District Panchayat - Result Sheet
Dist Panchayat

Ward

Name

Address

Party

തതിരുവനന്തപുരര

ചചെമ്മരുതതി

സുബബൈദ ടടീച്ചര

ഐശേശ്വരര്യ, ഇലകമണ് പതി.ഒ, വരക്കല-695310

INC

തതിരുവനന്തപുരര

നനാവനായതിക്കുളര

ആര.പതി.രജതിത

പുതനവടീടട്, വടലക്കവയല്, ചവടതിയറ പതി.ഒ നനാവനായതിക്കുളര

RSP

തതിരുവനന്തപുരര

കതിളതിമനാനൂര

ചക.രനാലജന്ദ്രന

അഞ്ജലതി, അടയമണ് പതി.ഒ, തടത്തുമല പതിന 695 614

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

കല്ലറ

സുഖതി രനാജന

കനകതടട്, കുറുന്തനാളതി, പനാലലനാടട്, പച്ച പതി.ഒ

INC

തതിരുവനന്തപുരര

ചവഞനാറമുടട്

രമണതി.പതി.നനായര

പ്രസര, വലതിയ കടയനാല്, ചവഞനാറമൂടട് പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരര 695607

INC

തതിരുവനന്തപുരര

ആനനാടട്

ആര.ചജ.മഞ

ലനാവണര്യ, ശേകതിപുരര,ആനനാടട് പതി.ഒ, ചനടുമങനാടട്

INC

തതിരുവനന്തപുരര

പനാലലനാടട്

ലസനാഫതി ലതനാമസട്

വഴുതനപ്പള്ളതി ഹഹൗസട്, ചസനറട് ലമരടീസട് എലസ്റ്റേറട്, ചകനാച്ചുവതിള പതി.ഒ, ചപരതിങമല

INC

തതിരുവനന്തപുരര

ആരര്യനനാടട്

അഡശ്വ. ബൈടീന

ശടീബശേലര,ലമപ്പുക്കട,മലയതിനകടീഴട് പതി.ഒ

SJ(D)

തതിരുവനന്തപുരര

ചവള്ളനനാടട്

ആനനാടട് ജയന

ഭനാസ്കര വതിലനാസര, ആനനാടട് ബൈനാങട് ജരഗ്ഷന, ആനനാടട് പതി.ഒ,ചനടുമങനാടട്

INC

തതിരുവനന്തപുരര

പൂവച്ചല്

ആര.ചക.അനസജതിത റസ്സല്

സലന്തനാഷട് ഭവന,ചതറതിയറ,മണനാരലകനാണര പതി.ഒ,

INC

തതിരുവനന്തപുരര

ചവള്ളറട

ബഷന കുമനാര.ചജ

ചജ.ബൈതി.ഹഹൗസട്,ചവള്ളറട,ചവള്ളറട പതി.ഒ

CPI

തതിരുവനന്തപുരര

കുന്നത്തുകനാല്

എന.രതതിന്ദ്രന

അമര ലജര്യനാതതി,പനാലങനാട്ടുലകനാണര,മഞ്ചവതിളനാകര പതി.ഒ, ധനുവച്ചപുരര

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

പനാറശനാല

അജതിത

തരതിശു പുതന വടീടട്,പരശുവയലട്.പതി.ഒ,പനാറശനാല,

INC

തതിരുവനന്തപുരര

മരതിയനാപുരര

എസട്.ഉഷനാകുമനാരതി

ഉഷസ്സട്,ചചെങല്, ചചെങല് പതി.ഒ,പതിന 695132

INC
INC

തതിരുവനന്തപുരര

കനാഞതിരരകുളര

സതി.എസട്.ചലനതിന

ചക.
എല്.ജതി എസട്.എര.ഭവന,കനാഞതിരരകുളര പതി.ഒ

തതിരുവനന്തപുരര

ബൈനാലരനാമപുരര

വതി.രനാലജന്ദ്രന

ഇന്ദ്രപുരതി,ശേബൈരതിമുടര,കമുകതിനലകനാടട്,തനാന്നതിമൂടട് പതി.ഒ, പതിന-695123

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

ചവങനാനൂര

റൂഫസട് ഡനാനതിലയല്

ജനാനതിസട് വതില്ല,ആഴനാകുളര,വതിഴതിഞര പതി.ഒ

SJ(D)

തതിരുവനന്തപുരര

പള്ളതിച്ചല്

എര.ആര.ബബൈജ

ജനാന ഭവന,ചെനാരുപനാറ,കനാടനാക്കട പതി.ഒ

INC

തതിരുവനന്തപുരര

മലയതിനകടീഴട്

മലയതിനകടീഴട് ലവണുലഗനാപനാല്

പത്മ നതിവനാസട്,മലയതിനകടീഴട്,തതിരുവനന്തപുരര-695571

INC

തതിരുവനന്തപുരര

കരകുളര

എര.എസ്സട്.രനാജ

മണ്ണൂര ഹഹൗസട്,പനാക്കടീഴട്,പതിരപ്പനലകനാടട് പതിന -695607

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

മുദനാക്കല്

സതടീശേന നനായര.ജതി

പ്രശേനാന്തതി,അസരബതി മുക്കട്,കുടവൂര പതി.ഒ-695313

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

കണതിയനാപുരര

ബൈടീഗര നബൈടീസ

ആസതിയനാ മനസതില്, ആലരമൂടട്, കണതിയനാപുരര പതി.ഒ

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

മുരുക്കുരപുഴ

എര.ആര.രവതി

ലനാല് ഭവന,മുരുക്കുരപുഴ പതി.ഒ

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

കതിഴുവതില്ലര

അഡശ്വ.ബഷലജ ബൈടീഗര

വടലക്ക ബൈരഗനാവട്,മണനനാക്കട്,ചപരുരങ്കുളര പതി.ഒ,ആറതിങല്, തതിരുവനന്തപുരര

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

ചെതിറയതിനകടീഴട്

എസട്.ശേശേനാങന

സദനാലകതി,കനായതിക്കര പതി.ഒ, അഞചതങട്,തതിരുവനന്തപുരര

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരര

മണമ്പൂര

ശടീലതി ശടീധരന

ചപനായ്കയതില് വടീടട്,ലപലരറതില്,മുലങനാടട് പതി.ഒ, പതിന -695144

CPI(M)

ചകനാല്ലര

കുലലശേഖരപുരര

സതി . രനാധനാമണതി

കളടീക്കല്,ആദതിനനാടട് ലനനാരതട് പതി. ഒ, കുലലശേഖരപുരര_

CPI(M)

ചകനാല്ലര

ഓച്ചതിറ

എസട്. സനര്യനാറനാണതി

ലസതുഭവനര ആദതിനനാടട് ലനനാരതട് കരുനനാഗപ്പള്ളതി

CPI

ചകനാല്ലര

ചതനാടതിയൂരട്

ചക. പതി ലവണുലഗനാപനാല്

ചകനാച്ചുമനാമ്പുഴവതിളപുതന വടീടട്, ചതക്കന ബമനനാഗപ്പള്ളതി, ബമനനാഗപ്പള്ളതി

CPI
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ചകനാല്ലര

ശൂരനനാടട്

സുജനാതനാ രനാധനാകൃഷ്ണന

വയനാങര ബൈരഗനാവട്, ആനയടതി പതി. ഒ, ശൂരനനാടട്, ചകനാല്ലര

INC

ചകനാല്ലര

കുന്നത്തൂരട്

കനാരുവള്ളതില് ശേശേതി

കനാരുവള്ളതില്, ഐലതനാട്ടുവനാ പതി.ഒ, ചവസ്റ്റേട് കല്ലട

INC

ചകനാല്ലര

ചനടുവത്തൂരട്

എര. ലടീലനാമ്മ

ആലവതിള വടീടട്, ആനലക്കനാട്ടൂര പതി.ഒ, എഴുലകനാണ് വഴതി, ചനടുവത്തൂര

CPI(M)

ചകനാല്ലര

ചകനാടനാരക്കര

പനാതല രനാഘവന

എ.ചക.ലകനാലടജട്, പനാതനാല, മനാവടതി പതി.ഒ

INC

ചകനാല്ലര

തലവൂരട്

ബൈതിജ.ചക. മനാതത

ചകനാമതിക്കുന്നതട്,പതിടവൂര പതി.ഒ, പതനനാപുരര

CPI(M)

ചകനാല്ലര

പതനനാപുരര

ലതനാ. സതി. നനായര

വതിഷ്ണു നതിവനാസട്, കുണ്ടയര പതി.ഒ, പതനനാപുരര

KC(B)

ചകനാല്ലര

ചവടതിക്കവല

ബതിലജഷട് എബഹനാര

കുമ്പുക്കനാടട് ഹതില് വവ, അമലക്കര പതി.ഒ, വനാളകര, ചകനാടനാരക്കര

KC(B)

ചകനാല്ലര

കരവനാളൂരട്

എസട്. ജയലമനാഹന

ലതനാടതതിന പുതനവടീടട്, ചനടതിയറ പതി.ഒ, അഞ്ചല്

CPI(M)

ചകനാല്ലര

അഞ്ചലട്

വതിജയമ്മ ചെന്ദ്രലമനാഹനന

കളടീയല് വടീടട്, തഴലമല്, അഞ്ചല്

CPI(M)

ചകനാല്ലര

കുളത്തൂപ്പുഴ

എസട്. ഇ. സഞ്ജയട് ഖനാന

സഞ്ജയട് മനസതില്, ലതവരകുന്നട്, ഇടമണ് പതി.ഒ,

INC

ചകനാല്ലര

ചെതിതറ

ആനന്ദകുസുമര

ലനാല് ഭവന, ചെതിതറ, ചെതിതറ പതി.ഒ

CPI(M)

ചകനാല്ലര

ചെടയമരഗലര

ആര . ലഗനാപനാലകൃഷ്ണപതിള്ള

ശടീരരഗര,ചെടയമരഗലര പതി.ഒ, ചെടയമരഗലര

CPI

ചകനാല്ലര

ചവളതിനല്ലൂരട്

പതി.എസട്. പ്രദടീപട്

ചക.എസട്.ലനാനറട്, ചനടയര പതി.ഒ, അമലരകുന്നട്

INC

ചകനാല്ലര

ചവളതിയര

ചക. ജഗദമ്മ ടടീച്ചര

കുമനാരലജര്യനാതതി,ചവളതിയര പതി.ഒ

CPI

ചകനാല്ലര

ചനടുരപന

സതിന്ധു രനാലജന്ദ്രന

ചെരുവതിള വടീടട്, മുളവന പതി.ഒ, ചകനാല്ലര

CPI

ചകനാല്ലര

ഇതതിക്കര

മനായനാസുലരഷട്

സുലരഷട് ഭവന,ഉളതിയനനാടട്, കനാരരലകനാടട് പതി.ഒ

CPI

ചകനാല്ലര

കല്ലുവനാതുക്കലട്

വതി.എസട്. രനാജവല്ലതി

ശടീകൃഷ്ണ വതിലനാസര, ചെതിറക്കര പതി.ഒ, കല്ലുവനാതുക്കല്, ചകനാല്ലര

CPI(M)

ചകനാല്ലര

മുഖതല

ചജ. ഷനാഹതിദ

മുളമൂടതില്,ചതക്കുരകര,പുല്ലതിച്ചതിറ പതി.ഒ, ചകനാല്ലര

CPI(M)

ചകനാല്ലര

ചകനാറങര

ജഗദടീശേന. എന

കനാക്കനറയതട്, ചെരുവതിള പുതനവടീടട്, അനശ്വതിചപ്പനായ്ക. പതി.ഒ, കുണ്ടറ ഈസ്റ്റേട്

CPI(M)

ചകനാല്ലര

കുണ്ടറ

എസട്. എല്. സജതികുമനാര

ദരശേന, ചചെറുമൂടട്,ചവള്ളതിമണ് പതി.ഒ

CPI(M)

ചകനാല്ലര

അഞ്ചനാലരമൂടട്

ബൈതി. ജയന്തതി

ചതലക്കചനടതിലയല്, അഷ്ടമുടതി പതി.ഒ, തൃക്കരുവ, ചപരതിനനാടട്, ചകനാല്ലര

RSP

ചകനാല്ലര

ചെവറ

സതി.പതി. സുധടീഷട് കുമനാര

ചവടതിക്കനാടട് വടീടട്, ചെവറ പതി.ഒ, പനമന, ചകനാല്ലര

RSP

ചകനാല്ലര

ലതവലക്കര

വതിഷ്ണു വതിജയന

മണ്ണൂര കനാഞതിയതില്, ചമനാടയല്, ലതവലക്കര പതി.ഒ

INC

പതനരതതിട

പുളതിക്കടീഴട്

അരബൈതികനാ ലമനാഹന

ലമനാഹനവതിലനാസര, പരുമല പതി ഒ, മനാന്നനാര

KCM

പതനരതതിട

മല്ലപ്പള്ളതി

ശേനാന്തതി ടടീച്ചര

വനാരതിക്കനാടട് ചെതിറ കമലനാ മന്ദതിരര, മുണ്ടതിയപ്പള്ളതി

CPI(M)

പതനരതതിട

ആനതിക്കനാടട്

ലശേനാശേനാമ്മ ലതനാമസട്

പനാലനതില്ക്കുന്നതതില്, ഉന്നക്കനാവട് പതി ഒ, അങനാടതി

INC

പതനരതതിട

അങനാടതി

മറതിയനാമ്മ ചചെറതിയനാന

മൂഴതിയല് വടീടട്, മക്കപ്പുഴ പതി ഒ, റനാന്നതി

INC

പതനരതതിട

റനാന്നതി

എസട് ഹരതിദനാസട്

സനാന്തശ്വനര, മനാടമണ്, റനാന്നതി-ചപരുനനാടട്

CPI(M)

പതനരതതിട

ചെതിറനാര

ലകനാമളര അനതിരുദ്ധന

വനാലപറമതില്, കുമളനാര ചപനായ്ക

CPI(M)

പതനരതതിട

മലയനാലപ്പുഴ

ബൈനാബു ലജനാരജട്

ചതലക്കടതട് വളവുകയതതില്, കലഞ്ഞൂര പതി ഒ,

INC

പതനരതതിട

ലകനാന്നതി

ഹരതി ദനാസട് ഇടതതിട

ഹരതി മന്ദതിര, ഐരവണ് പതി ഒ, ലകനാന്നതി

INC

പതനരതതിട

പ്രമനാടര

ലറനാബൈതിന പടീറര

ലറനാക്കട് വവ, പ്രമനാടര

INC

Page 2

District Panchayat - Result Sheet
പതനരതതിട

ചകനാടുമണ്

വതിജയമ്മ പതി

അജയഭവന, അറുകനാലതിക്കല് പടതിഞനാറട്, വയലനാ പതി ഒ

INC

പതനരതതിട

ഏനനാതട്

പഴകുളര മധ

ഭനാരതടീ വതിലനാസര, പഴകുളര പതി ഒ, അടൂര

INC

പതനരതതിട

പള്ളതിക്കല്

ശടീലതനാ രലമശേട്

അരവതിന്ദര, ലചെന്നമള്ളതില്, അടൂര

CPI

പതനരതതിട

പന്തളര

എ ഗതിരതിജ ടടീച്ചര

ലഗനാപതി സദനര, മുളമ്പുഴ, പന്തളര

CPI

പതനരതതിട

കുളനട

ആര അജയകുമനാര

ചനടുലവലതില്, നനാല്ക്കനാലതിക്കല് പതി ഒ, ആറനമുള

CPI(M)

പതനരതതിട

ഇലന്തൂര

എര ജതി കണന

ലമലലടതട് വടീടട്, മനാത്തൂര

INC

പതനരതതിട

ലകനാഴലഞ്ചരതി

അനതിതനാ ചക ജതി

ചകനാടുവനാലശരതില്, പന്നര്യനാലതി, ഓമല്ലൂര

INC

പതനരതതിട

ലകനായതിപ്രര

സജതി ചെനാലക്കനാ

കുഴതിലവലതില്മണതില്- തുരുതതിക്കനാടതില്, മല്ലപ്പള്ളതി

INC

ആലപ്പുഴ

അരൂര

അഡശ്വ. ചക.ഉലമശേന

ഉമനാലയര, എഴുപുന്ന ചതക്കട്

INC

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

പൂച്ചനാക്കല്

നതിരമല ചശേല്വരനാജട്

കതിഴചക്കചവള്ളയടീല് ,
പനാണനാവള്ളതി.പതി.ഒ.,
ലചെരതല

ആലപ്പുഴ

പള്ളതിപ്പുറര

അഡശ്വ. മനു.സതി.പുളതിക്കല്

പുളതിക്കല് (ശടീരനാഗര), വയലനാര .പതി.ഒ.,
ലചെരതല.

CPI(M)
CPI(M)

ആലപ്പുഴ

കഞതിക്കുഴതി

വതി.ജതി.ലമനാഹനന

ചനടുങനാടട്,
എസട്.എല് .പുരര.പതി.ഒ

ആലപ്പുഴ

ആരര്യനാടട്

ചക.ജതി.രനാലജശേശ്വരതി

ലകനായതിക്കല്
കലവൂര .പതി.ഒ

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

ചവളതിയനനാടട്

അഡശ്വ.പ്രതതിഭനാ ഹരതി

പള്ളതിനനാല്പ്പട, തകഴതി.പതി.ഒ

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

ചെമക്കുളര

അഡശ്വ. ലജക്കബൈട് എബഹനാര

വടലക്കപ്പറമട്, ചവളതിയനനാടട്.പതി.ഒ

KCM

ആലപ്പുഴ

ഹരതിപ്പനാടട്

ശടീലദവതി രനാജന

ശടീരനാജട്, മഹനാലദവതികനാടട്.പതി.ഒ.,_കനാരതതികപള്ളതി

INC

ആലപ്പുഴ

ചചെടതികുളങര

അഡശ്വ. ആശേനാ രനാജട്

കനാരതതിക, ചുനക്കര ചതക്കട്, ചെനാരുരമൂടട്.പതി.ഒ

KCM

ആലപ്പുഴ

മനാന്നനാര

ആനന്ദവല്ലതി

പുല്ലനാരകുന്നുമഠതതില് _പനാണ്ടനനാടട് ചവസ്റ്റേട്.പതി.ഒ_ചചെങന്നൂര

ആലപ്പുഴ

മുളക്കുഴ

പുഷ്പലത മധ (ബൈതിന)

പനാവൂത്ര കുറതിയതില് _ചപരതിങതിലതിപ്പുറര.പതി.ഒ,_എണയനാടട്

CPI(M)
CPI(M)

_

INC

ആലപ്പുഴ

ചവണ്മണതി

എര ഓമനക്കുടതിയമ്മ

വൃന്ദനാവനര, മങനാങ്കുഴതി.പതി.ഒ,
മനാലവലതിക്കര

ആലപ്പുഴ

നൂറനനാടട്

ചക.ആനന്ദവല്ലതി

കതിഴലക്കഭനാഗതട്,_പള്ളതിക്കല് , പണയതില് .പതി.ഒ, _നൂറനനാടട്

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

ഭരണതിക്കനാവട്

എ.എര.ഹനാഷതിര

ഫതിരചദഹൗസട് (മണനാരപറമതില് )_ഇലതിപ്പക്കുളര, ഇലതിപ്പക്കുളര.പതി.ഒ

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

കൃഷ്ണപുരര

അഡശ്വ. ചക.പതി.ശടീകുമനാര

ശേങരമരഗലര, പുതന ചെന്ത.പതി.ഒ_വള്ളതികുന്നര

INC

ആലപ്പുഴ

പതതിയൂര

ജയപ്രദടീപട് (തമതി ലമട്ടുതറ )

ലമട്ടുതറയതില് ,പതതിയൂര പടതിഞനാറു,കരടീലക്കുളങര

CPI

ആലപ്പുഴ

മുതുകുളര

ലജനാണ് ലതനാമസട്

ചകനാച്ചുലകനായതിക്കല് ,മുടര .പതി.ഒ

INC
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രനാജ്ഭവനര ,വലതിയപറമട്.പതി.ഒ ,കനാരതതികപള്ളതി.

ആലപ്പുഴ

കരുവനാറ

ഏ .ചക .രനാജന

ആലപ്പുഴ

അമലപ്പുഴ

ബൈതിന ബബൈജ

ചെതിറക്കുഴതിയതില് വടീടട് ,പല്ലന .പതി.ഒ .ത്രതിക്കുന്നപ്പുഴ

INC

ആലപ്പുഴ

പുന്നപ്ര

കുഞ്ഞുലമനാള് സജടീവട്

പന്നക്കല്തറ ,വണ്ടനാനര.പതി.ഒ ,ആലപ്പുഴ

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

മനാരനാരതിക്കുളര

പതി.പതി.സരഗടീത

പനാലച്ചതിറയതില് ,കനാട്ടൂര .പതി.ഒ ,ആലപ്പുഴ

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

വയലനാര

ചക.ആര .രനാലജന്ദ്രപ്രസനാദട്

കണ്ണുചവളതി,പടണക്കനാടട്.പതി.ഒ ,ലചെരതല

INC

ആലപ്പുഴ

മനലക്കനാടര

എര.സതി.സതിദ്ധനാരത്ഥന

അജയട് ഭവന ,പടണക്കനാടട്.പതി.ഒ ,ലചെരതല

CPI

ലകനാടയര

ബവക്കര

പതി.എസട്. പുഷ്പമണതി

പൂരുരുടനാതതി, ബഹ്മമരഗലര

CPI

ലകനാടയര

ചവളളൂര

ചക.എ. അപ്പച്ചന (അപ്പച്ചനസനാര
കുരുടന പനാറയതില്, തലലയനാലപ്പറമട് പതി.ഒ

KCM

ലകനാടയര

കടുത്തുരുതതി

ലജനാസട് പുതനകനാലനാ

പുതനകനാലനാ, മനാന്നനാര, പൂഴതിലക്കനാല്. പതി.ഒ

KCM

ലകനാടയര

ഉഴവൂര

ബൈതിജ പുന്നതനാനര

പുന്നതനാനര, രനാമപുരര പതി.ഒ

INC

ലകനാടയര

കുറവതിലങനാടട്

മതിനതി ബൈനാബു

കടുവനാക്കൂട്ടുങല്, കുറവതിലങനാടട് പതി.ഒ

KCM

ലകനാടയര

ഭരണങനാനര

സജതി മഞക്കടമതില്

മഞക്കടമതില്, കരൂര പതി.ഒ

KCM

ലകനാടയര

ഈരനാറ്റുലപട

നതിരമ്മല ജതിമ്മതി

ചെന്ദ്രനകുലന്നല്, പ്രവതിതനാനര പതി.ഒ, ലകനാടയര

KCM

ലകനാടയര

പൂഞനാര

ബൈടീനനാമ്മ ഫനാനസടീസട്

അരതിമറതട്, ലചെന്നനാടട് പതി.ഒ

KCM

ലകനാടയര

മുണ്ടക്കയര

അനതിത ടടീച്ചര

ഷനാസട് ചഹഹൗസട്, മുണ്ടക്കയര

INC

ലകനാടയര

എരുലമലതി

പതി എ സലതിര

പഴയതനാവളര, എരുലമലതി പതി ഒ

INC

ലകനാടയര

കനാഞതിരപ്പളളതി

മറതിയമ്മ ടടീച്ചര

മുള്ളുകനാലനായതില്, പനാറലതനാടട് പതി.ഒ, ലകനാടയര

KCM

ലകനാടയര

ചപനാനകുന്നര

റതി.ചക.സുലരഷ്കുമനാര

അരബൈതികനാവതിലനാസര, റതി.പതി.പുരര

INC

ലകനാടയര

കങഴ

ഉഷനാ വതിജയന

ഉത്രനാടര, മനാന്തുരുതതി പതി.ഒ, ചനടുങ്കുന്നര

KCM

ലകനാടയര

പനാമനാടതി

രനാധനാ വതി. നനായര

വൃന്ദനാവന, ചവള്ളൂര പതി.ഒ

INC

ലകനാടയര

അയരക്കുന്നര

എന.ചജ.പ്രസനാദട് (പ്രസനാദട് ലജനാഷശ്വനാ
നടുപ്പറമതില്, ചസഹൗതട് പനാമനാടതി പതി.ഒ

INC

ലകനാടയര

പുതുപ്പളളതി

ഫതില്സണ് മനാതത

പുതനപുരയതില് , അമയന്നൂര പതി.ഒ

INC

ലകനാടയര

വനാകതനാനര

സുധ കുരര്യന

പനന്തനാനര, വനാകതനാനര പതി.ഒ, ലകനാടയര

INC

ലകനാടയര

തൃചക്കനാടതിതനാനര

ചപ്രനതി

ചനല്ലതിതകതിടതി, തൃചക്കനാടതിതനാനര പതി.ഒ

CPI(M)

ലകനാടയര

കുറതിച്ചതി

ബൈതിജ ലതനാമസട്

വനാരനാത്രപൂഴതിക്കുന്നതട്, നടീലരലപരൂര പതി.ഒ

CPI(M)

ലകനാടയര

കുമരകര

ബൈടീനനാ ബൈതിനു

ചവള്ളനാപ്പള്ളതിയതില്, ഒളശ പതി.ഒ

INC

ലകനാടയര

ഏറ്റുമനാനൂര

ലജനാലസനാന മുണ്ടയല്

മുണ്ടയല്, ചകഴുവനകുളര പതി.ഒ

KCM

ലകനാടയര

അതതിരമ്പുഴ

ലത്രസര്യനാമ്മ ലജനാരജട് (സനാലതി ലജനാരജട്
കുന്നതനാനതി വടലക്കല്, ചതള്ളകര പതി.ഒ

KCM

ലകനാടയര

തലയനാഴര

ലനാലതി സതര്യന

നതിരമ്മനാലര്യര, അരബൈതികനാമനാരക്കറട് പതി.ഒ

CPI(M)

ഇടുക്കതി

അടതിമനാലതി

ലമഴതി ലജനായതി

നനാരകതറ, മന്നനാരകനാല, അടതിമനാലതി പ.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

മൂന്നനാര

സുശേടീല

ഐ.എന.റതി.യ.സതി. ആഫടീസട്, മൂന്നനാര പതി.ഒ.

INC
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ഇടുക്കതി

ലദവതികുളര

ഡതി. കുമനാര

ലടനടര ചഹഹൗസട് നര. (10-838) പഴയ മൂന്നനാര

INC

ഇടുക്കതി

രനാജനാക്കനാടട്

ചകനാച്ചുലത്രസര്യനാ ചപഹൗലലനാസട്

കുരതിശുങല്, രനാജകുമനാരതി ചസഹൗതട് പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

മുരതിയനാലശരതി

ബഷനതി സജതി

ചകനാച്ചുതനാഴതട്, മുരതിയനാലശരതി പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

ചനടുങണ്ടര

ചക.എന. മുരളതി

കുളങലരടതട് തടതിയമനാടട് പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

പനാമനാടുരപനാറ

ചക.റതി. ബമക്കതിള്

ലശയസ്സട്, ചനടുരകണ്ടര പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

കടപ്പന

ലമരതി ആനറണതി

ചചെരതിപുറര കടപ്പന ചസഹൗതട് പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

വണ്ടനലമടട്

എര.എര. വരഗടീസട്

മരതന്നൂര വടീടട്, അമരനാവതതി പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

വണ്ടതിചപ്പരതിയനാര

സുലരഷട് ബൈനാബു

ലവലപ്പനതിവനാസട്, പനാമനനാര പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

വനാഗമണട്

എര.റതി. ലതനാമസട്

മുണ്ടനതില്ക്കുന്നതതില്, കുടതിക്കനാനര പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

പടീരുലമടട്

ജനാനസതി ഷനാജതി

കനാരതിക്കകുലന്നല്, മതനായതിപ്പനാറ പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

മൂലമറര

അലകട് ലകനാഴതിമല

ലകനാഴതിമല വടീടട്, മുണ്ടക്കയര ഈസ്റ്റേട്

KCM

ഇടുക്കതി

കരതിരകുന്നര

ഷടീല സ്റ്റേടീഫന

ഇടനാരപുറതട് വടീടട്, കരതിങ്കുന്നര പതി.ഒ.

KCM

ഇടുക്കതി

കരതിമണ്ണൂര

ഇന സുധനാകരന

ബകറര്യനാനതിക്കല് വടീടട്, കനാളതിയനാര പതി.ഒ.

INC

ഇടുക്കതി

ബപനനാവട്

ലജനാരജതി ലജനാരജട്

പനാലതിയതട്, തടതിയമനാടട് പതി.ഒ.

INC

എറണനാകുളര

കറുകുറതി

ബൈതിനസതി ലപനാള്

കനാച്ചപ്പതിള്ളതി വടീടട്, മള്ളുലശരതി, വടപ്പറമട് പതി. ഒ. കുറുമലശരതി വഴതി - 683579

INC

എറണനാകുളര

മലയനാറ്റൂര

ലഷരളതി ലജനാസട്

പുന്നയല് കതിലക്കന മഞപ്ര.പതി.ഒ, ശേനാന്തതിനഗര 683581

INC

എറണനാകുളര

കനാലടതി

ബൈനാബു ലജനാസഫട്

ചനടുങണ്ടതതില് വടീടട്, കൂവപ്പടതി.പതി.ഒ, ലതനാട്ടുവ

KCM

എറണനാകുളര

രനായമരഗലര

ചെതിന്നമ്മ വരഗടീസട്

ലതനാട്ടുങല് വടീടട്, വനായര.പതി.ഒ, പതിന -683549

INC

എറണനാകുളര

ലകനാടപ്പടതി

ചജസ്സതി സനാജ

പുന്നയല് വടീടട്, പതിണ്ടതിമന.പതി.ഒ 686698

INC

എറണനാകുളര

ലപനാതനാനതിക്കനാടട്

അനുലമനാള് അയപ്പന

അതതിമറതതില് വടീടട്, പതിടവൂര, പല്ലനാരതിമരഗലര.പതി.ഒ

KCM

എറണനാകുളര

ആലവനാലതി

എല്ലദനാസട് കുന്നപ്പതിള്ളതി

കുന്നപ്പതിള്ളതില്, ചസഹൗതട് മനാറനാടതി.പതി.ഒ, മൂവനാറ്റുപുഴ

INC

എറണനാകുളര

വനാളകര

ബൈതിന ലജനാരജട്

കരവചടകുടതിയതില്,ലമക്കടമട്.പതി.ഒ

INC

എറണനാകുളര

കൂതനാട്ടുകുളര

ആശേ സനതില്

തടനാരലശരതില്വടീടട്, കനാക്കൂര.പതി.ഒ, കൂതനാട്ടുകുളര

INC

എറണനാകുളര

പതിറവര

ബൈതിന സനാബു (അഡശ്വ.ജൂലതി സനാബു
ചെക്കുരകുഴതിയതില്, ഓണക്കൂര.പതി.ഒ

CPI

എറണനാകുളര

ഉദയരലപരൂര

നതിഷ ടടീച്ചര

പുതുലശരതി വടീടട്, ചഹഹൗസട് നര.2/275ബൈതി, ഉദയരലപരൂര.പതി.ഒ

KC(J)

എറണനാകുളര

മുളന്തുരുതതി

ചക.ചക.ലസനാമന

നടീറനാരലമനാളതട്, ഏഴക്കരനനാടട്.പതി.ഒ, പതിന 682308

INC

എറണനാകുളര

കുമളങതി

ചക.ചജ.ലടീനസട്

കടതിക്കനാടട്, ചചെറതിയകടവട്, കണമനാലതി.പതി.ഒ, ചകനാച്ചതി 8

INC

എറണനാകുളര

പുതനകുരതിശേട്

വത്സ ചകനാച്ചുകുഞട്

പൂലവലതില് വടീടട്, വടയമനാടതി,.പതി.ഒ,682308

INC

എറണനാകുളര

ലകനാലലഞ്ചരതി

ധനുജ ലദവരനാജന

പൂലക്കനാടതില്, ലനനാരതട് മഴുവന്നൂര.പതി.ഒ, പതിന 686689

INC

എറണനാകുളര

ചവലങനാല

എര.പതി.രനാജന

ലമയനാര കുലന്നല് വടീടട്, വതിലങട്.പതി.ഒ

INC

എറണനാകുളര

കടീഴനാടട്

അഡശ്വ.അബ്ദുല് മുതലതിബൈട്

ഐലനറട് ചഹഹൗസട്, ഉളതിയന്നൂര.പതി.ഒ, ആലവ -683108

INC

എറണനാകുളര

എടതല

അഡശ്വ.സനാജതിത സതിദതിഖട്

വടലക്കലതനാലക്കര, എടതല.പതി.ഒ

ML
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എറണനാകുളര

കടുങല്ലൂര

ലയശുദനാസട് പറപ്പതിള്ളതി

പറപ്പതിള്ളതി വടീടട്, കൂനമ്മനാവട്.പതി.ഒ

IND

എറണനാകുളര

വല്ലനാരപനാടര

എര.ചജ.ലടനാമതി

മൂലഞലതി വടീടട്, ചചെറനായതി.പതി.ഒ, പതിന-683514

INC

എറണനാകുളര

ബവപ്പതിന

ചക.ആര.സുഭനാഷട്

കണക്കനാട്ടുലശരതി, ചചെറനായതി.പതി.ഒ, പതിന 683514

INC

എറണനാകുളര

ചചെറനായതി

വതിജയ ലമനാഹന

കുഴുപ്പതിള്ളതി വടീടട്, ചചെറനായതി

INC

എറണനാകുളര

മൂതകുന്നര

ടതി.ജതി.അലശേനാകന

ലതവുരുതതില്, മടപനാത്തുരുതട്, മൂതകുന്നര.പതി.ഒ

CPI(M)

എറണനാകുളര

ലകനാട്ടുവള്ളതി

എര.ബൈതി.സര്യമന്ത ഭദ്രന

മഠതതിപ്പുറതട്, ബകതനാരര.പതി.ഒ

CPI(M)

എറണനാകുളര

ആലങനാടട്

പതി.എ.ഷനാജഹനാന

പനാലപള്ളതട് വടീടട്, കുഞ്ഞുണതിക്കര, ഉളതിയന്നൂര.പതി.ഒ, ആലവ-683108

ML

എറണനാകുളര

ചനടുമനാലശരതി

അനവര സനാദതട്

ഊലതിക്കര, പറമയര, ചനടുമനാലസ്സരതി.പതി.ഒ, ആലവ, പതിന 683589

INC

തൃശൂര

പുന്നയൂരകുളര

ആര . പതി. ബൈഷടീര

രനായരമരയനാര വടീടതില് പുതനപുര, അവതിയൂര പതി.ഒ., എടക്കര - 680 518

ML

തൃശൂര

കടവല്ലൂര

എര. ചക. സതടീലദവതി

കൂടല്ലൂര വടീടട്, ചകനാരടതിക്കര പതി.ഒ., വടമ്മനാവട്

CPI(M)

തൃശൂര

തളതി

പതി. എസട്. ലമനാഹനദനാസട്

പനാടനാലശരതി വടീടട്, പതി.ഒ.അതനാണതി - 680 581

INC

തൃശൂര

വള്ളലതനാള്നഗര

അനസ

അസ്സടീര മനസതില് , വനാഴലക്കനാടട്, മുള്ളൂരക്കര പതി.ഒ.

CPI(M)

തൃശൂര

തതിരുവതിലശ്വനാമല

ഇ. ലവണുലഗനാപനാല ലമലനനാന

ഇല്ലതിക്കുന്നതട് വൃന്ദനാവനര, ലതനാന്നൂരക്കര പതി.ഒ.

INC

തൃശൂര

ലചെലക്കര

ടതി. നതിരമ്മല

ലതനാന്നൂര വടീടട്, തൃക്കണനായ

INC

തൃശൂര

വടക്കനാലഞ്ചരതി

ഷടീല പത്മനനാഭന

വതിളക്കത്ര വടീടട്, പതി.ഒ.മുണ്ടതതിലക്കനാടട് - 680601

INC

തൃശൂര

മുളങ്കുന്നത്തുകനാവട്

വതിദര്യനാ സരഗടീതട്

വനാരഡട് IV/615, പുലരതി പ്രസ്സട്, പുലരതി ബലന , തതിരൂര , പതി.ഒ.മുളങ്കുന്നത്തുകനാവട്, 680581CMP

തൃശൂര

മനാടക്കതറ

ചക. വതി. ദനാസന

S/O ലവലനായധന , ചകനാമതട് വടീടട്, കൂടനാല, ചവങതിണതിലശരതി പതി.ഒ. - 680 575

INC

തൃശൂര

പുത്തൂര

ടതി. ചജ. സനടീഷട് കുമനാര

തുറുലവലതില് വടീടട്, പതി.ഒ.മുടതിതടതി - 680 317

INC

തൃശൂര

ആമലൂര

കല്ലൂര ബൈനാബു

ചപനാടനനാടട് വടീടട്, കല്ലൂര പതി.ഒ., അളഗപ്പനഗര വഴതി, 680 317

INC

തൃശൂര

പുതുക്കനാടട്

അജതിത രനാധനാകൃഷണന

എടയട്ക്കനാമഠര വടീടട്, മനക്കുളങര പതി.ഒ., ചകനാടകര

CPI(M)

തൃശൂര

അതതിരപ്പതിള്ളതി

ചജയട് ലമനാന മനാസ്റ്റേര തനാലക്കനാല്ക്കനാരന
തനാലക്കനാല്ക്കനാരന വടീടട്, കുറതിക്കനാടട് പതി.ഒ. - 680 724

CPI(M)

തൃശൂര

മുരതിങ്ങൂര

ലടീല സുബഹ്മണര്യന

പനതിയതിരുതതി വടീടട്, ആറപ്പനാടര

INC

തൃശൂര

അഷ്ടമതിച്ചതിറ

ചഷജടീന മജടീദട്

അറയല് ഹഹൗസട് , പതി.ഒ.എരയനാരകുടതി, മനാമ്പ്ര - 680 308

INC

തൃശൂര

ആളൂര

പതി. ചക. ലഡവടീസട് മനാസ്റ്റേര

പനാറയതില് വടീടട്,
പതി.ഒ.ചപനായ - 680 733

CPI(M)

പറപ്പൂക്കര

ബനസതി ബൈനാബു കളതതിങല്

ഊക്കനകളതതിങല് ഹഹൗസട്,
മുരതിയനാടട് - 680 683

CPI(M)

തൃശൂര

അഴടീലക്കനാടട്

കടലമനാടട് ഹഹൗസട്,
മനാടവന പതി.ഒ.,
ജമടീല അബൂബൈക്കര കടലമനാടട് എറതിയനാടട് - 680 666

CPI(M)

തൃശൂര

മതതിലകര

ഹഫനാ ഒഫൂര

പനാമതിലനഴതട് വടീടട്, മതതിലകര - 680 685

CPI

തൃശൂര

തര്യപ്രയനാര

മഞ്ജുള അരുണന

കുമളപറമതില് ഹഹൗസട്, എടതതിരുതതി പതി.ഒ.- 680 703

CPI(M)

തൃശൂര
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തൃശൂര

കനാട്ടൂര

അനതിത രനാധനാകൃഷ്ണന

കതിണറതിയര പറമതില് വടീടട്,
എടതതിരുതതി പതി.ഒ.,
680 122

തൃശൂര

ലചെരപ്പട്

തനാര മണതികണ്ഠന

ബകപ്പതിള്ളതി വടീടട്, ബവലൂര , ചനല്ലനായതി പതി.ഒ.

INC

തൃശൂര

അമ്മനാടര

ഷടീല വതിജയകുമനാര

കുന്നതട് വടീടട്, ആലപ്പനാടട് പതി.ഒ. - 680641

CPI

തൃശൂര

അന്തതിക്കനാടട്

ചക. ചക. ശടീനതിവനാസന

കനാലടതി കളരതിക്കല് വടീടട്, പള്ളതിപ്പുറര, ലകനാടന്നൂര പതി.ഒ.

CPI(M)

തൃശൂര

തളതിക്കുളര

സതി. എര. നഹൗഷനാദട്

S/O മുഹമ്മദട്, മതതിലകതട് ചെതിറക്കുഴതി വടീടട്, വനാടനാനപ്പതിള്ളതി

INC

തൃശൂര

ഒരുമനയൂര

വതി. ചക. ഷനാഹു ഹനാജതി

വലതിയകതട് കണ്ടരപറമതില് , പതി.ഒ.കടപ്പുറര, ചെനാവക്കനാടട്, 680514.

ML

തൃശൂര

മുല്ലലശരതി

പതി. ചക. രനാജന

പതര്യനാചല വടീടട്, പതി.ഒ.ചപരുവല്ലുര - 680 508

INC

തൃശൂര

ലപരനാമരഗലര

അനതില് അക്കര

ലറനാസട് ബൈതില്ഡതിരഗട്, പുറനനാട്ടുകര - 680 551

INC

തൃശൂര

ചൂണ്ടല്

സതി. സതി. ശടീകുമനാര

ചചെമനാനതി ഭവനര, ലകലച്ചരതി

INC

പനാലക്കനാടട്

ചചെരപ്പളലശരതി

ജയലദവന

കതിഴലക്കപ്പനാട്ടു കളര , കടന്പൂര (പതി ഒ) , വഴതി ഒറപ്പനാലര 679515

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

ശടീകൃഷ്ണപുരര

പതി. എസട് .അബ്ദുള്ഖനാദര

പള്ളതി ക്കുണ്ടതില് , ലകനാണതിക്കഴതി (പതി ഒ) , പുലനാപ്പറ 678632

INC

പനാലക്കനാടട്

അലനല്ലൂര

പതി . ഖദടീജ ടടീച്ചര

ലചെനാണനാര ചപനായതില് വടീടട് , എടതനനാട്ടുകര (പതി ഒ) , അലനല്ലുര വഴതി

ML

പനാലക്കനാടട്

മണനാരക്കനാടട്

ഇ.പതി. ഹസ്സന മനാസ്റ്റേര

എടയത്തു പറന്പതില് വടീടട് , ചനനാടമല (പതി ഒ) , വതിയക്കുറതിശതി 678593

ML

പനാലക്കനാടട്

അടപ്പനാടതി

ഈശേശ്വരതി ലരശേന

നതിധടീഷട് ഭവന , ലകനാവതില്ലമടട് , ഭുതതിവഴതി , അഗളതി (പതി ഒ)

CPI

പനാലക്കനാടട്

കനാഞതിരപ്പുഴ

പ്രതിയ ടടീച്ചര

തരതിശതിപ്പനാടര വടീടട് , ചപനാറലശരതി (പതി ഒ) ,

INC

പനാലക്കനാടട്

ലകനാങനാടട്

വതി.ലസതുമനാധവന

വടലശരതി വടീടട് , ചചെറനായ (പതി ഒ) , ലകനാങനാടട് 678635

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

പുതുപ്പരതിയനാരര

ടതി . എന .കണ്ടമുതന

തച്ചലങനാടട് വടീടട് , മുടതിക്കുളങര (പതി ഒ)

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

മലന്പുഴ

പതി. അരബുജര

കനാടതില് വടീടട് , ആനപ്പനാറ , ചകനാലടക്കനാടട് (പതി ഒ) , പനാലക്കനാടട്

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

പുതുലശരതി

ചക.ജതി.ജയന്തതി

ബവശേനാഖട് , പ്രടീലകനാടട് മതില് ലകനാളനതി , കഞ്ചതിലക്കനാടട് ചവസ്റ്റേട് (പതി ഒ) , പനാലക്കനാടട്

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

ചകനാഴതിഞനാന്പനാറ

ഗടീത

വനാക്കതിനചെള്ള കളര , കുറതിപ്പള്ളര (പതി ഒ) , ചെതിറ്റുര

SJ(D)

പനാലക്കനാടട്

മടീനനാകതിപുരര

റതിഷ ലപ്രരകുമനാര

പതനായപ്പുര , പനാറക്കളര , വതിളലയനാടതി

SJ(D)

പനാലക്കനാടട്

ചകനാടുവനായൂര

ചക.എര.ചഫബൈതിന

കുന്നുകനാടട് ഹഹൗസട് , ലതങ്കുറുശതി പനാലക്കനാടട് 678671

INC

പനാലക്കനാടട്

ചകനാല്ലലങനാടട്

മല്ലതിക

എലതിക്കതിലനാരകുളന്പട് , ആനമനാറതി (പതി ഒ) , ചകനാല്ലലങനാടട്

INC

പനാലക്കനാടട്

ചനനനാറ

ചക.വതി ലഗനാപനാലകൃഷ്ണന

ലഗനാകുലര , പനാളതിയ മരഗലര , അയതിലര (പതി ഒ) 678510

INC

പനാലക്കനാടട്

പല്ലലശന

സതി . വത്സല

ശേനാന്തതി ഭവനര , ആനയനാരപറന്പട് , കുനതിലശരതി (പതി ഒ) , 678681

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

കതിഴക്കലഞ്ചരതി

ഓമന

ചകനാഴുക്കുള്ളതി വടീടട് , ഇളവന്പനാടര (പതി ഒ) , കതിഴക്കലഞ്ചരതി 678684

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

ആലത്തൂര

ചക..ഇ. ഹനടീഫ

ലകയടീ നതിവനാസട് , കുണ്ടുകനാടട് , കതിഴക്കലഞ്ചരതി (പതി ഒ)

CPI

പനാലക്കനാടട്

തരൂര

കുഞ്ചന

വലതല വടീടട് , എന എസട് എസട് .ലകനാലളജട് (പതി ഒ) , ചനനനാറ

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

പതിരനായതിരതി

പതി.സതി.അലശേനാകട് കുമനാര

പനാലലശരതി വടീടട് , പറളതി (പതി ഒ) , പനാലക്കനാടട്

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

ലകനാടനായതി

എസട് .അബ്ദുള് റഹതിമനാന മനാസ്റ്റേര തനാജട് ഹഹൗസട് , ലതനാട്ടുപനാലര , എരതിമയര (പതി ഒ) , 678546
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പനാലക്കനാടട്

ലക്കതിടതി

ശടീജ

കുനരചുരര , അകലര (പതി ഒ) , 679302

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

വനാണതിയരകുളര

വനാസു

പുളക്കുണ്ടതില് വടീടട് , വനാണതിയരകുളര (പതി ഒ) , പനാലക്കനാടട്

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

മുതുതല

ഇ.ചക.മുഹമ്മദു കുടതി ഹനാജതി

ഇറക്കടവതട് വടീടട് , ചുണ്ടന്പറ (പതി ഒ) , കുലക്കല്ലുര 679337

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

ചെനാലതിലശരതി

ചക.സതി.കൃഷ്ണകുമനാരതി രവതി

ചെക്കരമഠതതില് ഹഹൗസട് ,ഞനാങനാടതിരതി (പതി ഒ) , 679303

INC

പനാലക്കനാടട്

നനാഗലലശരതി

സനാബൈതിറ ടടീച്ചര

ലകനാമതട് , കുമരചനല്ലുര (പതി ഒ) ,

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

തതിരുലവഗപ്പുര

കമ്മുക്കുടതി എടലതനാള്

എടലതനാള് ഹഹൗസട് , പുലനാലശരതി (പതി ഒ) , ചകനാപ്പര 679307

INC

പനാലക്കനാടട്

കുലക്കല്ലൂര

സുബബൈദ ഇസനാക്കട്

കൂരതിമണതില് വലതിയ മണതില് വടീടട് , എടപ്പലര (പതി ഒ) , നടുവടര 679308

CPI(M)

പനാലക്കനാടട്

ചെളവറ

ഒ.സുലലഖ ടടീച്ചര

ആമതിന മനസതില് , എലതിയചപ്പറ , ചചെരപലശരതി (പതി ഒ)

CPI(M)

മലപ്പുറര

വഴതിക്കടവട്

ചക. എസട്. വതിജയര

ലതക്കതിലക്കനാടതില്, പനാരലതി, എടക്കര

INC

മലപ്പുറര

കനാളതികനാവട്

പതി. ഖനാലതിദട് മനാസ്റ്റേര

പുല്പ്പനാടന, പതി.ഒ പുല്ലലങനാടട്

ML

മലപ്പുറര

കരുവനാരക്കുണ്ടട്

ചക.പതി.ജല്സടീമതിയ

മനാനനാട്ടുചപനായതില് നരതിചപ്പനായതില്, അമരമലര

ML

മലപ്പുറര

വണ്ടൂര

വതി.സുധനാകരന

നടുചതനാടതി, ആമയൂര.പതി.ഒ

INC

മലപ്പുറര

ലമലനാറ്റൂര

ജതിഷ ടടീച്ചര

കതിഴലക്കപുരക്കല്, തച്ചതിങനനാടര.പതി.ഒ

INC

മലപ്പുറര

ഏലരകുളര

ഹനാജറുമ്മ ടടീച്ചര

കരതിക്കുരപുറതട്, പനാറല്, തൂത.പതി.ഒ

ML

മലപ്പുറര

അങനാടതിപ്പുറര

ഇ.പനാത്തുമ്മക്കുടതി ടടീച്ചര

എലതിലക്കനാടതില് ഹഹൗസട്, കടന്നമണ.പതി.ഒ

INC

മലപ്പുറര

കുളത്തൂര

സലതിര കുരുവമലര

കൂരതിചതനാടതി, കുരുവമലര.പതി.ഒ

ML

മലപ്പുറര

മക്കരപ്പറമട്

ഉമ്മര അറക്കല്

അറക്കല്,തതിരൂരക്കനാടട്(പതി.ഒ)

ML

മലപ്പുറര

ഒതുക്കുങല്

സക്കടീന പുല്പ്പനാടന

പുല്പ്പനാടന ഹഹൗസട്,ലകനാടൂര

ML

മലപ്പുറര

രണ്ടതനാണതി

ചക പത്മനാവതതി

ചകനായപ്പയതില്, പുത്തൂര പതി ഒ

ML

മലപ്പുറര

വളനാലഞ്ചരതി

ചക എര അബ്ദുല് ഗഫൂര

കളപ്പൂലനാന, ചകനാളമരഗലര, വളനാലഞ്ചരതി

ML

മലപ്പുറര

തവനൂര

സുലരഷട് ചപനാല്പ്പനാക്കര

മഞക്കനാടട്, ചപനാല്പ്പക്കര

INC

മലപ്പുറര

ചെങരരകുളര

ചചെരളലശരതി വതിജയലകതി

ചചെറളലശരതി, ആലലങനാടട്

CPI(M)

മലപ്പുറര

മനാറലഞ്ചരതി

എ.എര. ലരനാഹതിതട്

അതതിലക്കനാടട് മനാളതിയക്കല്, എടപ്പനാള്

INC

മലപ്പുറര

തലക്കനാടട്

പല്ലതിക്കനാടന ചസയ്തലവതി മനാസ്റ്റേര പല്ലതിക്കനാടന, കല്ലതിങല്, കല്പകലഞ്ചരതി

ML

മലപ്പുറര

മരഗലര

എര.പതി. കുമനാരു

ലമനാടനപറമതില്, പുറത്തൂര

INC

മലപ്പുറര

ചപനാനമുണ്ടര

ചവടര ആലതിലക്കനായ

പതി.ഒ. ചവടര, തതിരൂര

ML

മലപ്പുറര

തനാനൂര

പതി.പതി.ചമഹറുന്നതിസ

പള്ളതിപറമതില്, പറവണ പതി.ഒ.

ML

മലപ്പുറര

എടരതിലക്കനാടട്

സുഹറ മമനാടട്

ആന്തൂരട് വളപ്പതില്, നന്നമുക്കട്

ML

മലപ്പുറര

പൂലക്കനാട്ടൂര

പതി.ചക. കുഞ്ഞു

നതിതു മഹല്, കനാരനാലതനാടട്

ML

മലപ്പുറര

ലവങര

വനാകര്യതട് റരല

വനാകര്യതട്, ഒതുക്കുങല്

ML

മലപ്പുറര

തതിരൂരങനാടതി

സതി. ജമടീല അബൂബൈക്കര

ചെതിറയതില് ചചെറുപനാറ, ചകനാടതിഞതി

ML

മലപ്പുറര

പരപ്പനങനാടതി

എ ചക അബ്ദുറഹതിമനാന

അമടനകുഴതി ഹഹൗസട്, പതി ഒ കുമ്മതിണതിപ്പറമട്

INC
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മലപ്പുറര

ലതഞതിപ്പലര

നസടീമ ലമടപ്പതില്

ചപനാറയതില് ഹഹൗസട്, ചചെനക്കലങനാടതി പതി ഒ

മലപ്പുറര

ചകനാലണ്ടനാടതി

മഞപ്പുലതട് അബൂബൈക്കര ഹനാജതി
ഹതിലനാല് മനസതില്, ലകനാടങനാടട്

ML

മലപ്പുറര

ചചെറുകനാവട്

വനജ ടടീച്ചര

സന്നതിധതി, ബവദര്യരങനാടതി പതി.ഒ.

INC

മലപ്പുറര

ചെടീലക്കനാടട്

വതി.ചക. സുബബൈദ

സുബൈഹട് പനാണക്കനാടട്, ചവളതിമുക്കട് പതി.ഒ.

ML

മലപ്പുറര

കുഴതിമണ

അഡശ്വക്കറട്. പതി.വതി. മനനാഫട്

മനാമര കതിളതിക്കലട്ല, അരടീലക്കനാടട് പതി.ഒ.

ML

മലപ്പുറര

എടവണ

പതി.ചക.ഉമ്മനാച്ചക്കുടതി

ചകനാലതതിക്കല് വടീടട്, കടീഴുപറമ.പതി.ഒ

ML

മലപ്പുറര

തൃക്കലലങനാടട്

വതി എര ഷഹൗക്കതട്

ചവണതിയരപറമതില്, കൂമരകുളര

CPI(M)

മലപ്പുറര

ചുങതറ

എര.എ.റസനാക്കട്

മലപ്പുറവന വടീടട്, ലതനാലടക്കനാടട്, അമരരമലര.പതി.ഒ

INC

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

അഴതിയൂര

സതി.എച്ചട്. യമുന ടടീച്ചര

പതിലനാവുളളതതില്, നയന, ലചെനാമനാല പതി.ഒ.

SJ(D)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

എടലച്ചരതി

വതി.പതി. കുഞതിക്കൃഷ്ണന

വതി.പതി. ഹഹൗസട്, കല്ലനാച്ചതി പതി.ഒ.

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

നനാദനാപുരര

നജ്മ സതി.വതി.എര.

ചചെടര്യനാര വടീടതില്, വനാണതിലമല്, കല്ലനാച്ചതി

ML

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ചമനാലകരതി

പതി.ജതി. ലജനാരജട് മനാസ്റ്റേര

ചപനാന്നനാറതില് വടീടട്, ചെനാപ്പനലതനാടര പതി.ഒ., കനാവതിലരപനാറ

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ലവളര

കമല ആര. പണതിക്കര

ലടീഷനാര നതിവടീസട്, മന്ദരത്തൂര പതി.ഒ., പുതുപ്പണര

INC

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ചപരുവണനാമൂഴതി

കനാവതില് പതി. മനാധവന

പുതതിലയടതട്, കനാവതില്, നടുവണ്ണൂര

INC

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

പനങനാടട്

ടതി.ചക തങമണതി

ലശയസ്സട്, തുരുതതിയനാടട്, ബൈനാലലശരതി

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

കടതിപ്പനാറ

ജമടീല ഉസനാന

കണ്ടതിലയനാതട് വടീടട്, കരതിയനാതനകനാവട് പതി.ഒ.

INL

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ഈങനാപ്പുഴ

വതി.ഡതി. ലജനാസഫട് വലതിയമറര

വലതിയമറര, മുറമനാതതി, ലകനാടലഞ്ചരതി

INC

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ഓമലശരതി

മുഹമ്മദലമനാന ഹനാജതി

വയലതില് പലടനാതട്, പതി.ഒ. കൂടരഞതി

ML

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

മുക്കര

ഷറടീന സുബബൈര

അത്തൂളതി, കുമനാരചനല്ലൂര, മുക്കര

SJ(D)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ചെനാതമരഗലര

പതി.സതി. അബ്ദുള് കരടീര

പതി.സതി. ഹഹൗസട്, ബകത്തൂടതി മുക്കട്, ചവളളലലശരതി

INC

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

പന്തടീരനാങനാവട്

ദതിലനശേട് ചപരുമണ

മഠതതില് വടീടട്, ചപരുമണ

INC

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

രനാമനനാട്ടുകര

ഒ. ഭകവത്സലന

ഷനാനഗതില, പൂലച്ചരതിക്കുന്നട്, മണ്ണൂര 673 328

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ഫലറനാക്കട്

സരസു ചകനാടമന

പലനനാളതിതറ വടീടട്, പതി.ഒ. കരുവനതതിരുതതി

CPI

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

കുരുവട്ടൂര

മക്കലടനാല് ലഗനാപനാലന

മക്കലടനാല് വടീടട്, പതി.ഒ.മക്കട, കലക്കനാടതി.

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ചകനാടുവള്ളതി

പതി.ടതി.എര. ഷറഫുന്നതിസ ടടീച്ചര രനാരപറമതട് ഹഹൗസട്, കതിഴലക്കനാതട് പതി.ഒ.,ചകനാടുവളളതി വഴതി

ML

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

കനാക്കൂര

പൂളയതില് ലപ്രമ

പൂളയതില് വടീടട്, നനണ്ട പതി.ഒ. 673613

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

നനണ്ട

ഐ.പതി. രനാലജഷട്

ഇല്ലതിപ്പതിലനാക്കതില് വടീടട്, പുന്നലശരതി പതി.ഒ., നരതിക്കുനതി വഴതി

INC

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

അലതനാളതി

ജമടീല കനാനതതില്

അന്നലശരതി പതി.ഒ.,തലക്കുളത്തൂര വഴതി 673317

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

കനാപ്പനാടട്

ചക. ശേങരന മനാസ്റ്റേര

കുലന്നര്യടതട് വടീടട്, ലചെമലഞ്ചരതി, ലകനാഴതിലക്കനാടട്

SJ(D)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

അരതിക്കുളര

പതി.ചക. മുകുന്ദന

അടയനാര, കനാവതില് ലപനാസ്റ്റേട്, നടുവണ്ണൂര

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ലപരനാമ്പ്ര

ചക.പതി. ഷടീബൈ

പുന്നക്കല് വടീടട്, മനാടലനനാടട് പതി.ഒ., കൂരനാച്ചുണ്ടട്

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

മണതിയൂര

ആര.ശേശേതി

രയലരനാതട് വടീടട്, മുയതിലപ്പനാതട് ലമപ്പയ്യൂര

CPI
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ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ലകനാടക്കല്

ഉഷ വതി.ടതി.

ചതലക്ക കുന്നുരപുറതട്, കടീഴൂര പതി.ഒ.

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

തതിരുവള്ളൂര

എന.പതി. അനതിത

ചനല്ലതിയളള പറമതട്, തതിരുവളളൂര പതി.ഒ.,വടകര

CPI(M)

ലകനാഴതിലക്കനാടട്

ലചെനാലറനാടട്

ചക.എര. ചെന്ദ്രതി

അനതി നതിവനാസട്, കുരതിക്കതിലനാടട്, വടകര

CPI(M)

വയനനാടട്

തവതിഞനാല്

ചെതിന്നമ്മ ലജനാസട്

പുല്പ്പറമതില്, കനാരക്കനാമല പതി.ഒ., മനാനന്തവനാടതി

INC

വയനനാടട്

തതിരുചനല്ലതി

എ.എന. സുശേടീല

ചൂരരപനാക്കല്, കനാടതിക്കുളര പതി.ഒ.

CPI(M)

വയനനാടട്

മനാനന്തവനാടതി

ഉഷ വതിജയന

കുലടനാരനട വടീടട്, എള്ളുമന്ദര പതി.ഒ., മനാനന്തവനാടതി

INC

വയനനാടട്

പനമരര

ടതി. ഉഷനാകുമനാരതി

കുറതിക്കനാടതില് വടീടട്, നടീരവനാരര പതി.ഒ.

INC

വയനനാടട്

മുള്ളനചക്കനാല്ലതി

ചക.എല്. ചപഹൗലലനാസട്

കനാഞ്ഞൂക്കനാരന വടീടട്, ചചെറപ്പനാലര, പുല്പ്പള്ളതി

INC

വയനനാടട്

പുല്പ്പള്ളതി

വതി.ചക. തങമ്മ ടടീച്ചര

ഇനപ്രതിയ, കലക്കനാടന കശ്വനാരടട്, ശേനാന്തതിനഗര, ലകനാടക്കുന്നട്

INC

വയനനാടട്

കണതിയനാമറ

എ. ലദവകതി

ശടീനതിലയര വടീടട്, ലകനാടക്കുന്നട് പതി.ഒ., സുല്തനാന ബൈലതരതി

ML

വയനനാടട്

മടീനങനാടതി

ബൈടീന വതിജയന

കള്ളതിവള്ളപ്പതില് വടീടട്, ബമലമനാടതി (പതി.ഒ) മടീനങനാടതി

CPI(M)

വയനനാടട്

സുല്തനാന ബൈലതരതി

ചക.വതി.ശേശേതി

പുളതിമരതതില്, ചെടീരനാല് പതി.ഒ

INC

വയനനാടട്

ചെടീരനാല്

പതി.എര.ലജനായതി

പൂളതിയരമനാക്കല്, ചെടീരനാല് പതി.ഒ

IND

വയനനാടട്

ലതനാമനാട്ടുച്ചനാല്

ലമരതി ലതനാമസട്

തനാഴചതക്കുടതി വടീടട്, കുലമളരതി പതി.ഒ

INC

വയനനാടട്

മുടതില്

എന.ചക. റഷടീദട്

ഷബൈടീര മനസതില്, മുടതില് പതി.ഒ.

ML

വയനനാടട്

ലമപ്പനാടതി

പ്രകനാശേട് ലചെനാമനാടതി

ലചെനാമനാടതി വടീടട്, കരണതി പതി.ഒ

SJ(D)

വയനനാടട്

ചപനാഴുതന

എ.പതി. ശടീകുമനാര

ചപനാഴുതന എടര, ചപനാഴുതന പതി.ഒ.

INC

വയനനാടട്

പടതിഞനാറതറ

എര. മുഹമ്മദട് ബൈഷടീര

മണനാരചതനാടതി വടീടട്, പടതിഞനാറതറ പതി.ഒ.

ML

വയനനാടട്

ചവള്ളമുണ്ട

ടതി.മുഹമ്മദട്

ലതരവയല് വടീടട്, നനായടതി, പതി.ഒ. സുല്തനാന ബൈലതരതി

കണ്ണൂര

കരതിചവള്ളൂര

ഇ പതി കരുണനാകരന

ഈയക്കനാടട് പുതതിയപുരയതില്,_ചതചക്ക മണക്കനാടട്,

ചക .സതര്യഭനാമ

ആലചപ്പനായ്കയതില്
കനായചപ്പനായതില്,
കക്കറ.പതി.ഒ.

CPI(M)
KCM

കണ്ണൂര

മനാതമരഗലര

ML
പതി.ഒ മണക്കനാടട്

CPI(M)

കണ്ണൂര

നടുവതില്

സജതി കുറര്യനാനതിമറര

S/O.ലജനാസഫട്,
കുറര്യനാനതിമറതതില്, ചവള്ളനാടട് പതി.ഒ, നടുവതില്

കണ്ണൂര

ശടീകണ്ടപുരര

ലഡനാ ചക വതി ഫതിലലനാമതിന

W/O. ലഡനാ.വതി എ
അഗസ്റ്റേതിന അഗസതി, ചവടതിക്കല് വടീടട്, ലകനാട്ടൂര, ശടീകണ്ടനാപുരര

INC

കണ്ണൂര

ഉളതിക്കല്

ചഡയ്സതി മനാണതി

W/O മനാണതി, നഗലപ്പല് ഹഹൗസട്, ചെരള്, _വനാണതിയപ്പനാറ

INC

കണ്ണൂര

ഇരതിടതി

പതി.ലറനാസ്സ

തുരുലതപ്പറലന്നനാലതില്_ചവളതിമനാനര.പതി.ഒ.

CPI(M)

കണ്ണൂര

മനാലൂര

ചക.മടീനനാകതി ടടീച്ചര

മടീന ഭവന , ചവള്ളനാരവള്ളതി _

CPI

കണ്ണൂര

ലപരനാവൂര

അഡശ്വ. ചക.ചജ. ലജനാസഫട്

s/o.ലജനാസഫട്, കുരതിയനാലശരതിയതില് വടീടട്,_ചുങക്കുന്നട്

INC

കണ്ണൂര

പനാടതിയര

ഒ.രതതി

മടീതചല പുരയതില്. പതി.ഒ.മനാനലന്തരതി

CPI(M)
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കണ്ണൂര

കതതിരൂര

എ.പതി.സുജനാത

സമത , പുലലര്യനാടട്, കതതിരൂര

CPI(M)

കണ്ണൂര

പനാനൂര

പതി.വതി.രജടീന്ദ്രനനാഥട്

കൃഷ്ണ വതിഹനാര, പതി.ഒ. ചെമനാടട്

CPI(M)

കണ്ണൂര

ചപരതിങളര

ഹമടീദട് കരതിയനാടട്

പതി.ഒ.കരതിയനാടട് സഹൗതട്

IND

കണ്ണൂര

പതിണറനായതി

ചക. രവടീന്ദ്രന മനാസ്റ്റേര

ആരദ്ര, പതി.ഒ.പനാലയനാടട് , തലലശരതി

CPI(M)

കണ്ണൂര

ലവങനാടട്

പതി. ഗഹൗരതി

ലമന രയലരനാതട് ഹഹൗസട്,_കടീഴത്തൂര , പതി.ഒ.പനാതതിരതിയനാടട്

CPI(M)

കണ്ണൂര

ചപരളലശരതി

ടതി.കൃഷ്ണന

ജചയസട് നതിവനാസട്, _ആലയനാടട്, പതി.ഒ.തതില്ലലങരതി

CPI(M)

കണ്ണൂര

അഞ്ചരക്കണ്ടതി

പതി ചക ശേബൈരടീഷട് കുമനാര

ലദവകടീറനാര നതിവനാസട്, നല്ലനാഞ്ചതി, പതി ഒ ഏച്ചൂര,

CPI(M)
CPI(M)

കണ്ണൂര

തതില്ലലങരതി

ചക പതി ഷജടീറ ടടീച്ചര

ചക പതി പതി ഹഹൗസട്, ചെതിത്രനാരതി ,
പതി ഒ പടനാനൂര

കണ്ണൂര

മയതില്

ചക എ സരള

പ്രതിലയന ,ഓണപ്പറമട് ,
പതി ഒ ചെതിറക്കല്

CPI(M)

കണ്ണൂര

എളയനാവൂര

പതി മനാധവന മനാസ്റ്റേര

S/O.കുഞതിരനാമന നമര്യനാര, ശടീ ലകതിപുരര, എളയനാവൂര, മുണ്ടയനാടട്

INC

കണ്ണൂര

പള്ളതിക്കുന്നട്

പതി പതി മഹമൂദട്

ബലല മനസതില്, കുഞതിപ്പള്ളതി ,
പതി ഒ ചകനാറനാളതി

ML

കണ്ണൂര

പനാപ്പതിനതിലശരതി

ചക നനാരനായണന

ഐക്കല്, പതി ഒ അലരനാളതി, പനാപ്പതിനതിലശരതി ,

CPI(M)

കണ്ണൂര

അഴടീക്കല്

ചക എര സപ്ന

കക്കനാടന ഹഹൗസട്, അലശേനാക മന്ദതിരര, പതി ഒ അഴടീക്കല്

CPI

കണ്ണൂര
കണ്ണൂര

ചചെറുക്കുന്നു
ചപരതിയനാരര

പതി പതി ദതിവര്യ
പതി ടതി രുഗട് മതിണതി

പുതതിയ പുരയതില് ഹഹൗസട്, പതി ഒ ഇരതിണനാവട്, 670301
മനാവതിലച്ചരതി

CPI(M)
CPI(M)

കണ്ണൂര

കടന്നപ്പള്ളതി

എര വതി രനാജടീവന

മനാവതില വടീടതില് ഹഹൗസട്, ചചെറുതനാഴര, ഓത്ര, മണ്ടൂര

CPI(M)

കണ്ണൂര

കുഞതിമരഗലര

എര കുഞതിരനാമന

തലനായതി, കുഞതിമരഗലര പതി ഒ

CPI(M)

കനാസറലഗനാഡട്

ലവനാരക്കനാടതി

മമത ദതിവനാകര

ലദവതികൃപ ചഹഹൗസട്,_ലവനാരക്കനാടതി പതി ഒ

INC

ശേങര ബറ എര

മണ്ടരപനാടതി ചഹഹൗസട്,
അരഗഡതിമുഗര,
പതി ഒ കുനശ്വള

CPI(M)

BJP

കനാസറലഗനാഡട്

പുതതിചഗ

കനാസറലഗനാഡട്

ഇടനടീര

പ്രമടീള സതി നനായതിക്കട്

ആദരശേ നതിലയ,
അഡൂര,
പതി ഒ ഉറഡൂര

കനാസറലഗനാഡട്

ലദലരമനാടതി

തതിമയ എര

ലവനാള്തനാചജ വടീടട്,
ലദലരപനാടതി പതി ഒ

CPI(M)

ഓമന രനാമചെന്ദ്രന

ജയപുരര വടീടട്,
മുന്നനാടട്,
പതി ഒ ചചെങള

CPI(M)

കനാസറലഗനാഡട്

ലബൈഡകര
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കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്
കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

കനാസറലഗനാഡട്

പനതടതി

ചെതിറനാരതിക്കനാല്
കരതിന്തളര

പതിലതിലക്കനാടട്

ചചെറുവത്തൂര

മടതിബക്ക

പള്ളതിക്കര

ഉദുമ

ചചെങള

കുമള

മലഞ്ചശേശ്വര

ചക എസട് കുരര്യനാലക്കനാസട്

നരക്കതിലക്കനാടട്,
ലകനാടമല

CPI

ഹരടീഷട് പതി നനായര

ലപറയതില്,
ബൈളനാല് പതി ഒ,
പരപ്പ വഴതി

INC

അഡശ്വ പതി പതി ശേര്യനാമള ലദവതി

ചെനായതിതലര,
കനാറഡുക്ക പതിഒ

CPI(M)

പതി കുഞതിരനാമന

ചെതിറങടവട്,
പതി ഒ പ്ളനാച്ചതിക്കര,
വഴതി പരപ്പ

CPI(M)

പതി ജനനാരദനന

ഉഷസ്സട്,
കുടമതട്,
ലകനാട്ടുനശ്വന്വുറര പതി ഒ,
ചചെറുവത്തൂര

CPI(M)

ചക സുജനാത

വടലക്ക വടീടട്,
പുളതിക്കനാല്,
മടതിബക്ക പതി ഒ

CPI(M)

ജനാസതിന എ

നതിജനാദട് മനസതില്,
ചമഹൗവ്വല്,
പതി ഒ ലബൈക്കല് ലഫനാരടട്

CPI(M)

പനാദുര കുഞനാമു

ദനാറുസഫ,
പനാദൂര,
ചതക്കതില്

INC

നസടീറ അഹമ്മദട്

തരസടീര വതില്ല,
തനാജ്നഗര,
പതി ഒ ആലരപനാടതി

INL

ഫരടീദ സക്കടീര അഹമ്മദട്

ഇസനായതില് മനസതില്,
ടതി വതി എസട് ലറനാഡട്,
ചമനാഗനാല്

ML

എ ചക എര അഷ്റഫട്

സതി എര മതിന്നതട്,
കടനശ്വനാര,
പതി ഒ മലഞ്ചശേശ്വര

ML
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