി

മറവരഞ്ചരതി

സുനെതിത ചെതിറക്കല

ചെതിറക്കല വഗീടത്ത്, അതളൂര് പതി.ഒ

INC

നപരുമടപത്ത്

പുറങ്ങത്ത്

അബ്ദുള് റഷഗീദത്ത്.ടതി.നന്ക

സതപറമതില ന്കളതതില ഹടൌസത്ത് ന്കപാഞതിരമുക്കത്ത് പതി.ഒ പതിന - 679584

ML

നപരുമടപത്ത്

പനെമപാടത്ത്

ഫസഗീല തരന്കതത്ത്

തരന്കതത്ത് ഹടൌസത്ത് മപാറരഞ്ചരതി പതി.ഒ

CPI(M)

നപരുമടപത്ത്

ആലറരന്കപാടത്ത്

എറ.വതി രവഗീന്ദ്രന

മുണ്ടന്കരശരതി വളപതില വഗീടത്ത്, ആലറരന്കപാടത്ത് പതി.ഒ പതിന - 679585

CPI(M)

നപരുമടപത്ത്

രന്കപാക്കൂര്

പ്രജതി കുറുമ്പൂര്

കുറുമ്പൂര് ഹടൌസത്ത്, രന്കപാക്കൂര് പതി.ഒ

INC

നപരുമടപത്ത്

പളതിക്കര

ഷപാദതിയ ഫപാറൂഖതി

ന്കതിഴക്കൂട്ടത്ത് വളപതില ഹടൌസത്ത്, പളളതിക്കര, നതക്കുമുറതി, നെന്നറമുക്കത്ത് പതി.ഒ, 679575 ML

നപരുമടപത്ത്

മൂക്കുതല

അലതിരമപാന നെരണതിപ്പുഴ

ന്കണറചെപാത്തു വഗീട്ടതില, നെരണതിപ്പുഴ പതിടപാവനൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

നപരുമടപത്ത്

ചെങ്ങരറകുളറ

മുഹമ്മദത്ത് നെവപാസത്ത്.വതി

വതിരളതിപ്പുറതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ മൂക്കുതല, 679574

INC

നപരുമടപത്ത്

നപരുമടപത്ത്

കുന്നതത്ത് വളപതില സലല
സസനദഗീന

കുന്നതത്ത് വളപതില പതി.ഒ നചെറവല്ലൂര് നെന്നറമുക്കത്ത് വഴതി

INC

നപരുമടപത്ത്

അയതിരൂര്

ന്കടുരങ്ങപാതയതില സഫതിയ മുഹമ്മദത്ത്
കുട്ടതി

ന്കടുരങ്ങപാതയതില ഹടൌസത്ത്, രന്കപാടത്തൂര് പതി.ഒ, നപരുമടപത്ത്

INC

നപരുമടപത്ത്

പപാലനപട്ടതി

മരക്കപാരന്കതത്ത് റുക്കതിയ

മരക്കപാരന്കതത്ത് പപാലനപട്ടതി പതി.ഒ, 679579

ML

നപരുമടപത്ത്

നവളതിയറരന്കപാടത്ത്

ഷപാജതിറ മനെപാഫത്ത്

മടതതിപറമതില വഗീടത്ത്, പതി.ഒ ഗപാമറ, നവളതിയറരന്കപാടത്ത് 679519

CPI

നപരുമടപത്ത്

മപാറരഞ്ചരതി

അല്ലതിപറമതില വപാസു

അല്ലതിപറമതില ഹടൌസത്ത്, മപാറരഞ്ചരതി പതി.ഒ, 679581

CPI(M)

നപരുമടപത്ത്

എരമറഗലറ

സുരരഷത്ത് ന്കപാക്കനെപാതത്ത്

സണ് ഓഫത്ത് കുഞയപന ന്കപാക്കനെപാതത്ത് ഹടൌസത്ത്, എരമറഗലറ പതി.ഒ 679587 CPI(M)

വടന്കര

രചെപാമപാല

വതി.പതി. ജയന

ന്കയനെപാടതത്ത് തപാനഴ കുനെതിയതില,അഴതിയൂര്

SJ(D)

വടന്കര

അഴതിയൂര്

കൃഷ്ണപാര്പതിതറ ശരപാമള

കൃഷ്ണപാര്പതിതറ വഗീടത്ത്, രപപാസത്ത് രചെപാമപാല

ML

വടന്കര

ന്കല്ലപാമല

നന്ക.പതി. ജയകുമപാര്

കൃഷ്ണഭവന, രപപാസത്ത് രചെപാമപാല, വടന്കര 673308

INC

വടന്കര

കുന്നുമ്മക്കര

ജപാസതിനെ ന്കരല്ലരതി

ന്കരല്ലരതി വഗീടത്ത്, രപപാസത്ത് അഴതിയൂര്, വഴതി വടന്കര

ML

വടന്കര

നനെല്ലപാരച്ചരതി

നന്ക. ജപാന

രന്കരളപാതത്ത്, രപപാസത്ത് രചെപാമപാല, വടന്കര 673308

IND

വടന്കര

ഓര്ക്കപാരട്ടരതി

എറ.നന്ക. ഭപാസ്കരന

മരുരന്നപാളതിതപാഴകുനെതി, രപപാസത്ത് ഓര്ക്കപാരട്ടരതി

SJ(D)

വടന്കര

ന്കപാര്തതിന്കപളതി

ഈരങ്ങപാളതി ശക്കഗീല

ഈരങ്ങപാളതി വഗീടത്ത്, രപപാസത്ത് ന്കപാര്തതിന്കപളതി, വതിലരപാപളതി വഴതി.

ML

വടന്കര

സവക്കതിലരശരതി

എന.നന്ക. രപാധ

നെടുക്കണ്ടതിയതില, രപപാസത്ത് മുട്ടുങ്ങല

CPI(M)

വടന്കര

രചെപാരറപാടത്ത്

ആലതിസത്ത് വതിരനെപാദത്ത്

മപാണതിരക്കപാതത്ത് വഗീടത്ത്, രപപാസത്ത് രചെപാമപാല, വടന്കര673308

CPI(M)

വടന്കര

മുട്ടുങ്ങല

ഒ.നന്ക. കുഞബ്ദുള മപാസര്

പുതുരശരതി വഗീടത്ത്, രപപാസത്ത് ന്കപാര്തതിന്കപളതി

ML
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വടന്കര

നവളതികുളങ്ങര

പതി.പതി. അജതിത

രന്കപാരട്ടനനറതപാഴകുനെതിയതില, രപപാസത്ത് ന്കണ്ണൂക്കര

CPI(M)

വടന്കര

മടപളതി

എന.പതി. ഭപാസ്ക്കരന മപാസര്

നെടുക്കണ്ടതിനപപായതില വഗീടത്ത്, രപപാസത്ത് ന്കണ്ണൂക്കര

IND

വടന്കര

ന്കണ്ണൂക്കര

രന്കപാട്ടയതില രപാധപാകൃഷ്ണന

രന്കപാട്ടയതില വഗീടത്ത്, രപപാസത്ത് ഓര്ക്കപാരട്ടരതി, വടന്കര 673501

INC

CPI(M)

തുരണരതി

ഇരതിങ്ങണ്ണൂര്

തടതതില രപാധ

തപാനഴ തടതതില വഗീടത്ത്,
ന്കരച്ചരതി(പതി.ഒ)
എടരച്ചരതി(വഴതി),പതി൯-673502

തുരണരതി

പപാറക്കടവത്ത്

അബ്ദുള വയരലപാളതി

വയരലപാളതി വഗീടത്ത്,പുളതിയപാവത്ത് (പതി.ഒ), പതി൯- 673509

ML

തുരണരതി

ന്കല്ലുനെതിര

എ.നന്ക.രവഗീന്ദ്ര൯

അഴതിയതിട്ട ന്കണ്ടതതില,ചുഴലതി(പതി.ഒ), വളയറ, പതി൯- 673517

CPI(M)

തുരണരതി

നെതിടുറപറമത്ത്

രദവതി.എ൯.പതി.

നനെല്ലതിയുള പറമതത്ത്,നനെടുറപറമത്ത്(പതി.ഒ)

CPI(M)

തുരണരതി

വപാണതിരമല

പതി.സുരയ ടഗീച്ച൪

പണതിക്ക൪ വഗീട്ടതില, വപാണതിരമല

ML

തുരണരതി

നചെറുരമപാതത്ത്

നന്ക. സുമതിത ടഗീച്ച൪

ശഗീവത്സറ, ഉമ്മത്തൂ൪, പപാറക്കടവത്ത് (പതി.ഒ)

INC

തുരണരതി

നെപാദപാപുരറ

ലത.സതി.നന്ക.

ചെപാതപാങ്കണ്ടതിയതില വഗീടത്ത്,രന്കപാടരഞ്ചരതി(പതി.ഒ)

INC

തുരണരതി

ന്കല്ലപാച്ചതി

സതി.കുമപാര൯

ചെതിമ്മതി,ന്കല്ലപാച്ചതി(പതി.ഒ), നെപാദപാപുരറ(വഴതി),പതി൯-673506

CPI

ബറഗ്ലതത്ത് മുഹമ്മദത്ത്

ബറഗ്ലതത്ത് വഗീടത്ത്,
നെപാദപാപുരറ(പതി.ഒ),പതി൯-673504

ML

CPI(M)

തുരണരതി

കുമ്മരങ്കപാടത്ത്

തുരണരതി

ആരൂര്

സതി.നന്ക.സുമ

രചെരരപാറന്കണ്ടതിയതില വഗീടത്ത്,
അരൂ൪(പതി.ഒ),
ന്കക്കട്ടതില(വഴതി)

തുരണരതി

പുറരമരതി

അബ്ദുളത്ത് സലപാറ.സതി.പതി.

പുത൯ പുരയതില,നെപാദപാപുരറ(പതി.ഒ),പതി൯-673504

CPI(M)

തുരണരതി

തൂരണരതി

നനെല്ലതിരയരതി ബപാല൯

നനെല്ലതിരയരതി വഗീടത്ത്,തൂരണരതി (പതി.ഒ),പതി൯-673505

CPI(M)

തുരണരതി

എടരച്ചരതി

ടതി.നന്ക.ലതിസ

ന്കതിഴക്കയതില നഹടൌസത്ത്, എടരച്ചരതി(പതി.ഒ)

CPI(M)

കുന്നുമ്മല

നെരതിപറ്റ

അഡക.പ്രരമപാദത്ത് ന്കക്കട്ടതില

എടതതില വഗീടത്ത്, ന്കക്കട്ടതില പതി.ഒ 673507

INC

കുന്നുമ്മല

മുളമതത്ത്

ടതി. വത്സല രപാമനെതിലയറ

രപാമ നെതിലയറ ഹടൌസത്ത്, മുളമതത്ത് പതി.ഒ, ന്കക്കട്ടതില 673507

CPI(M)

കുന്നുമ്മല

ന്കപായനക്കപാടതി

ന്കരതിക്കപാടനനപപായതില സുമതതി

ന്കരതിക്കപാടനനപപായതില ഹടൌസത്ത്, തളതിയതില പതി.ഒ, 673508

CPI(M)

കുന്നുമ്മല

രദവര്രന്കപാവതില

നന്ക.നന്ക ജുസലനെ

ഏരത്തു വഗീട്ടതില നചെറുരവരതി റഹുമതത്ത് മനസതില വഗീടത്ത്, തളതിയതില പതി.ഒ,
ന്കപായനക്കപാടതി

ML

കുന്നുമ്മല

ന്കരതിങ്ങപാടത്ത്

അന്നമ്മ രജപാര്ജത്ത്

വലതിയവഗീട്ടതില ഹടൌസത്ത്, ചെപാപനരതപാട്ടറ പതി.ഒ,673513

CPI(M)

കുന്നുമ്മല

ന്കപാവതിലുറപപാറ

സടൌമതിനെതി ഷപാജന

വതിളതിക്കല്ലുങ്കല വഗീടത്ത്, ന്കപാവതിലുറപപാറ പതി.ഒ, കുറ്റരടതി വഴതി, 673513

CPI(M)

കുന്നുമ്മല

മരുരതപാങ്കര

ടതി.എ.അനെഗീഷത്ത്

കുഞതിപറമതത്ത് വഗീടത്ത്, നമപായതിരലപാതറ പതി.ഒ, മരുരതപാങ്കര 673513

CPI(M)

കുന്നുമ്മല

കുറ്റതിയപാടതി

ഇ.രമപാഹനെകൃഷ്ണന

ഇടകുനെതിയതില വഗീടത്ത്, ന്കപായനക്കപാടതി പതി.ഒ, കുറ്റരപാടതി വഴതി

INC

കുന്നുമ്മല

രവളറ

നന്ക നന്ക അബ്ദുല്ലമപാസര്

നതക്കതിനെ പുതതിനയടുതത്ത് വഗീടത്ത്, രവളറ നപരുവയല പതി.ഒ, കുറ്റരപാടതി വഴതി, പതിന
673508

INC

കുന്നുമ്മല

രചെരപാപുരറ

ബഷഗീര് മപാണതിരക്കപാതത്ത്

മപാണതിരക്കപാതത്ത് വഗീടത്ത്, രചെരപാപുരറ, പതിന 673507

ML

കുന്നുമ്മല

ഊരതത്ത്

തപാഴനതടുതതില വതിനെതില

തപാഴനതടുതതില വഗീടത്ത്, വടയറ പതി.ഒ, ന്കക്കട്ടതില വഴതി

INC
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കുന്നുമ്മല

നമപാരന്കരതി

അജതിത നെരടമ്മല

നെരടമ്മല (അരുണപാലയറ) ന്കക്കട്ടതില പതി.ഒ

CPI(M)

കുന്നുമ്മല

പപാതതിരതിപറ്റ

പതി.പതി.ശഗീജതിതത്ത്

പുതനപുരയതില വഗീടത്ത്, ന്കരരണ്ടപാടത്ത് പതി.ഒ, കുറ്റരപാടതി 673508

CPI

രതപാടന്നൂര്

നപപാനരമരതി

എറ.പതി ഉഷ

കുറ്റതിക്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, നപപാനരമരതി പറനപതില പതി.ഒ, വതില്ലരപാപളതി വഴതി

CPI(M)

രതപാടന്നൂര്

ന്കടരമരതി

എറ.പതി കുഞബ്ദുള

നചെറുവതത്ത് , നപപാനരമരതി പറനപതില പതി.ഒ , വതില്ലരപാപളതി വഴതി

ML

രതപാടന്നൂര്

ആയരഞ്ചരതി

രയരരപാതത്ത് റഗീനെ

രയരരപാതത്ത് വഗീടത്ത്,ന്കടരമരതി പതി.ഒ,വതില്ലരപാപളതി

INC

രതപാടന്നൂര്

തതിരുവള്ളൂര്

ഷഗീജ നന്കപായതിരലപാതത്ത്

നന്കപായതിരലപാതത്ത് വഗീടത്ത്, തതിരുവള്ളൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

രതപാടന്നൂര്

നവള്ളുക്കര

പതി.സതി ഷഗീബ

പുളതിയുളചെപാലതില വഗീടത്ത്, നചെരണ്ടത്തൂര് പതി.ഒ ,തതിരുവള്ളൂര് വഴതി

INC

രതപാടന്നൂര്

മണതിയൂര്

പുല്ലരൂല ശഗീജ

പുല്ലരൂല വഗീടത്ത് , മണതിയൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

രതപാടന്നൂര്

കുറുരന്തപാടതി

നന്ക.വതി റഗീനെ

മലയതില വഗീടത്ത് , രതപാടന്നൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

രതപാടന്നൂര്

പപാലയപാടത്ത്

നന്ക ശശതിധരന

കുയണ്ടതതില , മന്തരത്തൂര് പതി.ഒ , പുതുപണറ വഴതി

CPI(M)

രതപാടന്നൂര്

രതപാടന്നൂരത്ത്

നമപാട്ടറ തരറമ്മല രപാജന

മുട്ടന്തരറരമ്മല ,രതപാടന്നൂര് പതി.ഒ, വടന്കര

CPI(M)

രതപാടന്നൂര്

നചെമ്മരത്തുര്

ന്കണനെപാണ്ടതി സതതി

ന്കണനെപാണ്ടതി വഗീടത്ത് , തതിരുവള്ളൂര് പതി.ഒ , വടന്കര

CPI

രതപാടന്നൂര്

കുരട്ടപാതത്ത്

പതി പ്രശപാന്തത്ത്

ആരറപാതത്ത് വഗീടത്ത് , ന്കഗീഴല പതി.ഒ , വടന്കര

CPI

രതപാടന്നൂര്

നമയന്നൂര്

നന്ക ബപാലന മപാസര്

രമര വഗീടത്ത് , മയന്നൂര് പതി.ഒ , വതില്ലരപാപളതി വഴതി

CPI(M)

രതപാടന്നൂര്

വതിലരപാപളതി

പുതലതത്ത് ഇബ്രപായതി

പുതലതത്ത് വഗീടത്ത് , വതില്ലരപാപളതി

ML

രമലടതി

രന്കപാട്ടയ്ക്കല

സുജല നചെതതില

നചെതതില, രന്കപാട്ടക്കല.പതി.ഒ. ഇരതിങ്ങലത്ത്

ML
CPI(M)

രമലടതി

ഇരതിങ്ങല

നന്ക.പതി.പത്മതിനെതി

കുന്നുമ്മല, ഇരതിങ്ങല.പതി.ഒ.
673521

രമലടതി

പരയപാളതി

ഒ.ടതി. മുരളതിദപാസത്ത്

ഒറ്റനതങ്ങതില, പതി.ഒ. അയനെതിക്കപാടത്ത്

SJ(D)

രമലടതി

പരയപാളതി അങ്ങപാടതി

സതി.നന്ക. നെപാരപായണന

രചെപായതിക്കണ്ടതി,
പതി.ഒ.ഇരതിങ്ങതത്ത്

INC

രമലടതി

ഇരതിങ്ങതത്ത്

ഷഗീബ.എറ.ടതി.

മപാരടപാതപാഴ,ഇരതിങ്ങതത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

രമലടതി

വതിളയപാട്ടൂര്

നന്ക.നന്ക.അജതിത ടഗീച്ചര്

ശഗീപുരറ, രമപയ്യൂര്, 673524

CPI

രമലടതി

ന്കഗീഴ്പയ്യൂര്

എന.എറ.കുഞതിക്കണന

നെടുക്കണ്ടതി മഗീതലത്ത്, ന്കഗീഴരതിയൂരത്ത്.പതിഒ.

CPI(M)

രമലടതി

രമപയ്യൂര്

പതി.പ്രസന്ന

നപപായതില, രമപയ്യൂര്.പതി.ഒ.

CPI(M)

രമലടതി

ന്കഗീഴരതിയൂര്

സതി.റഗീനെ

ഒതരയപാതത്ത്,
ന്കഗീഴരതിയൂര്. പതി.ഒ.

CPI(M)

രമലടതി

നെടുവത്തുര്

ഗതിരതിജ മനെതപാനെതത്ത്

മനെതപാനെതത്ത്, നെടുവത്തൂരത്ത്.പതി.ഒ.

INC

രമലടതി

പളതിക്കര

കുറ്റതിയതില ശപാന്ത

കുറ്റതിയതില,പളതിക്കര.പതി.ഒ.

INC

രമലടതി

പുറക്കപാടത്ത്

പതി.മുഹമ്മതത്ത് മപാസര്

മഹസൂറ രന്കപാരട്ടജത്ത്, തതിരക്കപാടതി.പതി.ഒ.

INC

രമലടതി

തൃരക്കപാട്ടൂര്

അബ്ദുള് അസഗീസത്ത്.പതി.വതി.

പുതതിയ വളപതില, തതിരക്കപാടതി.പതി.ഒ.

ML

രപരപാമ

ആവള

ബതിന്ദു ആവള

നെതിഷപാദത്ത് ഭവന, കുരട്ടപാതത്ത് പതി.ഒ

CPI

രപരപാമ

എരവട്ടുര്

ആലഗീസത്ത് ടഗീച്ചര്

ഇല്ലതിമുട്ടതില, രപരപാമ - 673525

INC

രപരപാമ

ന്കടതിയങ്ങപാടത്ത്

ന്കല്ലൂര് മുഹമ്മദത്ത് അലതി

ന്കല്ലൂര്, പതി.ഒ.ന്കടതിയങ്ങപാടത്ത്

ML
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രപരപാമ

പപാരലരതി

സടൌഫതി തപാഴക്കണ്ടതി

തപാഴക്കണ്ടതി വഗീടത്ത്, മുതുവണപാച്ച പതി.ഒ.

ML

രപരപാമ

ചെങ്ങരരപാതത്ത്

ഇ.വതി.രപാമചെന്ദ്രനമപാസര്

ഇടതിനവട്ടതിയതില വഗീടത്ത്, പപാരലരതി ടടൌണ് പതി.ഒ

INC

രപരപാമ

മുതുന്കപാടത്ത്

പള്ളുരുതതി രജപാസഫത്ത്

പള്ളുരുതതി,പതി.ഒ.ചെക്കതിട്ടപപാറ,

CPI(M)

രപരപാമ

ചെക്കതിട്ടപപാറ

രമപാളതി ആനറണതി

മുട്ടത്തുന്കപാട്ടതില, ന്കപായണ പതി.ഒ.

KC(J)

രപരപാമ

കുതപാളതി

ഇ.ടതി.പത്മതിനെതി

ന്കരതിമതിലമൂലയതില, പതി.ഒ. കൂതപാളതി

CPI(M)

രപരപാമ

രപരപാമ

ശശതികുമപാര് രപരപാമ

രശയസത്ത്, രപരപാമ പതി.ഒ.

CPI(M)

രപരപാമ

ന്കപായണ

എറ. കുഞമ്മതത്ത് മപാസര്

ഗപാനമ ഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ.ആവള

CPI(M)

രപരപാമ

നനെപാച്ചപാടത്ത്

സുസബദ നചെറുവറ്റ

നചെറുവറ്റ ഹടൌസത്ത്, നനെപാച്ചപാടത്ത് പതി.ഒ.

CPI(M)

രപരപാമ

ന്കലപത്തുര്

നന്ക.ഷപാജതിമ ടഗീച്ചര്

ന്കരതിമപാറകുന്നുമ്മല വഗീടത്ത്, രചെരനെപാളതി പതി.ഒ

CPI(M)

രപരപാമ

നചെറുവണ്ണൂര്

നന്ക.പതി.രവഗീന്ദ്രന

വലതിയപറമതില വഗീടത്ത്, എരവട്ടൂര് പതി.ഒ

SJ(D)

ബപാലുരശരതി

ന്കരുവണ്ണൂര്

നന്കപാരല്ലപാറതത്ത് ബപാലകൃഷ്ണന

ഏച്ചതില മലയതില_ന്കപാവതില (പതി ഒ) _

CPI

ബപാലുരശരതി

രന്കപാട്ടൂര്

എനംത്ത്. ശങ്കരനമപാസ്ററര്

എനംത്ത്. ശങ്കരനമപാസ്ററര് നെടുവതിനല വഗീട്ടതില
_

ബപാലുരശരതി

വപാന്കയപാടത്ത്

അജതിത നചെട്ടരറങ്കണ്ടതി

നചെട്ടരറങ്കണ്ടതി, തതിരൂരവപാടത്ത് (പതി.ഒ)

CPI(M)

ബപാലുരശരതി

കൂരപാച്ചുണ്ടത്ത്

ഗഗീതപാ ചെന്ദ്രന

പളളതിയപാറ നപപായതില_കുരപാച്ചുണ്ടത്ത് പതി.ഒ._

INC

ബപാലുരശരതി

പനെങ്ങപാടത്ത്

നന്ക.ബപാലകൃഷ്ണന

നന്ക.ബപാലകൃഷ്ണന

CPI(M)
ML

വപാന്കയപാടത്ത് (പതി.ഒ) _

മപാതുക്കണ്ടതി ന്കതിനെപാലൂര്__

CPI(M)

ബപാലുരശരതി

തലയപാടത്ത്

നെസഗീറ ഹബഗീബത്ത്

ഒററപതിലപാക്കൂല_ വരട്ടപാളതി ബസപാര് (പതി.ഒ)
__

ബപാലുരശരതി

ന്കതിനെപാലൂര്

മപാടറവളളതികുന്നതത്ത്ററല

മപാടറവളളതികൂന്നതത്ത്
ന്കണപാടതിനപപായതില (പതി.ഒ)

NCP

ബപാലുരശരതി

എന്കരൂല

ലതപാ ബപാലരഗപാപപാലന

തയ്യുളതതില_എന്കരൂല_

INC

ബപാലുരശരതി

പൂനൂര്

രപ്രമലത ചെപാലുപറമതില

ML

ബപാലുരശരതി

ശതിവപുരറ

ശഗീമതതി തഗീര്തക്കുഴതിച്ചപാല

ചെപാലുപറമതില ഉണതികുളറ
തഗീര്തക്കുഴതിച്ചപാല_
ന്കരുമല(പതി.ഒ)
__

ബപാലുരശരതി

ബപാലുരശരതി

പ്രന്കപാശന

അരയപാതത്ത്പപാറക്കല
എരമറഗലറ (പതി.ഒ)

INC

ബപാലുരശരതി

രന്കപാക്കല്ലൂര്

പ്രമഗീള വതി എറ

മപാണതിരക്കപാതത്ത്ന്കണ്ടതി തുരുത്തൃപാടത്ത്_

CPI(M)

ബപാലുരശരതി

ഉളതിരയരതി

എ.നന്ക.മണതി

ആശപാരതിക്കണ്ടതി വഗീടത്ത്_ ഉളതിരയരതി(പതി ഒ)
__മഗീതല_ കുന്നതറ(പതി ഒ) _
ഇല്ലതത്ത്

CPI(M)

ബപാലുരശരതി

ന്കന്നൂരത്ത്

ഇ.എറ.ദപാരമപാദരന

ബപാലുരശരതി

നെടുവണ്ണൂര്

എന.ആലതി

_

CPI(M)

പന്തലപായനെതി

ന്കടലൂര്

റഷഗീദ.പതി

വലതിയക്കപാട്ടത്ത് കുനെതി ,ന്കടലൂര് (രപപാസത്ത്)

ML

പന്തലപായനെതി

ചെതിങ്ങപുരറ

നന്ക.വതിജയരപാഘവന മപാസര്

ന്കരണ്ടപാതത്ത് വഗീടത്ത് ,ചെതിങ്ങപുരറ (രപപാസത്ത്)

CPI(M)

പന്തലപായനെതി

മൂടപാടതി

പതി.നന്ക.രഗപാപതി

പടതിയക്കണ്ടതി വഗീടത്ത് , പറക്കപാടത്ത് ,മൂടപാടതി രനെപാര്തത്ത് (രപപാസത്ത്)

CPI

പന്തലപായനെതി

അരതിക്കുളറ

സതി.രപാധ

നന്കപാരല്ലരരതി വഗീടത്ത്, അരതിക്കുളറ (രപപാസത്ത്) , നന്കപായതിലപാണ്ടതി

CPI(M)

രമരക്കപാതത്ത് കുനെതിയതില _ നെടുവണ്ണൂര്

Page 67

CPI(M)

CPI(M)

Block Panchayat - Result Sheet
പന്തലപായനെതി

ന്കപാരയപാടത്ത്

നന്ക.നന്ക. നെപാരപായണന

പത്മരപാഗത്ത് വഗീടത്ത് ന്കപാരയപാടത്ത്

രപപാസത്ത്- രമപയൂര്

CPI(M)

പന്തലപായനെതി

നമപാടക്കല്ലൂര്

നപപായതിലതില രപ്രമ

നപപായതിലതില വഗീടത്ത്, നമപാടക്കല്ലുര് രപപാസത്ത്, അരതപാളതി

CPI(M)

പന്തലപായനെതി

അരതപാളതി

ഓമനെ. പതി.എറ

രപപാരങ്ങപാട്ടു മഗീതല രവളൂര് രപപാസത്ത്, അരതപാളതി

CPI(M)

പന്തലപായനെതി

തതിരുവങ്ങൂര്

സുനെതിത

പടതിഞപാറയതില വഗീടത്ത് [ രചെമരഞ്ചരതി രപപാസത്ത്

CPI(M)

പന്തലപായനെതി

നവങ്ങളറ

ചെന്ദ്രഹപാസന

നതനക്കവളപതില വഗീടത്ത്, ന്കപാപപാടത്ത് രപപാസത്ത്

CPI(M)

പന്തലപായനെതി

ന്കപാപപാടത്ത്

അനെതില കുമപാര് പപാണലതില

പപാണലതില ന്കപാപപാടത്ത് രപപാസത്ത്, രചെമരഞ്ചരതി

INC

പന്തലപായനെതി

രചെമരഞ്ചരതി

ഗതിരതിജ. ടതി

ശഗീരപാഗറ, രചെമരഞ്ചരതി. രപപാസത്ത്

INC

പന്തലപായനെതി

എടക്കുളറ

നന്ക.ടതി.എറ. രന്കപായ

മപാര്സത്ത്, രചെലതിയ രപപാസത്ത്

NCP

പന്തലപായനെതി

രമലൂര്

സുധ. എറ.പതി

തപാനഴ ചെപാതരഞ്ചരതി, രമലൂര് രപപാസത്ത്,

INC

അമതിളതി വഗീടത്ത്
നന്കപാളത്തൂര് പതി.ഒ
അരതപാളതി വഴതി
രചെളന്നൂര്

ചെഗീക്കതിരലപാടത്ത്

പതി അബൂബക്കര് മപാസര്

CPI(M)
ആറപാരങ്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്
നെന്മണ്ട.പതി.ഒ,

രചെളന്നൂര്

നെന്മണ്ട

ആറപാരങ്കപാട്ടത്ത് അജതിത,

NCP
ന്കഴത്തൂട്ടതിയതില,വഗീടത്ത്,
പുന്നരശരതി പതി.ഒ,
നെരതിക്കുനെതി വഴതി

രചെളന്നൂര്

പുന്നരശരതി

നെതിഷ ന്കഴത്തൂട്ടതിയതില,

INC
ചെപാലതില പുറപായതില
നെരതിക്കുനെതി

രചെളന്നൂര്

പന്നതിരക്കപാട്ടൂര്

സതി പതി സലല

ML
മണതിപപാല,
നെരതിക്കുനെതി പതി.ഒ

രചെളന്നൂര്

നെരതിക്കുനെതി

ടതി പതി രഗപാപപാലന മണതിപപാല

SJ(D)
തലനപപായതില വഗീടത്ത്,
ന്കപാക്കുര് .പതി.ഒ,

രചെളന്നൂര്

ന്കപാക്കുര്

ബുഷ്റ നന്ക

INC
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തയ്യുളതതില മഗീതല വഗീടത്ത്,
പപാലതത്ത് പതി.ഒ,
രചെളന്നൂര്

രചെളന്നുര്

ചെന്ദ്രതിന്ക സകപാമതിനെപാഥന

രചെളന്നൂര്

പപാലതത്ത്

എറ നന്ക രപാരജന്ദ്രന

ML
രമനലനന്കപായമതത്ത്_രചെളന്നൂര് പതി ഒ__

CPI(M)

പടതിഞപാറ്റുറമുറതി
പതി ഒ ന്കരക്കപാടതി
രചെളന്നൂര്

ന്കരക്കപാടതി

സസമന്തതിന്കറ മപാലതതി

CPI(M)
നനെരല്ലളരതി വഗീടത്ത്
രമപാരതിക്കര പതി ഒ

രചെളന്നൂര്

രമപാരതിക്കര

നനെരല്ലളരതി ബപാലന

രചെളന്നൂര്

ഒരളപാപപാറ

എന എറ രഗപാപപാലന

CPI(M)
നെടുകത്ത്ടതിമഗീതല വഗീടത്ത് ന്കണങ്കര പതി ഒ___

CPI(M)

ന്കതിഴരക്ക ന്കരതിരങ്ങപാളതി
തലക്കുളത്തൂര്
രചെളന്നൂര്

പറമതത്ത്

ബതിന്ദു എ നന്ക

CPI(M)

രചെളന്നൂര്

അന്നരശരതി

പതി നന്ക സതരന മപാസര്

നന്കപാടുവളതി

ന്കട്ടതിപപാറ

ഹറസ ഹപാജതി നന്ക നന്ക

കുറുപനെ ന്കണ്ടതി _ന്കട്ടതിപപാറ

INC

നന്കപാടുവളതി

ഈങ്ങപാപ്പുഴ

റഗീനെ ടഗീച്ചര്

നെതിലപാവത്ത് പുതുപപാടതി

SJ(D)

നന്കപാടുവളതി

സന്കതനപപായതില

സുസബദ നെജഗീബത്ത്

ന്കപാരുണരറ പുതുപപാടതി

ML

നന്കപാടുവളതി

നനെല്ലതിനപപായതില

ഇ നന്ക വതിജയന

രന്കപാമതത്ത് അടതിവപാരറ

INC

നന്കപാടുവളതി

ആനെക്കപാറനപപായതില

ടതി എറ രജപാസഫത്ത് രതപാണതിപപാറ

രതപാണതിപപാറ മുററപപാതതി

KCM

നന്കപാടുവളതി

കൂടരഞതി

രജപാഷതി രജപാണതി പപാക്കപാട്ടത്ത്

പപാക്കപാട്ടത്ത് കൂമപാറ ബസപാര്

KCM

നന്കപാടുവളതി

തതിരുവമപാടതി

രബപാസത്ത് രജക്കബത്ത് പുരയതിടതതില

പുരയതിടതതില തതിരുവമപാടതി

INC

നന്കപാടുവളതി

രന്കപാടരഞ്ജരതി

ആനെതി രജപാണ്

കുന്നതത്ത് രവളറരന്കപാടത്ത്

INC

നന്കപാടുവളതി

കൂടതപായത്ത്

പതി.പതി കുഞപായതിന

പുതന പുരയതില കൂടതപായത്ത്

INC

നന്കപാടുവളതി

ഓമരശരതി

സൂപര് സടൌദ ടഗീച്ചര്

പയരതിന്കണ്ടതി ഓമരശരതി

ML

നന്കപാടുവളതി

ന്കരഗീറ്റത്ത്പറമത്ത്

നന്ക . നന്ക സഫഗീനെ

ന്കതിഴക്കയതില നന്കപാടുവളതി

SJ(D)

നന്കപാടുവളതി

നന്കപാടുവളതി

ന്കപാരപാട്ടത്ത് അബ്ദുള് റസപാഖത്ത്

ന്കപാരപാട്ടത്ത് നന്കപാടുവളതി

ML

നന്കപാടുവളതി

മടവൂര്

ന്കപടക്കല രബബതി

ന്കപടക്കല മുട്ടപാരഞ്ചരതി _

INC

നന്കപാടുവളതി

ചെളതിരക്കപാടത്ത്

നന്ക.നന്ക ആലതി മപാസര്

രന്കപാരച്ചരു ന്കണ്ടതിയതില , ന്കതിഴരക്കപാതത്ത്

INC

നന്കപാടുവളതി

ന്കതിഴരക്കപാതത്ത്

ശരപാമള രവഗീന്ദ്രന

ന്കണ്ടതിയതില നനെരരപാതത്ത്,ന്കതിഴരക്കപാതത്ത്

ML

നന്കപാടുവളതി

നനെല്ലപാങ്കണ്ടതി

ടതി.നന്ക മുഹമ്മദത്ത് മപാസര്

കുന്നുമ്മല നന്കപാടുവളതി

ML

നന്കപാടുവളതി

പരപനനപപായതില

ജതിനെപാറ നതപാടുന്കയതില പരപനനപപായതില

ML

പടന്നക്കളതതില തലക്കുളത്തൂര് പതി.ഒ

നന്ക സഗീ മപാമു മപാസര്

CPI(M)
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നന്കപാടുവളതി

തച്ചറനപപായതില

സുമ രപാരജഷത്ത്

പടതിപ്പുരക്കല പുറപായതില
തപാമര രശരതി

കുനമറഗലറ

കുരുവട്ടുര്

ഏ. സതി. രബബതി

നതരക്ക മണപാരക്കല,
പയതിമ പതി. ഒ.

CPI(M)

കുനമറഗലറ

കുനമറഗലറ

നന്ക.പതി. രന്കപായ

ന്കപാരപാട്ടത്ത് പറമത്ത് വഗീടത്ത്, സപരങ്ങപാട്ടുപുററ, കുനമറഗലറ (പതി.ഒ.)

ML

മണത്തൂര് ധര്മ്മരത്നന

മണത്തൂര് വഗീടത്ത്,
പതിലപാരശരതി പതി. ഒ,
കുനമറഗലറ (വഴതി)

CPI(M)

കുനമറഗലറ

നചെത്തുന്കടവത്ത്

INC

ന്കലപളതിമഗീതല,
പതി.ഒ ചെപാതമറഗലറ,
ആര് . ഇ . സതി (വഴതി) - 673601
കുനമറഗലറ

ചെപാതമറഗലറ

ബതിന്ദു ന്കലപളതിമഗീതല

SJ(D)
നനെടുങ്കരല്ലല (വഗീടത്ത്),
പതി. ഒ. ന്കല്ലുരുട്ടതി,
തതിരുവമപാടതി 673603

കുനമറഗലറ

നെഗീരലശകരറ

ബതിന്നതി ഷപാജന

INC
മപാമറ്റക്കുന്നതത്ത് വഗീടത്ത്,
പതി. ഒ. മുക്കറ - 673602

കുനമറഗലറ

കുനമറഗലറ

കുനമറഗലറ

മുക്കറ

കുമപാരനെല്ലുര്

ന്കപാരരശരതി

പതി. ടതി. ബപാബു

CPI(M)

നന്ക. പതി. രദവന്കതി

കൂവപപാറമ്മല (വഗീടത്ത്),
(പതി. ഒ.) കുമരനനെല്ലൂര്,
മുക്കറ, രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത് - 673602

CPI(M)

എറ. എ. സടൌദ ടഗീച്ചര്

ഉഷസത്ത്,
രനെപാര്തത്ത് ന്കപാരരശരതി, (പതി. ഒ) ന്കപാരരശരതി,
മുക്കറ - 673602

INC

INC

കുനമറഗലറ

പന്നതിരക്കപാട്ടത്ത്

രമപായന നന്കപാളക്കപാടന

നന്കപാളക്കപാടന ഹടൌസത്ത് ,
നചെറുവപാടതി പതി. ഒ.,
673661

കുനമറഗലറ

നന്കപാടതിയത്തൂര്

മുനെഗീറ ടഗീച്ചര്

ന്കടുങ്ങപാറനതപാടതിന്കയതില വഗീടത്ത്, ന്കണതിപറമത്ത് പതി. ഒ , മപാവൂര് (വഴതി)

ML
CPI(M)
CPI

കുനമറഗലറ

ചൂലുര്

ഏ. പതി. അജതിത

പ്രമണതിമഗീതല വഗീടത്ത് ,
പതി. ഒ. ചുലൂര്

കുനമറഗലറ

മപാവൂര്

പതി. സുഗതകുമപാരതി ടഗീച്ചര്

വൃനപാവനെറ, നചെറൂപ (പതി.ഒ) മപാവൂര് - 673661

കുനമറഗലറ

നപരുവയല

വതി. ബപാലകൃഷ്ണന നെപായര്

കുനമറഗലറ

നപരുമണ

എ. പുരുരഷപാതമന

നവളപപാലതത്ത് വഗീടത്ത്, ന്കണതിപറമത്ത് (പതി.ഒ), മപാവൂര് - 673661
അരമച്ചപാലതില (വഗീടത്ത്) പതി. ഒ. പന്തഗീരപാങ്കപാവത്ത് - 673019
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കുനമറഗലറ

പയടതിമഗീതല

രപാധപാ ഹരതിദപാസത്ത്

പപാലപാട്ടത്ത് രമതല, പതി. ഒ. കുറ്റതിക്കപാട്ടൂര്, രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത് - 673008

INC

കുനമറഗലറ

പൂവപാട്ടുപറമത്ത്

സതി. മപാധവദപാസത്ത്

"ഡപാലതിയ" കുറ്റതിക്കപാട്ടൂര് (പതി.ഒ) രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത് - 673008

INC

കുറുക്കനന്കണ്ടതിയതില, പടനെതിലറ പതി. ഒ
കുനമറഗലറ

സപരങ്ങപാട്ടുപുററ

വതിരനെപാദത്ത് പടനെതിലറ

INC

കുനമറഗലറ

രപപാലൂര്

നന്ക. രപാജരഗപാപപാലന മപാസര്

"ആരപാധനെ" പതി. ഒ. കുരുവട്ടൂര്, വഴതി - ന്കരക്കപാടതി - 673611

NCP

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

ഇരതിങ്ങല്ലൂര്

അനെതിരുദന.എന

അനെതിഴറ നെമതിടതിപറമത്ത്, പതി.ഒ.ജതി.എ.രന്കപാരളജത്ത്

INC
CPI(M)

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

പന്തഗീരങ്കപാവത്ത്

രപാമകൃഷ്ണന.പതി

പുതതിയപറമതത്ത്, നന്കപാടലത്ത് നെടക്കപാവത്ത്, പതി.ഒ.പന്തഗീരപാങ്കപാവ
ംത്ത്,രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്-673019

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

രന്കപാടമ്പുഴ

പതി.ആസതിഫത്ത്

മതില നഹടൌസത്ത് രപട്ട, ഫരറപാക്കത്ത് പതി.ഒ

ML

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

ഫറൂക്കത്ത് രന്കപാരളജത്ത്

സതി.രപാധപാഭപായതി

ശഗീവതിഹപാര് സവദരരങ്ങപാടതി, രപാമനെപാട്ടുന്കര

INC

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

രപാമനെപാട്ടുന്കര

നന്ക.ടതി.റസപാന്കത്ത്

സസനെപാസത്ത്, നന്കയര് നവല ആശുപതതിയ്ക്കത്ത് സമഗീപറ, രപാമനെപാട്ടുന്കര പതി.ഒ

INC

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

നനെല്ലൂര്

നന്ക.രസപാമന

ഉദയറ വഗീടത്ത് സ്രപാങ്കത്ത്പടതി, നെല്ലൂര് പതി.ഒ, ഫരറപാക്കത്ത്

CPI(M)

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

മണ്ണുര്

ഉദയകുമപാരതി

യശസത്ത്, മണ്ണൂര് പതി.ഒ, രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

CPI(M)

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

ന്കടലുണ്ടതി

മുരണ്ടങ്ങപാട്ടത്ത് റഗീനെ

മുരണ്ടങ്ങപാട്ടത്ത്, ന്കടലുണ്ടതി.പതി.ഒ

CPI

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

വട്ടപറമത്ത്

പുതന ന്കളതതില സുസലഖ

പുതന ന്കളതതില ചെപാലതിയറ

CPI(M)

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

ചെപാലതിയറ

എറ.മൂസരക്കപായ

മൂസക്കുട്ടതിരയടതത്ത് നഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ.ചെപാലതിയറ,ന്കടലുണ്ടതി

ML

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

ഫറൂക്കത്ത്

സുധര്മ്മ

മതിഥുനെറ, രമലപായതി വളപതില നെല്ലൂര്

CPI(M)

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

ഫറൂക്കത്ത് ചുങ്കറ

സുബ്രഹ്മണരന കുഴതിപളളതി

കുഴതിപളളതിസന്കതമപാടറനഹടൌസത്ത്, ന്കരുവന തതിരുതതിപതി.ഒ

CMP

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

നന്കപാടതിനെപാട്ടത്ത് മുക്കത്ത്

എന.വതി.അനെതിത

നെപായരുകുഴതിയതില പന്തഗീരപാങ്കപാവത്ത്.പതി.ഒ, രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്-673019

CPI(M)

രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

ഒളവണ

പുതലതത്ത് ററല

പുതലതത്ത്, ആമപാട്ടത്ത് പറമത്ത്, പപാലത്തുറന്കണ്ടതി,ഒളവണ പതി.ഒ, രന്കപാഴതിരക്കപാടത്ത്

CPI(M)

മപാനെന്തവപാടതി

രപരര

ബലക്കഗീസത്ത് ഉസപാന

ബലക്കഗീസത്ത് ഉസപാന, പുതനപുര നഹടൌസത്ത്, വരയപാല പതി.ഒ.

ML

മപാനെന്തവപാടതി

വപാളപാടത്ത്

ശപാന്ത

വപാളമടക്കതില വഗീടത്ത്,_വപാളപാടത്ത്.പതി.ഓ,തലപ്പുഴ-വഴതി,_മപാനെന്തവപാടതി-670644

INC

മപാനെന്തവപാടതി

തലപ്പുഴ

എറ.ജതി.ബതിജു

മഴവനരചെരതിയതില വഗീടത്ത്,ന്കപാമട്ടതി-പതി.ഓ
തലപ്പുഴ-വഴതി

INC

മപാനെന്തവപാടതി

തതിരുനനെല്ലതി

ജയഭപാരതതി

പതതിനനെട്ടുമൂല,അപപപാറ,തതിരുനനെല്ലതി(പതി.ഓ)

CPI(M)
CPI(M)

മപാനെന്തവപാടതി

ന്കപാട്ടതിക്കുളറ

ഫപാതതിമ

നന്കപാളമതില,നചെമന്കമൂല,പനെവല്ലതി.പതി.ഓ
ന്കപാട്ടതിക്കുളറ

മപാനെന്തവപാടതി

പയറപളളതി

സണതി രജപാസത്ത് ചെപാലതില

ചെപാലതില വഗീടത്ത്,പതി.ഓ.പയറമളതി,
ന്കപാട്ടതിക്കുളറ-വഴതി

INC

മപാനെന്തവപാടതി

ന്കണതിയപാരറ

സഷനെതി രതപാമസത്ത്

പുളതിഞ്ചതിക്കല വഗീടത്ത്,കുഴതിനെതിലറ,മപാനെന്തവപാടതി-പതി.ഓ.

INC
INC

മപാനെന്തവപാടതി

മപാനെന്തവപാടതി

മപാര്ഗരറ്റത്ത് രതപാമസത്ത്

ആരരപളതി നഹടൌസത്ത്,ആറപാട്ടുതറ-പതി.ഓ,
മപാനെന്തവപാടതി-670645

മപാനെന്തവപാടതി

രതപാണതിച്ചപാല

ചെതിന്നമ്മ ടഗീച്ചര്

ചൂരരനെപാലതിക്കല,നെല്ലൂര്നെപാടത്ത്-പതി.ഓ_670645

KCM

മപാനെന്തവപാടതി

പളളതിക്കല

സതി.അബ്ദുള് അഷറഫത്ത്

S/o ഇബ്രപാഹതിറ ഹപാജതി,ചെക്കരവഗീടത്ത്,നന്കല്ലൂര്-പതി.ഓ

INC
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മപാനെന്തവപാടതി

ന്കരല്ലപാടതി

നന്ക.സതി.അലതി

നന്ക.സതി.നഹടൌസത്ത്.തരുവണ-പതി.ഓ

ML

മപാനെന്തവപാടതി

തരുവണ

നന്ക.സതി.മുണ്ടന

ന്കണ്ടത്തുവയല,നവളമുണ്.പതി.ഓ

ML

മപാനെന്തവപാടതി

നവളളമുണ്ട

സഗീത ബപാലചെന്ദ്രന

ന്കരക്കപാട്ടറ വഗീടത്ത്,പുളതിഞപാല-പതി.ഓ,നവളമുണ്ട

INC

മപാനെന്തവപാടതി

രതറ്റമല

പ്രഭപാന്കരന മപാസര്

പ്രഗീയനഹടൌസത്ത്,രപപാരൂര്-പതി.ഓ,_തലപ്പുഴ,വയനെപാടത്ത്

INC

മപാനെന്തവപാടതി

നെതിരവതിലപ്പുഴ

ടതി.നമപായ

രതവത്ത് വഗീടത്ത്,മക്കതിയപാടത്ത്-പതി.ഓ

ML

സുലതപാന ബരതരതി

കുപപാടതി

ന്കയപാലതത്ത് വഗീടത്ത്, ബരളപാക്കപാഫഗീസതിന സമഗീപറ

INC

സുലതപാന ബരതരതി

വടക്കനെപാടത്ത്

എ.സതി.ശശഗീന്ദ്രന

അതതിക്കുന്നത്ത് പതി.ഒ.മുതങ്ങ

CPI(M)

സുലതപാന ബരതരതി

മുതങ്ങ

ഒ.നന്ക.ബപാലകൃഷ്ണന

ഓടവയല വഗീടത്ത്, നനെരന്മനെതിക്കുന്നത്ത് പതി.ഒ

INC

സുലതപാന ബരതരതി

ചെഗീരപാല

പ്രസന്ന ശശഗീന്ദ്രന

ഓണപടതിക്കല വഗീടത്ത്, ചെഗീരപാല പതി.ഒ, ന്കടമ്പുക്കുന്നത്ത്

INC

സുലതപാന ബരതരതി

രന്കപാളതിയപാടതി

സുരരന്ദ്രന കുഴതിമപാളറ

കുഴതിമപാളറ വഗീടത്ത്, ചുളളതിരയപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

സുലതപാന ബരതരതി

ചുളളതിരയപാടത്ത്

സുരരഷത്ത് തപാളൂര്

വരതിന്കതിഴങ്ങതില വഗീടത്ത്, തപാലൂര്, ചുളതിരയപാടത്ത് പതി.ഒ

CPI(M)

സുലതപാന ബരതരതി

രതപാമപാട്ടുചെപാല

സുധ രവലപായുധന

ന്കലപാപുളതിരമപാളയതില നഹടൌസത്ത്, ന്കരടതിപപാറ പതി.ഒ

INC

സുലതപാന ബരതരതി

നനെല്ലപാറച്ചപാല

എ.എസത്ത്.വതിജയ

നനെല്ലപാറ വഗീടത്ത്,നനെല്ലപാറച്ചപാല പതി.ഒ അമലവയല

INC

സുലതപാന ബരതരതി

അമലവയല

യരശപാദ ബപാലകൃഷ്ണന

എടയ്ക്കല വഗീടത്ത്, അമലവയല പതി.ഒ

CPI(M)

സുലതപാന ബരതരതി

മഗീനെങ്ങപാടതി

നന്ക.ഇ.വതിനെയന

ചെഗീരപാറകുന്നത്ത്, ന്കല്ലടതിയതില വഗീടത്ത്, നചെണ്ടക്കുനെതി

INC

സുലതപാന ബരതരതി

ചൂതുപപാറ

പതി.വപാസുരദവന

അറുപതത്ത് നെപാഴതി വഗീടത്ത്, വപാരന്കരതി പതി.ഒ

CPI(M)

സുലതപാന ബരതരതി

നന്കപാളഗപപാറ

സഷല പ്രന്കപാശത്ത്

കുടക്കതപാനെതത്ത് വഗീടത്ത്, വപാളവയല പതി.ഒ

CPI(M)

സുലതപാന ബരതരതി

സുലതപാന ബരതരതി

നെസഗീറ ഇസപായതില

നനെടുറന്കണ്ടതതില വഗീടത്ത്, നെപായ്ക്കട്ടതി പതി.ഒ

ML

സുലതപാന ബരതരതി

രന്കപാട്ടക്കുന്നത്ത്

ശതിവദപാസന

നചെന്നതിരക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്, പൂതതിക്കപാടത്ത്, പൂമല പതി.ഒ

ML

ന്കലപറ്റ

പടതിഞപാറതറ

ററല

ന്കരതിമനെക്കല വഗീടത്ത് പന്തതിനപപായതില വഗീടത്ത് വപാരമറ്റ

ML

ന്കലപറ്റ

രന്കപാട്ടതറ

എറ.ആര്.ബപാലകൃഷ്ണന

നചെറതിയ മലരക്കപാട്ടൂര് പതി.ഒ പളതിക്കുന്നത്ത്

INC

ന്കലപറ്റ

രവങ്ങപളതി

വതി.എന.ഉണതികൃഷ്ണന

നവട്ടതത്ത് പുല്ലപാടതത്ത് വഗീടത്ത് രന്കപാട്ടതറ പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കലപറ്റ

മടക്കതിമല

റുഖതിയ ടഗീച്ചര്

പളതിനതപാടുന്ക വഗീടത്ത് പരതിയപാരറ പതി.ഒ

IND

ന്കലപറ്റ

മുട്ടതില

ഉഷ തമതി

മണലതിച്ചതിറ വഗീടത്ത് വപാഴവറ്റ പതി.ഒ

INC

ന്കലപറ്റ

തൃസക്കപറ്റ

പതി.നന്ക.അനെതിലകുമപാര്

ശഗീലക്ഷമതി രമപപാടതി പതി.ഒ

INC

ന്കലപറ്റ

മൂനപനെപാടത്ത്

രമരതി റഗീനെ

ന്കല്ലുന്കപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത് പതി.ഒ റതിപണ്

INC

ന്കലപറ്റ

അരപറ്റ

ഷറസുദഗീന

അരങ്ങന വഗീടത്ത് പതി.ഒ രമപപാടതി

SJ(D)

ന്കലപറ്റ

ചൂരലമല

ആലക്കല നെസഗീര്

നസന്റതിനെല രറപാക്കത്ത് എരസറ്റത്ത് വഗീടത്ത് പതി.ഒ രമപപാടതി

INC

ന്കലപറ്റ

രമപപാടതി

ആയതിഷ ഹനെഗീഫ

നെടുക്കലചെതിറ വഗീടത്ത് കുനമറഗലറവയല രമപപാടതി പതി.ഒ

ML

ന്കലപറ്റ

ചെപാരതിറ്റതി

സലഗീറ രമമനെ

രമമനെ വഗീടത്ത് 12-)ംറ പപാലറ സവതതിരതി

ML

ന്കലപറ്റ

സവതതിരതി

സനര

രസ്നേഹപാലയറ നപപാഴതനെ പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കലപറ്റ

നപപാഴതനെ

ലകതി രന്കളു

കുരഞപാത്തുമ്മല വഗീടത്ത് ഇടതിയറവയല അച്ചൂരപാനെറ

ML

എലതിസബതത്ത് ടഗീച്ചര്
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ന്കലപറ്റ

തരതിരയപാടത്ത്

രദവദപാസന

നചെക്കണതിക്കുന്നത്ത് പുതതിയ വഗീടത്ത് തരതിരയപാടത്ത് പതി.ഒ

INC

പനെമരറ

അഞകുന്നത്ത്

ന്കപാട്ടതില ഉസപാന

ന്കപാട്ടതില വഗീടത്ത്, ന്കപാരയ്ക്കപാമല പതി.ഒ.

ML

പനെമരറ

പപാക്കറ

നസലതിന മപാനവല

കുമ്പുളുങ്കല, രവലതിയമറ പതി.ഒ.

INC

പനെമരറ

ആനെപപാറ

രചെലൂര് ഗതിരതിജ കൃഷ്ണന

രചെലൂര് വഗീടത്ത്, പപാടതിച്ചതിറ പതി.ഒ.

INC

പനെമരറ

പപാടതിച്ചതിറ

അന്നക്കുട്ടതി മപാതത

നഞപാണ്ടറമപാക്കല, ന്കബനെതിഗതിരതി പതി.ഒ.

KCM

പനെമരറ

മുളളനനന്കപാല്ലതി

എറ.റ്റതി. രദവസര മപാസര് മഠതതില

മഠതതില വഗീടത്ത്, മുളനനന്കപാല്ലതി പതി.ഒ.

INC

പനെമരറ

പുലപളതി

വലസ ചെപാരക്കപാ

പുതന വഗീടത്ത്, പുലപളതി പതി.ഒ.

INC

പനെമരറ

ഇരുളറ

വതി.ഡതി. രജപാസഫത്ത്

വപാഴയതില വഗീടത്ത്, മണലവയല പതി.ഒ.

INC

പനെമരറ

വപാരന്കരതി

പതി.എറ. സുധപാന്കരന

പുളതിക്കല വഗീടത്ത്, രന്കണതിച്ചതിറ പതി.ഒ.

INC

പനെമരറ

രന്കണതിച്ചതിറ

രപാധപാമണതി

രന്കപാട്ടപാതറ വഗീടത്ത്, പൂതപാടതി പതി.ഒ.

INC

പനെമരറ

നെടവയല

റപാണതി വര്ക്കതി

പപാറപ്പുറതത്ത് വഗീടത്ത്, നെടവയല പതി.ഒ.

KCM

പനെമരറ

പൂതപാടതി

സഹമപാവതതി പതി.ജതി.

പുളതിയ്ക്കലക്കുടതി വഗീടത്ത്, ന്കരണതി പതി.ഒ.

SJ(D)

പനെമരറ

പച്ചതിലക്കപാടത്ത്

അബ്ദുള്ഗഫൂര് ന്കപാട്ടതി

ന്കല്ലരങ്കപാടന വഗീടത്ത്, ന്കണതിയപാമറ്റ പതി.ഒ.

ML

പനെമരറ

ന്കണതിയപാമറ്റ

സതി.ടതി. അരശപാന്കത്ത് കുമപാര്

രചെപാമപാടതി, ന്കരണതി പതി.ഒ.

CMP

പനെമരറ

പനെമരറ

എറ.സതി. നസബപാസരന

മഠതതിപറമതില നഹടൌസത്ത്, പനെമരറ പതി.ഒ.

KC(J)

ന്കലരപാരശരതി

മപാടപായതി

നന്ക.സുസലമപാന

ഖദഗീജ നെതിവപാസത്ത്,മുട്ടറ,പതി.ഒ.നവങ്ങര

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

നചെറുതപാഴറ

വതി.വതി.പ്രഗീത

വണപാരട്ട വഗീടത്ത്,കുന്നുറപുററ,പതി.ഒ.മണ്ടൂര്,670501

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

പതിലപാതറ

വതി.ഡതി.ആലബര്ട്ടത്ത്

സതി.എറ.നെഗര്,പതി.ഒ.പതിലപാതറ,മണ്ടൂര് വഴതി

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

ഏരഴപാറ

ഒ.വതി.ശഗീരദവതി

സന്കരവലതി,നെരതിരക്കപാടത്ത്,പതി.ഒ.നന്കപാട്ടതില,670334

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

പഴയങ്ങപാടതി

ടതി.വതി.രശപാഭനെ

നതക്കുമപാടന വഗീട്ടതില,പപാരങ്ങപാടത്ത്,പതി.ഒ.നചെറുകുന്നത്ത്

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

നചെറുകുന്നത്ത്

ടതി.പ്രഗീത

നതക്കന ഹടൌസത്ത്,ദപാലതില,പതി.ഒ.തപാവറ

CPI

ന്കലരപാരശരതി

ന്കണപുരറ

സതി.തങ്കമണതി

നചെറതിയപാല ഹടൌസത്ത്, നചെമ്മര വയല, പതി.ഒ.നമപാട്ടമ്മല

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

ഇരതിണപാവത്ത്

ഇ.പതി.ഓമനെ

ദഗീപറ,സതി.ആര്.സതി ക്കത്ത് സമഗീപറ, പതി.ഒ.ഇരതിണപാവത്ത്,670301

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

ന്കല്ലരപാരശരതി

പതി.ന്കണന

പുരല്ലന ഹടൌസത്ത്, പുതരതിപ്പുററ,പതി.ഒ.ഇരതിണപാവത്ത്,670301

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

നെപാറപാതത്ത്

ടതി.പതി.കുഞഹമ്മദത്ത് മപാസര്

സുസലഖപാസത്ത്, പതി.ഒ.നെപാറപാതത്ത്

INC

ന്കലരപാരശരതി

ന്കന്നപാടതിപരമ

ഒ.ടതി.രന്കപാമളവല്ലതി

എസത്ത്.എല നെതിവപാസത്ത്, വപാരറ രറപാഡത്ത്

CPI(M)

ന്കലരപാരശരതി

മപാട്ടൂല നസടൌതത്ത്

പതി.പതി.അബ്ദുള് ഗഫൂര്

പതി.പതി.ഹടൌസത്ത്, മപാട്ടൂല രനെപാര്തത്ത്, ന്കണ്ണൂര്

ML

ന്കലരപാരശരതി

മപാട്ടൂല രനെപാര്തത്ത്

അജതിതത്ത് മപാട്ടൂല

പതി.ഒ.മപാട്ടൂല രനെപാര്തത്ത്, പതിന 670325

INC

ന്കലരപാരശരതി

പുതതിയങ്ങപാടതി

പതി.ഒ.പതി.മുഹമ്മദലതി ഹപാജതി

ആമതിനെപാസത്ത്, പുതതിയങ്ങപാടതി, പതി.ഒ.മപാടപായതി

ML

പയന്നൂര്

ന്കരതിനവള്ളൂര്

നന്ക ബപാലന

കുരണ്ടപാറ വഗീടത്ത് കുണതിയന പതി ഒ ന്കരതിനവള്ളൂര്

CPI(M)

പയന്നൂര്

നപരളറ

നന്ക വതി രപാധപാമണതി

പടതിഞപാറ്റതില വഗീടത്ത് പുത്തൂരത്ത് നന്കപാഴമ്മല പതി ഒ

CPI(M)

പയന്നൂര്

ചൂരല

സന്കപ്രവന വഗീടത്ത്

ആലപടമ കുന്നരച്ചരതി ഏറ്റുകുടുക്ക പതി ഒ

CPI(M)

പയന്നൂര്

പപാടതിരയപാട്ടുചെപാല

അവരറപാന്നന സുഭദ്ര

രപപാതപാറന്കണ്ടറ

INC

നഗടൌരതി

Page 73

പതി ഒ പപാടതിരയപാട്ടുചെപാല

Block Panchayat - Result Sheet
പയന്നൂര്

പുളതിരങ്ങപാറ

മരനെപാജത്ത് വടരക്കല

വടനക്കയതില നഹടൌസത്ത് ചുണ്ട പതി ഒ രന്കപാലുവളതി

INC

പയന്നൂര്

പ്രപാരപപായതില

പുതനപുരയ്ക്കല ശപാന്ത രഗപാപതി

പുതനപുരയ്ക്കല നഹടൌസത്ത് തതിരുരമനെതി പതി ഒ

CPI(M)

പയന്നൂര്

നപരതിന്തട്ട

എന യു സപാറപാമ്മ ടഗീച്ചര്

നെടപപാരട്ടല പതി ഒ നപരതിരങ്ങപാറ

CPI(M)

പയന്നൂര്

നവരളപാറ

നന്ക വതി ദപാരമപാദരന

ന്കണ്ടമ്മപാരത്ത് വഗീടത്ത് പതി ഒ നവരളപാറ

CPI

പയന്നൂര്

മപാതമറഗലറ

നന്ക അബ്ദുള മപാസര്

ദപാറുസലപാറ പതി ഒ മപാതമറഗലറ ബസപാര്

CPI(M)

പയന്നൂര്

ന്കപാരങ്കപാല

പതി സുശഗീല

രപാമകൃഷ്ണഭവന തപാനഴകുറുന്തത്ത് ന്കപാരങ്കപാല

CPI(M)

പയന്നൂര്

കുഞതിമറഗലറ

പതി അജതിത

പതി ഒ എടപാട്ടത്ത് പറമതത്ത്

CPI(M)

പയന്നൂര്

കുന്നരു

ന്കതിഴനക്കപുരയതില ലകണന

ന്കതിഴനക്കപുരയതില നതക്കുമപാടത്ത് നന്കപാവപ്പുററ പതി ഒ

CPI(M)

പയന്നൂര്

രപാമന്തളതി

എറ വതി രഗപാവതിനന

മുണ്ടയപാടത്ത് വഗീടത്ത് രപാമന്തളതി പതി ഒ ന്കണ്ണൂര്

CPI(M)

തളതിപറമ

രതര്തല്ലതി

ദപാരമപാദരന നന്ക.ഇ

ആലതപാറവളപത്ത്, ചെതിറ്റടതി, പതി.ഒ ആലരക്കപാടത്ത്, 670571

INC

തളതിപറമ

ആലരക്കപാടത്ത്

രശപാഭപാലയറ രശപാഭനെ

രശപാഭനെപാ ചെന്ദ്രന, രശപാഭപാലയറ, നനെല്ലതിപപാറ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപറമ

ഉദയഗതിരതി

പൂവതത്ത് അജതിത

പുല്ലരതി, ഉദയഗതിരതി പതി.ഒ

INC

തളതിപറമ

ന്കപാപതിമല

സഷനെതി മപാതത അള്ളുറപുറതത്ത്

ഒറ്റസത, പതി.ഒ ആലരക്കപാടത്ത്, 670571

INC

തളതിപറമ

ന്കരുവപാനചെപാല

നന്ക.പതി. ഷരഗീഫ ടഗീച്ചര്

നെടുവതില പതി.ഒ, നെടുവതില , 670582

ML

തളതിപറമ

നെടുവതില

ന്കണ്ടതതില രജപാഷതി

ന്കണ്ടതതില, നപപാട്ടറപപാവത്ത് പതി.ഒ, 670582

INC

തളതിപറമ

ചുഴലതി

പതി.പതി.വതി.പ്രദഗീപന

പയന പുതന വഗീടത്ത്, ചുഴലതി പതി.ഒ., 670142

CPI(M)

തളതിപറമ

നചെങ്ങളപായതി

നന്ക.നന്ക. രസപാമന

ന്കതിഴരക്കപറമതില വഗീടത്ത്, ശഗീന്കണ്ഠപാപുരറ പതി.ഒ

CPI

തളതിപറമ

കുറുമപാത്തൂര്

എ.ജതി. തങ്കമണതി

എടവന എടതതില വഗീടത്ത്, നപരുമ, കുറുമപാത്തൂര് പതി.ഒ.

CPI(M)

തളതിപറമ

പന്നതിയൂര്

മന രതപാമസത്ത്

നവച്ചൂരതത്ത് ഹടൌസത്ത്, ന്കരതിപപാല പതി.ഒ, ചെപപാരപടവത്ത് വഴതി, 670581

CPI(M)

തളതിപറമ

പട്ടുവറ

വതി. രപാഘവന മപാസര്

വണ്ടതിച്ചപാല വഗീടത്ത്, കുന്നരു, പതി.ഒ പട്ടുവറ, 670153

CPI(M)

തളതിപറമ

പരതിയപാരറ

പതി.നന്ക. വതിരനെപാദതിനെതി

മുക്കുന്നത്ത്, കുപറ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപറമ

കുറ്റതിരയരതി

എ. രപാരജഷത്ത്

തരലപാറ, കുരറ്റരരതി പതി.ഒ, 670141

CPI(M)

തളതിപറമ

ന്കടന്നപളതി

നന്ക.രമണതി

ന്കടന്നപളതി, പടതിഞപാരറക്കര, പതി.ഒ ന്കടന്നപളതി

CPI(M)

തളതിപറമ

എടരക്കപാ

വതി.വതി.റഗീത

കൂരവരതി, കൂരവരതി പതി.ഒ, ചെപപാരപടവത്ത്, 670581

CPI(M)

തളതിപറമ

ചെപപാരപടവത്ത്

നന്ക.മരനെപാജ്കുമപാര്

തതിമതിരതി വണപാന,നന്കപാട്ടക്കപാനെറ, കൂരവരതി പതി.ഒ

INC

ഇരതിക്കൂര്

നചെരമരതി

സതി.എസത്ത് . പടൌരലപാസത്ത്

ചെതിറമ്മപാനട്ടല, നനെടുരങ്ങപാറ പതി.ഒ

KCM

ഇരതിക്കൂര്

ചെനനെക്കപാറപപാര

ന്കക്കപ്രവന സതഗീശന നന്ക

ന്കപാക്കപ്രവന വഗീടത്ത്, വപാതതിലമട, ചെമതച്ചപാല പതി.ഒ, പയപാവൂര്

KC(J)

ഇരതിക്കൂര്

മുണ്ടപാനൂര്

എടതനെപാട്ടത്ത് സുനെതില രജപാബത്ത്

പതി.ഒ ഉളതിക്കല

INC

ഇരതിക്കൂര്

ഉളതിക്കല

സതിസതിലതി ആന്റണതി ഞപാമരതപാലതില മണതിക്കടവത്ത് പതി.ഒ

KCM

ഇരതിക്കൂര്

പടതിയൂര്

ശഗീജ നന്ക

നന്കപാഞന നഹടൌസത്ത്, ന്കരവൂര്, ന്കല്ലുവയല പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

ന്കലരപാടത്ത്

നന്ക .വതി . രമ

ന്കട്ടരയപാടന വഗീടത്ത് , ന്കല്ലരരപാട്ടു പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

ഇരതിക്കൂര്

ലക്ചെറര് സതി.വതി.എന യപാസറ

സതി.വതി.എന നഹടൌസത്ത്, പയസപായതി, ഇരതിക്കൂര്
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ഇരതിക്കൂര്

മലപട്ടറ

മലപട്ടറ പ്രഭപാന്കരന

പുളുക്കല നഹടൌസത്ത് , പതി.ഒ മലപട്ടറ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

കുടരപാറൂര്

നന്ക. സുശഗീല

വപാഴയതില നഹടൌസത്ത്, നവള്ളുവയല ചെട്ടുന്കപപാറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

മപാണതിയൂര്

ഒ ബപാലകൃഷ്ണന മപാസര്

ഒതരയപാതത്ത് നഹടൌസത്ത്, മപാണതിയൂര്, നചെക്കതിക്കുളറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

മയതില

എറ .വതി . ഓമനെ

മരുതതിരയപാട്ടു നഹടൌസത്ത്, വളതിരയപാട്ടത്ത്, പതി.ഒ.നചെറുപഴശതി

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

ന്കയരളറ

നന്ക .പതി. രരഷ്മ

ദതിബതി നെതിവപാസത്ത്, രമരച്ചരതി, ന്കയരളറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

ശഗീന്കണ്ടപാപുരറ

നപ്രപാഫ സതി. എചെത്ത് . രമമതി

പഴയങ്ങപാടതി, ശഗീന്കണ്ടപാപുരറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

ന്കപാവുമപായതി

ഇ. ന്കണന മപാസര്

നന്കപായതിലതി, കൂട്ടുമുഖറ പതി.ഒ

CPI(M)

ഇരതിക്കൂര്

പയപാവൂര്

സഷലജ നെപാരപായണന

മുണ്ടയപാടന ചെരന്ത്രപാതത്ത്, പയപാവൂര് പതി.ഒ

CPI(M)

ന്കണ്ണൂര്

അഴഗീക്കല

അബ്ദുള് ശുക്കൂര് മപാസര്. എ.

സസന്കത, രബപാട്ടുപപാലറ, അഴഗീക്കല.പതി.ഒ.

CPI(M)

ന്കണ്ണൂര്

വളപട്ടണറ

ഇ. നസറഗീനെ

രവളപാപുരതത്ത് നഹടൌസത്ത്, നെതിയര് അലൂല പളതി, വളപട്ടണറ.

ML

ന്കണ്ണൂര്

പപാപതിനെതിരശരതി

എറ. ചെതിതപാവതതി

മപാവുളതി നഹടൌസത്ത്, പുതതിയന്കപാവതിനെത്ത് സമഗീപറ,പപാപതിനെതിരശരതി നവസത്ത് പതി.ഒ.

CPI(M)

ന്കണ്ണൂര്

അരരപാളതി

നന്ക. ന്കലരപാണതി

പൂവനന്കളറ നഹടൌസത്ത്, ന്കപാടരറ, അരരപാളതി

CPI(M)

ന്കണ്ണൂര്

ന്കപാട്ടപാമളതി

പതി.സജഗീവന

ലകതി നെനനെറ, നെതിയര് രസപാരമശകരതി നടമതിള്, പുഴപാതതി, പതി.ഒ.ചെതിറക്കല

CPI(M)

ന്കണ്ണൂര്

പുതതിയനതരു

നന്ക. വത്സല

രയരരപാതത്ത് നഹടൌസത്ത്, പനെങ്കപാവത്ത്, പതി.ഒ.ചെതിറക്കല

CPI(M)

ന്കണ്ണൂര്

നന്കപാറ്റപാളതി

എറ.സഷജ

സഷനെപാ നെതിവപാസത്ത്, ഇടരച്ചരതി, പതി.ഒ.പളതിക്കുന്നത്ത്

INC

ന്കണ്ണൂര്

ന്കക്കപാടത്ത്

സനെഗീറ ഷഫഗീഖത്ത്

അസഗീസത്ത് നെതിവപാസത്ത്, നപപാന്നറസന്ക വളപത്ത്, പതി.ഒ.ന്കക്കപാടത്ത്

ML

ന്കണ്ണൂര്

പളതിക്കുന്നത്ത്

ന്കപാട്ടപാമളതി രപാമചെന്ദ്രന

സതിത നെതിലയറ, പതി.ഒ.ന്കപാട്ടപാമളതി, ന്കണ്ണൂര് 11

INC

ന്കണ്ണൂര്

ചെപാലപാടത്ത്

നന്ക.ഇ.ഷപാദുലതി

മഹല ഹുസസന, ചെപാലപാടത്ത്, ന്കണ്ണൂര് 14

ML

ന്കണ്ണൂര്

ആറപാറരന്കപാട്ടറ

കൂക്കതിരതി രപാരജഷത്ത്

കൂക്കതിരതി നെതിവപാസത്ത്, ഇടരച്ചരതി, പതി.ഒ.പളതിക്കുന്നത്ത്, ന്കണ്ണൂര് 4

INC

ന്കണ്ണൂര്

ചെതിറക്കല

പതി.ഒ.ചെന്ദ്രരമപാഹനെന

സമതതി, പതി.ഒ.ചെതിറക്കല

INC

ന്കണ്ണൂര്

വനകുളതത്ത് വയല

അരുണ.എ .

ആയങ്കതി നഹടൌസത്ത്, ന്കപക്കടവത്ത്, അഴഗീക്കല.പതി.ഒ.

CPI(M)

ന്കണ്ണൂര്

വപായതിപറമ

പതി.ചെന്ദ്രന

പഞ്ചമതി , പുഴപാതതി നതരു, ചെതിറക്കല പതി.ഒ.

CPI

എടക്കപാടത്ത്

നന്കപാളരച്ചരതി

പതി ആബതിദ

പളതിരവതിനട നഹടൌസത്ത്, പളതിപറമത്ത് , നന്കപാളരച്ചരതി പതി ഓ

INC

നന്കപാരയപാന നഹടൌസത്ത്, പപാമ്പുരുതതി, പതി.ഒ.നെപാറപാതത്ത്
എടക്കപാടത്ത്

രചെരലരതി

അനെതിത നന്ക

ML

എടക്കപാടത്ത്

മുരണ്ടരതി

എറ.പതി.മുഹമ്മദലതി

രപാജുലപാസത്ത്,മപായനമുക്കത്ത് പതി.ഒ.ന്കപാഞതിരരപാടത്ത്

ML

എടക്കപാടത്ത്

തലമുണ്ട

സതി ഉമ

ഉഷ നെതിവപാസത്ത്, തലമുണ്ട, പതി.ഒ.കൂടപാളതി

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

ഇരതിരവരതി

എ വതി അശഫത്ത്

ആലയുളതതില, മുതുകുറ്റതി, പതി.ഒ.നമടൌവരഞ്ചരതി

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

നപരളരശരതി

വതി വതി സുരരന്ദ്രന

സ/ഓ രന്കപാരന , ന്കരണപാതത്ത് വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.മരക്രരതി 670622

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

മപാവതിലപായതി

നന്ക രറപാജ ടഗീച്ചര്

പപാര്വണറ, മപാവതിലപായതി, പതി.ഒ.മപാവതിലപായതി

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

ആദൂര്

സതി നന്ക രപാജന

രചെരലപാറന്കണ്ടതി നഹടൌസത്ത്, ന്കടമ്പൂര്, പതി.ഒ.എടക്കപാടത്ത്

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

എടക്കപാടത്ത്

ഹുസസന മപാസര്

ജമഗീല രന്കപാരട്ടജത്ത്,പതി.ഒ.ന്കടലപായതി

INC
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എടക്കപാടത്ത്

രതപാട്ടട

രപാഗതിണതി സതി

രപാധപാകൃഷ്ണ നെതിവപാസത്ത്, ഐ ടതി ഐ ക്കത്ത് സമഗീപറ, പതി.ഒ.രതപാട്ടട

INC

എടക്കപാടത്ത്

രന്കപാരയപാടത്ത്

വതി നന്ക സശലജ

ജതിതതിന നെതിവപാസത്ത്, നചെമതിരലപാടത്ത്, പതി.ഒ.നമടൌവരഞ്ചരതി

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

ന്കപാപപാടത്ത്

വതി നന്ക പ്രന്കപാശതിനെതി

മഠതതില നഹടൌസത്ത്, പതി.ഒ.ന്കപാപപാടത്ത്

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

രചെരലപാറ

അജതിത വതി നന്ക

വണപാനന്കണ്ടതി നഹടൌസത്ത്, ന്കപാപപാടത്ത്, _പതി.ഒ. ന്കപാപപാടത്ത്

INC

എടക്കപാടത്ത്

എളയപാവൂര്

എറ ഹരതിദപാസന

മപാവതിലപാ കൂട്ടതതില, \"ഹരതിത\",ന്കതിഴതളതി, തപാനഴനചെപാവ

CPI(M)

എടക്കപാടത്ത്

നചെപാവ

എറ ഗറഗപാധരന

രമപപാട നഹടൌസത്ത്, തലമുണ്ട, പതി.ഒ.ന്കഞതിരരപാടത്ത്

CPI

എടക്കപാടത്ത്

വപാരറ

പതി ഷബപാനെ

പുതുക്കുടതി ആസതിയ ഉമ്മപാസത്ത്,പുറതതില, പതി.ഒ.വപാരറ

ML

തലരശരതി

അഞ്ചരക്കണ്ടതി

പതി.പതി.ഉതമന

സവശപാഖത്ത്,തപാനഴന്കപാവതിനമൂല,പതി.ഒ.മപാമ

CPI(M)

തലരശരതി

മുഴപപാല

വതി.സുരരശന

നപരുവറരചെരതി ഹടൌസത്ത്,ന്കണപാടതിനവളതിച്ചറ,പതി.ഒ.മുരതിരങ്ങരതി

CPI(M)

തലരശരതി

രവങ്ങപാടത്ത്

പതി.നന്ക.ഷഗീല

ന്കപാട്ടതിനലപറമതത്ത് വഗീടത്ത്,സന്കരതരതിനപപായതില,പതി.ഒ.പപാതതിരതിയപാടത്ത്

CPI(M)

തലരശരതി

പടുവതിലപായതി

വതി.നന്ക.രപാജന

അവനെതി,വപാളപാങ്കതിച്ചപാല,പതി.ഒ.പപാതതിരതിയപാടത്ത്

CPI(M)

തലരശരതി

പപാതതിരതിയപാടത്ത്

ന്കരക്കപാതത്ത് രവഗീന്ദ്രന

സുരഭതി,പതി.ഒ.പപാതതിരതിയപാടത്ത്

CPI(M)

തലരശരതി

എരുവട്ടതി

രമപാഹനെചെന്ദ്രന.പതി

ഉഷസത്ത്,പതി.ഒ.പപാച്ചനപപായ്ക,ന്കതതിരൂര് വഴതി

CPI(M)

തലരശരതി

വടക്കുമപാടത്ത്

മുകുനന മഠതതില

ആചെരതത്ത്,പതി.ഒ.ഉമ്മനചെതിറ,തലരശരതി 670649

CPI(M)

തലരശരതി

എരരഞപാളതി

ന്കണ്ടരന ഷഗീബ

ന്കണ്ടരനഹടൌസത്ത്,പതി.ഒ.എരരഞപാളതി670107

CPI(M)

തലരശരതി

നെന്യൂ മപാഹതി

പ്രമഗീള.പതി

രന്കപാട്ടയതില ഹടൌസത്ത്,പതി.ഒ.പപാറപ്രറ,പതിണറപായതി

CPI

തലരശരതി

ധര്മടറ

സതി.പതി.രബബതിസരരപാജടഗീച്ചര്

കൃഷ്ണ ഹടൌസത്ത്,പതി.ഒ.പപാലയപാടത്ത്

CPI(M)

തലരശരതി

കുടക്കടവത്ത്

വട്ടക്കണ്ടതി ബഗീനെ

മപാധവപാലയറ,പപാച്ചപാക്കര,പതി.ഒ.മുഴപതിലങ്ങപാടത്ത്

INC

തലരശരതി

മുഴപതിലങ്ങപാടത്ത്

മമ്മതപാങ്കണ്ടതി സശലജ

ഐനറവതിട ഹടൌസത്ത്,പപാച്ചപാക്കര,പതി.ഒ.മുഴപതിലങ്ങപാടത്ത്

INC

തലരശരതി

പപാലയപാടത്ത്

കൂരറ്റരതി പുരുരഷപാതമന

തതിരവണതി(രരമശത്ത് നെതിലയറ)പതി.ഒ.പപാലയപാടത്ത്

CPI(M)

തലരശരതി

പതിണറപായതി

നന്ക.സപാവതിതതി

കുനെതിയതിലവഗീടത്ത്,രന്കപാളപാടത്ത്,പതി.ഒ.പപാറപ്രറ

CPI(M)

പതി ഉതമന

നെഗീതു നെതിവപാസത്ത്
സന്കരതരതി പന്ത്രണ്ടപാറ സമല
ആയതിതറ മമററ (പതി.ഒ)

CPI(M)

കൂത്തുപറമ

വട്ടതിപ്രറ

ന്കപാവുള ന്കണ്ടതിപറമത്ത്
ആയതിതറ മമററ (പതി.ഒ)
കൂത്തുപറമ

ന്കണ്ടറക്കുന്നു

നന്ക പതി മരനെപാജത്ത്

CPI(M)

കൂത്തുപറമ

മപാനെരന്തരതി

നസടൌമതിനെതി വതി

പുതതിരയടതത്ത്
ചെതിറ്റപാരതിപറമത്ത്
ചെതിറ്റപാരതിപറമത്ത് (പതി.ഒ)

കൂത്തുപറമ

ചെതിറ്റപാരതിപറമ

ഒ നന്ക അനരപാധ ടഗീച്ചര്

ശപാന്തതി നെതിലയറ
ചെതിറ്റപാരതിപറമത്ത് (പതി.ഒ)

CPI

രയരരപാതത്ത് ഉഷ

രയരരപാതത്ത് വഗീടത്ത്
നപപായതിലൂര് (പതി.ഒ)

SJ(D)

കൂത്തുപറമ

രപപായതിലൂര്
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കൂത്തുപറമ

നന്കപാളവല്ലൂര്

പതി സഷലജ

തളതതില വഗീടത്ത്
തൂവക്കുന്നത്ത് (പതി.ഒ)

കൂത്തുപറമ

ന്കടവത്തൂര്

സമഗീര് പറമതത്ത്

പറമതത്ത് നഹടൌസത്ത്
ന്കല്ലതിക്കണ്ടതി (പതി.ഒ)

ML

കുരന്നപാതത്ത് രവഗീന്ദ്രന

കുരന്നപാതത്ത് വഗീടത്ത്
പുത്തൂര് (പതി.ഒ)

SJ(D)

രപ്രമ നന്ക നന്ക

തതിവര്ണ
വരപ്ര
നചെണ്ടയപാടത്ത് (പതി.ഒ)

INC

CPI(M)

കൂത്തുപറമ

കൂത്തുപറമ

പുത്തൂര്

നചെണ്ടയപാടത്ത്

CPI(M)

കൂത്തുപറമ

മുതതിയങ്ങ

കുറ്റതിച്ചതി രപ്രമന

അമര്
നന്കപാട്ടരയപാടതി
പതപായക്കുന്നത്ത് (പതി.ഒ)

കൂത്തുപറമ

പട്ടതിയറ

ടതി രദവപാനെനന

പുതതിയ മഠതതില നഹടൌസത്ത്
പതപായക്കുന്നത്ത് (പതി.ഒ)

CPI(M)
CPI(M)

കൂത്തുപറമ

രന്കപാട്ടയറ

നന്ക രഞ്ജതിനെതി

ജപാനെന്കതി സദന
രന്കപാട്ടയറനപപായതില (പതി.ഒ)

കൂത്തുപറമ

മപാങ്ങപാട്ടതിടറ

ഷബ്ന ടതി

ഹമഗീദതിയ മഹല
രന്കപാട്ടയറ മലബപാര് (പതി.ഒ)

CPI(M)

സതി വത്സന

കുനെതിയതില നഹടൌസത്ത്
നപപാന്നരറനവസത്ത്

CPI(M)

CPI(M)

പപാനൂര്

നപപാന്നതിയറ

പപാനൂര്

ന്കതതിരൂര്

പുഷ്പലത നന്ക വതി

പുണര്തറ
പുരല്ലരപാടത്ത്
പതി ഒ ന്കതതിരൂര്

പപാനൂര്

നമപാരന്കരതി

നന്ക പതി വസന്തകുമപാരതി

സപാരന്കതറ
പതി ഒ നമപാരന്കരതി

CPI(M)

INC

പപാനൂര്

വളതിയപായതി

നന്ക രരമശന

കുരുന്നനറവതിട
പൂരക്കപാറ
പതി ഒ പപാനൂര്

പപാനൂര്

പപാനൂര്

നന്ക സുഹറ ടഗീച്ചര്

പുത്തൂര്ന്കണ്ടതിയതില വഗീടത്ത്_പതി ഒ പപാനൂര്

CPI(M)

പപാനൂര്

എലപാനരന്കപാടത്ത്

പതി വതിമല ടഗീച്ചര്

ന്കപാപ്പുറചെപാലതില_പതി ഒ എലപാരങ്കപാടത്ത്

SJ(D)

പപാനൂര്

നപരതിങ്ങളറ

സഗീനെ നന്ക പതി

ലപാല വതിഹപാര്_പതി ഒ ഒളവതിലറ

INC

പപാനൂര്

ന്കരതിയപാടത്ത്

ഇ നന്ക മരനെപാജത്ത്

ഇടതിക്കുനെതിയതില വഗീടത്ത്_പതി ഒ ന്കരതിയപാടത്ത് നസടൌതത്ത്

CPI(M)

പപാനൂര്

പുളതിയനെറബ്രറ

ററല പതി നന്ക

പപാരറപാതത്ത് ന്കണ്ടതി വഗീടത്ത്_പുളതിയനെമറ_നപരതിങ്ങത്തൂര്_

ML

പപാനൂര്

ഒളവതിലറ

വതി എ മുകുനന

ആരതതി_ന്കപാഞതിരതതിനന്കഗീഴതില_പതി ഒ നചെപാകതി

CPI(M)

പപാനൂര്

നചെപാകതി

മഹറൂഫത്ത് രന്കരളപാതത്ത്

രന്കരളപാതത്ത്_രമനെപ്രറ_നചെപാകതി

CPI(M)

Page 77

Block Panchayat - Result Sheet
പപാനൂര്

പന്നതിയനൂര്

ന്കമലശഗീധരന

ന്കപാട്ടതിലപഗീടതിന്കയതില_പതി ഒ നചെപാകതി

CPI(M)

പപാനൂര്

ചെമപാടത്ത്

നന്ക സുജതിതത്ത്

കുണ്ടനറവതിട _പതി ഒ കൂരപാറ

CPI(M)
CPI(M)

ഇരതിട്ടതി

പട്ടപാനൂര്

സഷമ. പതി. നന്ക

അഞ്ജലതി, നന്കപാളപ,
(പതി.ഒ)പട്ടപാനൂര്

ഇരതിട്ടതി

വട്ടക്കയറ

നന്ക. സതി. വതിലപാസതിനെതി ടഗീച്ചര്

ബപാലവതിഹപാര്,
നെടുവനെപാടത്ത്(പതി.ഒ)

CPI(M)
CPI(M)

ഇരതിട്ടതി

ഇരതിട്ടതി

അനെതിത കുമപാരതി

പുതതിയപുരയതില, വളരപാടത്ത്,
ന്കഗീഴൂര്(പതി.ഒ)

ഇരതിട്ടതി

വതിളമനെ

സുഷമ രമണന

ന്കല്ലറ രമപാളയതില നഹടൌസത്ത്,
മലനപപാട്ടത്ത്, ന്കതിളതിയന്തറ(പതി.ഒ)

CPI(M)

ഇരതിട്ടതി

ചെരല

നബന്നതി ഫതിലതിപത്ത്

ന്കടുപതില, ചെരള്(പതി.ഒ)

INC

ഇരതിട്ടതി

ന്കരതിനക്കപാട്ടന്കപാരതി

രചെപാളതിയതില ലഗീലപാമ്മ രജപാസഫത്ത്

രചെപാളതിയതില, കൂമനരതപാടത്ത്

KC(J)

ഇരതിട്ടതി

എടൂര്

ന്കപാരക്കപാട്ടത്ത് മപാര്ഗരറ്റത്ത് രജപാസത്ത്

ന്കപാരക്കപാട്ടത്ത് നഹടൌസത്ത്,
ന്കഗീഴ്പളതി(പതി.ഒ)

INC

ഇരതിട്ടതി

ന്കഗീഴ്പളതി

നന്ക. രവലപായുധന

ന്കണവലക്കപാടന നഹടൌസത്ത്, നചെടതിക്കുളറ, (പതി.ഒ)ആറളറ

INC

ഇരതിട്ടതി

പപായറ

പ്രമഗീള. വതി

അതതിക്കല നഹടൌസത്ത്, ന്കരതിയപാല, പപായറ ഈസത്ത്(പതി.ഒ)

CPI(M)

ഇരതിട്ടതി

ഉളതിയതില

സതി. അഷറഫത്ത്

അഷറപാസത്ത്, പുന്നപാടത്ത്(പതി.ഒ)

INC

ഇരതിട്ടതി

തതില്ലരങ്കരതി

നന്ക. ശഗീധരന

പ്രതതിഭ നെതിവപാസത്ത്, വട്ടരറ,
പപായറ ഈസത്ത്(പതി.ഒ)

CPI(M)

ഇരതിട്ടതി

ന്കഗീഴല്ലൂര്

പതി. പതി. രത്ന

ഇനഗീവരറ, എളമപാറ(പതി.ഒ)

CPI(M)
CPI(M)

ഇരതിട്ടതി

എടയന്നുര്

എറ. രപാഘവന മപാസര്

ജസ്നേ നെതിവപാസത്ത്, എടയന്നൂര്,
എടയന്നൂര്(പതി.ഒ)

ഇരതിട്ടതി

കൂടപാളതി

ടതി. പ്രദഗീപന

തന്നക്കല നഹടൌസത്ത്,
നന്കപാരടപാളതിപ്രറ, പട്ടപാന്നൂര്(പതി.ഒ)

CPI(M)

രപരപാവൂര്

പപാല

നന്ക.നന്ക.വത്സല

രവലപാണ്ടതി നഹടൌസത്ത്, പപാല, ന്കപാക്കയങ്ങപാടത്ത്

INC

രപരപാവൂര്

അടക്കരതപാടത്ത്

മതിനെതി രജപാര്ജ്കുട്ടതി

ന്കളതതില വഗീടത്ത്, പതി.ഒ.അടക്കപാരതപാടത്ത്

INC

രപരപാവൂര്

അമയരതപാടത്ത്

എറ.വതി.ചെപാരക്കപാ

മടതിയ്ക്കപാങ്കല, അമപായരതപാടത്ത്.പതി.ഒ

CPI(M)

രപരപാവൂര്

നന്കപാട്ടതിയൂര്

മറ്റതതില തങ്കമ്മ ടഗീച്ചര്

മറ്റതതില വഗീടത്ത്, നന്കപാട്ടതിയൂര്.പതി.ഓ

INC

രപരപാവൂര്

രന്കളന്കറ

സമഥതിലതി രമണന

പഴയമളതില നഹടൌസത്ത് , രന്കളന്കറ.പതി.ഒ

CPI(M)

രപരപാവൂര്

നന്കപാളക്കപാടത്ത്

എറ.ടതി.രതപാമസത്ത് മപാലതത്ത്

മപാലതത്ത് വഗീടത്ത്, പൂളക്കുറ്റതി.പതി.ഓ

KCM

രപരപാവൂര്

രപരപാവൂര്

ഉഷ.എന .നന്ക

നെടുക്കണ്ടതി വഗീടത്ത്, അരയപാത്തുറച്ചപാല, മണതണ.പതി.ഒ

CPI

രപരപാവൂര്

രന്കപാളയപാടത്ത്

എറ.നജ.പപാപച്ചന മപാസര്

മപാടപപാട്ടത്ത് വഗീടത്ത്, രന്കപാളയപാടത്ത്.പതി.ഓ_

INC

രപരപാവൂര്

ആലരച്ചരതി

പതി.രപ്രമവല്ലതി

സ്മൃതതി നെതിവപാസത്ത്, ആരരപറമത്ത്, വപായന്നുര്.പതി.ഒ

CPI(M)

രപരപാവൂര്

ന്കപാഞതിരലരതി

കൃഷ്ണകുമപാര് ന്കപാഞതിരലരതി

കുഞതിപ്പുരയതില, ന്കപാഞതിരലരതി.പതി.ഓ

INC
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രപരപാവൂര്

മപാലൂര്

ലൂസതി രജപാര്ജത്ത്

പപാപതിനെതിരശരതി ഹടൌസത്ത്, നവളപാര്വളതി.പതി.ഒ

CPI(M)

രപരപാവൂര്

മുരതിരങ്ങപാടതി

രഗപാപപാലന മുരതിരങ്ങപാടതി

ന്കളകുടുമതില വഗീടത്ത്, മുരതിരങ്ങപാടതി, രമല മുരതിരങ്ങപാടതി.പതി.ഒ

CPI(M)

രപരപാവൂര്

മുഴക്കുന്നത്ത്

അഡക.എറ.രപാജന

മുരല്ലപാളതി ഹടൌസത്ത്, നനെടുറ നപപായതില.പതി.ഒ

CPI(M)

ശപാന്തകുമപാരതി

W/O നെരസതിറഹഭട്ടത്ത്,
ന്കലയരതപാടതി,
കുനെകടപാനജ

BJP

ചെന്ദ്രരശഖരന

S/O രപാമന സവദരര്,
പരഞ്ചരതിക്ക വഗീടത്ത്,
കുനെകടപാനജ

BJP

ഉഷ

W/O രന്കപാരന,
മുച്ചഗീര്ന്കനജ,
നബള്ളൂര്

CPI(M)

രരണുന്കരദവതി

W/O രഗപാപപാല,
മുണ്ടതിയഡുക്ക വഗീടത്ത്,
ന്കണരക്കപാടത്ത്,
പതി ഒ മുരളരതിയ

BJP

അഡക ഉഷ എ പതി

W/O കൃഷ്ണ എച്ചത്ത്,
രദവരടുക്കത്ത് വഗീടത്ത്,
ഉര്ഡൂര് പതി ഒ,
അഡൂര്

CPI(M)

കുമപാരന സതി നന്ക

S/O നന്കപാറഗന,
ദപാസറടുക്കത്ത് വഗീടത്ത്,
അഡൂര്,ഉര്ഡൂര് പതി ഒ

CPI(M)

ഒ വതി വതിജയന

S/O വര്ഗഗീസത്ത്,
ഊതതിക്കര നഹടൌസത്ത്,
ബന്തടുക്ക

INC

ബതി എറ പ്രദഗീപത്ത്

S/O കുമപാരന ബതി എറ,
പപായറ വഗീടത്ത്,
ന്കപാനെത്തൂര്,
മുളതിയപാര്

CPI(M)

എറ മതിനെതി

W/O രദവദപാസത്ത് നന്ക,
അരതിനചെപത്ത് നഹടൌസത്ത്,
മുന്നപാടത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

മവപാര്

കുമഡപാനജ

നബള്ളൂര്

ആദൂര്

രദലമപാടതി

അഡൂര്

ബന്തടുക്ക

കുറ്റതിരക്കപാല

രബഡന്കറ
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ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

കുണ്ടറകുഴതി

നപര്ലടുക്ക

മുളതിയപാര്

ഓമനെ പതി

D/O സതി ന്കണന നെപായര്,
രവളപാഴതി നഹടൌസത്ത്,
രബഡഡുക്ക പതി ഒ

CPI(M)

സുശഗീല സതി

D/O (രലറ്റത്ത്)പതി സതി കൃഷ്ണന,
മടന്തരക്കപാടത്ത് വഗീടത്ത്,
നന്കപാളത്തൂര് പതി ഒ

CPI(M)

കുഞനെകന്വുനെനെകതിയപാര് എറ

S/O എ കുഞതിന്കണന നെപായര്,
ബപാബതിക്കര പതി ഒ,
മുളതിയപാര്

INC

CPI(M)

ന്കപാറഡുക്ക

ന്കപാറഡുക്ക

ലകണ നന്ക എസത്ത്

S/O സുനര,
രന്കപാരതിന്കണ്ടറ വഗീടത്ത്,
ഉര്ഡൂര് പതി ഒ

മരഞ്ചശകര്

കുഞ്ചത്തൂര്

നതരരസ പതിനരറപാ

W/O രറപാബര്ട്ടത്ത് രറപാഡതിഗസത്ത് ന്കച്ചതിക്കപാടത്ത് നഹടൌസത്ത്, പതി ഒ കുഞ്ചത്തൂര്

INC

മരഞ്ചശകര്

ബഡപാനജ

നസടൌറ

W/O ഇബ്രപാഹതിറ, നെതിയര് ജതി വതി എച്ചത്ത് എസത്ത് എസത്ത് കുഞ്ചത്തൂര്

ML

മരഞ്ചശകര്

രവപാര്ക്കപാടതി

മൂസപാകുഞതി

S/O നമപായഗീന കുഞതി, നതപാണ്ടുരഗപാളതി നഹടൌസത്ത്, നവപാര്ക്കപാടതി

ML

മരഞ്ചശകര്

മുളതിഗനദ

സുജപാത ബതി സറ

W/O ബപാബു സറ നന്ക, ന്കളപായതി നഹടൌസത്ത്, സപവളതിനന്ക പതി ഒ

CPI(M)

മരഞ്ചശകര്

നപര്മുനദ

രബബതി നഷട്ടതി

D/O സുബന്ന നഷട്ടതി, രന്കപാക്കച്ചപാല നഹടൌസത്ത്, ന്കയപാര്

CPI(M)

മരഞ്ചശകര്

എന്മന്കനജ

ശങ്കര എറ എസത്ത്

S/O മപായതില, മഞപാനര നഹടൌസത്ത്, സമനര പതി ഒ

INC

മരഞ്ചശകര്

നപര്ള

രപാമകൃഷ്ണ റപായതി

S/O മഞ്ചപ റപായതി, കുടുവ നഹടൌസത്ത്, നപര്ള

CPI(M)

മരഞ്ചശകര്

പുതതിനഗ

ജയന്തതി

W/O ഉരമശ, പുണപാറകുളറ, പതി ഒ പുതതിനഗ

CPI(M)

മരഞ്ചശകര്

ഇച്ചതിലറരന്കപാടത്ത്

സഫതിയ ഉമ്പു

W/O ഉമ്പു, എറ എ മഹല, പതി ഒ കുഡപാലമര്ക്കള

ML

മരഞ്ചശകര്

ബന്തതിരയപാടത്ത്

അബ്ദുള് റഹ്മപാന നന്ക എ

S/O അബൂബക്കര്, ആയതിഷ രഗപാള്ഡന മഹല, ഹതിദപായതത്ത് ബസപാര്, ഉപള
പതി ഒ
ML

മരഞ്ചശകര്

നെയപാ ബസപാര്

മുറതപാസത്ത് നെസഗീര്

W/O നെസഗീര് മതിസപാനെ മനസതില
മറഗലപപാടതി, പതി ഒ മറഗലപപാടതി

ML

മരഞ്ചശകര്

മജഗീര്പള

അലതി (ഹര്ഷപാദത്ത് നവപാര്ക്കപാടതി)

S/O നന്ക എസത്ത് ബപാവൂട്ടതി, ഹലസതിനെന്കനട്ട നഹടൌസത്ത്, നവപാര്ക്കപാടതി പതി ഒ

INC

മരഞ്ചശകര്

ന്കടമപാര്

പ്രഭപാന്കര നഷട്ടതി

S/O സചെഗീന്ദ്ര നഷട്ടതി, മഞ്ചയ, ഹതിതലൂര്, മജതിബയതില പതി ഒ

CPI(M)

മരഞ്ചശകര്

ഉപള

നഷയ്കത്ത് ഉസപാന

S/O നഷയ്കത്ത് ഫക്കഗീര്, നഷയ്കത്ത് ഫക്കഗീര് മനസതില, ബപനയ നതപാട്ടതി, ഉപള

ML

മരഞ്ചശകര്

മരഞ്ചശകര്

മുറതപാസത്ത് സമഗീറ

W/O അബ്ദുള് മജഗീദത്ത്, അസഗീസത്ത് മനസതില, ഉദരപാവര്, മരഞ്ചശകരറ

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ആരതിക്കപാടതി

ആരതിഫത്ത്

നന്ക ജതി എന നഹടൌസത്ത്,_ആരതിക്കപാടതി കുന്നതില,_കുനെകള പതിഒ

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

കുമള

രസ്നേഹലത

സറഘമതിത,_നെപായ്ക്കപാപത്ത്

BJP

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

നമപാഗപാല

സറഹപാനെ ആസതിഫത്ത്

പ്രസ്ഡനറത്ത് വതില്ല,_പതി ഒ നമപാഗപാല,_വഴതി കുനെകള,_ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ഏരതിയപാല

എ നന്ക ഷപാഫതി

തപാഹതിറ മനസതില,_എരതിയപാല,_പതി ഒ കുഡലന്വു,_ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ഉളതിയതടുക്ക

പുഷ്പലത

പൂര്ണ ന്കമല,_സൂര്ലു,_പതി ഒ ആര് ഡതി നെഗര്

BJP
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ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

നെഗീര്ച്ചപാല

രജനെതി ജതി ആര്

പുതുരക്കപാളതി നഹടൌസത്ത്,_പതി ഒ ഉരളപാടതി

BJP

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

നപര്ഡപാനല

തസഗീമ ഹപാരഗീസത്ത്

കുടുപറകുഴതി നഹടൌസത്ത്,_പതി ഒ പളതടുക്ക

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

എടനെഗീര്

കുമപാരന ബതി

പപാലക്കുഴതി നഹടൌസത്ത്,_രബര്ക്ക,_പതി ഒ നചെങ്കള

INC

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

നചെര്ക്കള

മൂസ ബതി നചെര്ക്കള

രബര്ക്ക നഹടൌസത്ത്,_പതി ഒ നചെങ്കള,_ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

നചെങ്കള

അസ അബ്ദുള നന്ക വതി എസത്ത്

മപാളതിന്കവളപതില,_രബവതിഞ്ച,_പതി ഒ നതക്കതില നഫറതി

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ബണ്ടതിച്ചപാല

മതിസതിരതി ഷപാഫതി

ന്കണനെകളതി നഹടൌസത്ത്,
പതി ഒ നതതതില

INL
ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

ന്കളനെപാടത്ത്

ഇഖ്ബപാല ന്കല്ലട

S/O ന്കല്ലട അബപാസത്ത് ഹപാജതി,
പതി ഒ ന്കളനെപാടത്ത്

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

നചെമ്മനെപാടത്ത്

പതി ബതി അഷ്റഫത്ത്

പതി ബതി നഹടൌസത്ത് ന്കഗീഴൂര്,_പതി ഒ ചെന്ദ്രഗതിരതി

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

സതിവതില രസഷന

അഡക മുറതപാസത്ത് ഷുക്കൂര്

ഷുക്കൂര് ബപാഗത്ത്,_നചെര്ക്കള,_പതി ഒ നചെങ്കള

ML

ന്കപാസര്രഗപാഡത്ത്

രപാറദപാസത്ത് നെഗര്

എസത്ത് കുമപാര്

രമപ്പുഗതിരതി,_ന്കപാളതിന്കപാറനെക രറപാഡത്ത്,_പതി ഒ രപാറദപാസ്നേഗര്

BJP

അഹമ്മദത്ത് ഷപാഫതി ടതി നന്ക

ഷക്കഗീല മനസതില,
നെതിയര് അറബതിന്ക സ്കൂള്,
ഉദുമ പടതിഞപാര് പതി ഒ

CPI(M)

CPI(M)

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ഉദുമ

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ന്കരതിരപപാടതി

ഏ കുഞതിരപാമന

S/O ടതി വതി കുഞനെകന്വു,
ന്കപാലതിച്ചപാമരറ വഗീടത്ത്,
കുതതിരരക്കപാടത്ത്,
രബക്കല പതി ഒ

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

പനെയപാല

എറ നഗടൌരതി

പനെയപാല വഗീടത്ത്,
പതി ഒ പനെയപാല

CPI(M)

ജയശഗീ നന്ക വതി

W/O നന്ക വതി കുമപാരന,
ഉഷസത്ത്,
പപാക്കറ പതി ഒ

CPI(M)

സതി രപാജന

സതി വതി നഹടൌസത്ത്,
നപരതിയ പതി ഒ

INC

സുന ഗറഗപാധരന

എക്കപാല,
നനെല്ലതിതറ,
ആനെനപാശമറ പതി ഒ

CPI(M)

യമുനെപാ രപാഘവന

ന്കഗീലതത്ത് വഗീടത്ത്,
പതി ഒ ബങ്കളറ,
നെതിരലശകരറ വഴതി

CPI

എ കൃഷ്ണന

കുണ്ടടുക്ക നഹടൌസത്ത്,
രപാവണഗീശകരറ പതി ഒ,
പളതിക്കര വഴതി

CPI(M)

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്
ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

പപാക്കറ
നപരതിയ

പുല്ലൂര്

മടതിസക്ക

അമലത്തുന്കര
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ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

നവളതിരക്കപാതത്ത്

അജപാനൂര്

ചെതിതപാരതി

പളതിക്കര

എറ ലളതിത

W/O നന്ക വതിശകനെപാഥന,
രരപാഷ്നെതി നഹടൌസത്ത്,
മുച്ചതിരലപാട്ടത്ത്,
ന്കതിഴക്കുറന്കര,
പതി ഒ അജപാനൂര്

CPI(M)

ലകതി തമപാന

ചെനച്ചറ വഗീടത്ത്,
മഡതിയന,
മപാണതിരക്കപാതത്ത് പതി ഒ

CMP

മതിനെതി പതി

ന്കരതിമതില വഗീടത്ത്,
രപാവണഗീശകരറ പതി ഒ,
പളതിക്കര വഴതി

CPI

ന്കപണ മുഹമ്മദത്ത്

റഹ്മതത്ത് മനസതില,
ന്കല്ലതിങ്കപാല,
പളതിക്കര

INL

INC

ന്കപാഞങ്ങപാടത്ത്

പപാലക്കുന്നത്ത്

സപാവതിതതി ചെന്ദ്രരശഖര്

സതവളപതില,
തൃക്കണപാടത്ത്,
പതി ഒ രബക്കല

പരപ

രന്കപാരടപാറ

ശപാരദ ടതി

ശഗീനെതിവപാസത്ത്,രന്കപാരടപാതത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

പരപ

ന്കളപാര്

എറ യു രതപാമസത്ത് മലമ്പുറതത്ത്

മലമ്പുറതത്ത് വഗീടത്ത്, രപാജപുരറ പതി ഒ

INC

പരപ

പനെതടതി

ബതി രമപാഹന കുമപാര്

രപാജത്ത് രമപാഹന സദനെറ, ചെപാമുണ്ടതികുന്നത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

പരപ

പപാണത്തൂര്

രപാധ സുകുമപാരന

വളപതില വഗീടത്ത്, നചെറു പനെതടതി, പനെതടതി പതി ഒ

INC

പരപ

മപാരലപാറ

സതരന

തപായതത്ത് വഗീടത്ത്, ചുളതി പതി ഒ, പരപ

INC

പരപ

രന്കപാട്ടമല

മറതിയമ്മ ചെപാരക്കപാ ന്കല്ലറ പപാക്കല

ചെട്ടമല പതി ഒ, പരപ

INC

പരപ

ചെതിറ്റപാരതിക്കല

രടപാമതി പപാരച്ചരതി

പപാരച്ചരതിയതില നഹടൌസത്ത്, ന്കണതിവയല പതി ഒ, ന്കപാസറരഗപാഡത്ത്

INC

പരപ

ന്കമല്ലൂര്

മതിനെതി നചെറതിയപാന

മടുക്കപാങ്കല വഗീടത്ത്, മല്ലുക്കുന്നത്ത്, ന്കണതിവയല പതി ഒ

KCM

പരപ

എരളരതി

നന്ക പതി സഹരദവന

നപപാരടപാര വഗീടത്ത്, കുണ്ടുതടറ, എരളരതിതട്ടത്ത് പതി ഒ

CPI

പരപ

പരപ

രവതി പതി വതി നന്കപാഹതിന്നൂര്

പടകക്കപാരന വഗീട്ടതില, നവളരതികുണ്ടത്ത് പതി ഒ, പരപ വഴതി

INC

പരപ

ന്കതിനെപാനൂര്

ടതി നന്ക ചെന്ദ്രമ്മ ടഗീച്ചര്

പപാവൂര്, എരളരതിതട്ടത്ത് പതി ഒ

CPI(M)

പരപ

ബളപാല

മഗീനെപാക്ഷതി ബപാലകൃഷ്ണന

പനെക്കൂല വഗീടത്ത്, ന്കപാഞതിരകുണ്ടത്ത്, പതി ഒ ചുളതി

INC

പരപ

ന്കപാലതിച്ചപാനെടുക്കറ

എറ രഗപാപപാലന

മപാളതതില, തപായന്നൂര് പതി ഒ

CPI(M)

പരപ

രബളൂര്

രപാധ സതി

ഉരുട്ടതിക്കുന്നത്ത്, ന്കപാഞതിരനപപായതില പതി ഒ

CPI(M)

നെഗീരലശകരറ

തുരുതതി

മുരന്കഷത്ത് ബപാലകൃഷ്ണന

നതരക്കവളപത്ത്, നചെറുവത്തൂര് (പതിഒ)

CPI

നെഗീരലശകരറ

നചെറുവത്തൂര്

സരരപാജതിനെതി.എറ.

മുണ്ടക്കണ്ടറ, നചെറുവത്തൂര്

CPI(M)

നെഗീരലശകരറ

കപായതിരക്കപാടത്ത്

ശപാന്ത.എറ.

കുരക്കപാട്ടത്ത്, ന്കയ്യൂര് (പതിഒ)

CPI(M)
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നെഗീരലശകരറ

ന്കയ്യൂര്

നന്ക.ലകതി

പരട്ടപാളതി, നപട്ടതിക്കുണ്ടത്ത് (പതിഒ)

CPI(M)

നെഗീരലശകരറ

ചെഗീരമനെതി

ടതി.വതി. രഗപാവതിനന

വറരക്കപാട്ടുവയല, പതിലതിരക്കപാടത്ത് (പതിഒ)

CPI(M)

നെഗീരലശകരറ

നന്കപാടക്കപാടത്ത്

പ്രസന്ന കുമപാരതി.പതി.പതി.

പുതതിരലപാട്ടത്ത്, നന്കപാടക്കപാടത്ത് (പതിഒ)

CPI(M)

നെഗീരലശകരറ

പതിലതിരക്കപാടത്ത്

നന്ക.ശരപാമള

ന്കപാര്രക്കപാട്ടത്ത് നഹടൌസത്ത്, പതിലതിരക്കപാടത്ത് (പതിഒ)

CPI(M)

നെഗീരലശകരറ

ഉദതിനൂര്

പതി.ജഗദഗീശന

മുതതിരനക്കപാവല, എടച്ചപാസക്ക (പതിഒ)

CPI(M)

നെഗീരലശകരറ

തൃക്കരതിപ്പൂര് നടടൌണ്

നന്ക. യു. രപ്രമലത

തങ്കയറ, തൃക്കരതിപ്പൂര് (പതിഒ)

INC

നെഗീരലശകരറ

ഒളവറ

നന്ക.ന്കരുണപാന്കരന

ഒളവറ, ഉടുമ്പുന്തല (പതിഒ)

IND

നെഗീരലശകരറ

നവളപാപത്ത്

സതപാര് വടക്കുമപാടത്ത്

വടക്കുമപാടത്ത്, തൃക്കരതിപ്പൂര്

ML

നെഗീരലശകരറ

വലതിയപറമ

എറ നന്ക എറ നമപായഗീന

(പതിഒ) മപാവതിലപാക്കടപ്പുററ, പടന്ന

ML

നെഗീരലശകരറ

പടന്ന

സുസബദ അസഗീസത്ത്

സുബതി മനെസതില, പതി ഒ പടന്ന

ML
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