Urban Local Body - Result Sheet
Urban Name

Ward

Name

Address

Party

തതിരുവനന്തപുരരം

കഴക്കുടരം

ആര.ശശ്രീകരഖ

പുന്നവതിളകാകതട് വശ്രീടട്,കരതിയതില,കഴക്കൂടരം

SJ(D)

തതിരുവനന്തപുരരം

ചന്തവതിള

ചക.കമകാഹനന നകായര

കതക്കുവതിളകാകതട്,ചന്തവതിള,സസനതികസ്ക്കൂള.പതി.ഒ

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

കകാടകായതികകകാണരം

ജതി.വതികനകാദട്

വതിസ്മയ,ചചമ്പഴന്തതി.പതി.ഒ,ചചകങകാട്ടുകകകാണരം,തതിരുവനന്തപുരരം

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ശശ്രീകകാരരരം

വതിജയകുമകാര

വകാവ,പകാങ്ങപ്പകാറ.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-695581

IND

തതിരുവനന്തപുരരം

ചചറുവക്കല

വതി.ആര.സതിനതി

സദവദശകരം,കചന്തതിയതിലവശ്രീടട്,കപകാങരംമൂടട്,ചമഡതിക്കലകകകാകളജട്.പതി.ഒ

CMP

തതിരുവനന്തപുരരം

ഉള്ളൂര

ചതിതകാഷകാജതി

പത്മവതിലകാസരം,ഇ.ചക.നകായനകാര കറകാഡട്,ചകകാച്ചുള്ളൂരട്
,ചമഡതിക്കലകകകാകളജട്.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-11

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ഇടവകക്കകാടട്

വതി.എസട്.പത്മകുമകാര

അനതിതകാഭവന,ഇടവകക്കകാടട്,ശശ്രീകകാരരരം.പതി.ഒ

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ചചല്ലമരംഗലരം

ചക.എസട്.ഷശ്രീല

കലകാഭവന,പരുതതിവതിള,കരതിയരം,ശശ്രീകകാരരരം.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ചചമ്പഴന്തതി

ആലരംകകകാടട് സുകരന്ദ്രന

ഭകാരതതി വതിലകാസരം,സതി.ആര.പതി.നഗര,പകാങ്ങപ്പകാറ.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

പപൗഡതികക്കകാണരം

ചന്ദ്രകലഖ.എസട്

ചന്ദനപ്പുറതട് വശ്രീടട്,ആവുകുളരം,ചചമ്പഴന്തതി

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ഞകാണ്ടൂരകക്കകാണരം

എസട്.വതിമലകുമകാരതി

ചകകാന്നമൂടതിലവശ്രീടട്,അയതിരുപ്പകാറ.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം

CPI

തതിരുവനന്തപുരരം

കതിണവൂര

സരസമ.സതി

വതിശശ്വഭവന,കുന്നുരംപുറരം,മുടട.പതി.ഒ

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

മണ്ണന്തല

വനജ രകാകജന്ദ്രബകാബ

തകാന്നതിമൂടട് വതിള,മണ്ണന്തല.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-695015

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

നകാലകാഞതിറ

കജകാണ്സണ് കജകാസഫട്

ചസബകാസസ്റ്റൃന ഹപൗസട്,ഇളരംകുളരം,ശശ്രീകകാരരരം.പ
ിതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-695017

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

കകസവദകാസപുരരം

കജകാരജട് ലൂയതിസട് (മുടട കജകാരജട്)

പറമ്പുവതിള പുതനവശ്രീടട്,റതി.സതി.3/895,നരം.43,എല.എരം.എസട്.നഗരട്
,മുടട.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-695025

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

ചമഡതിക്കല കകകാകളജട്

ജതി.എസട്. ശശ്രീകുമകാര

തങ ഭവന,മുടരംപുറരം,ശശ്രീകകാരരരം.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-17

INC
INC

തതിരുവനന്തപുരരം

പടരം

ചക.മുരുകകശന

കുഴതിവതിളകാകതട് വശ്രീടട്,റതി.സതി.2/1080,ചമഡതിക്കല കകകാകളജട്.പ
ിതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം

തതിരുവനന്തപുരരം

മുടട

ചക.ചന്ദ്രതിക

റതിസതി.3/515,രമര,ഗകാനതിസ്മകാരക നഗര,മുടട,തതിരുവനന്തപുരരം

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

കുടപ്പനകുന്നു

എസട്.മുരുകന

ഹകാരവതിപുരരം,ചക.പതി.19/(11)/152,കപരൂരക്കട

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

പകാതതിരകാപളതി

എരം.എസട്.കസ്തൂരതി

സകലകാസരം,20(5)/349 പഴയതട് 9/282(9),കുന്നറവതിള,കുടപ്പനക്കുന്ന
ിട്.പതി.ഒ

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ചചടതിവതിളകാകരം

വതി.ചക.ശശ്രീജ

സകതറതലവശ്രീടട്,ചക.പതി.21(13)/714,പുല്ലകാരംകകകാണ
ിരം,കുടപ്പനക്കുന്നട്,കപരൂരക്കട.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-5

CPI

തതിരുവനന്തപുരരം

ശകാസ്ത മരംഗലരം

ജതി.സുകരഷ്കുമകാര (ശകാസ്തമരംഗലരം
കഗകാപന)

റതി.സതി.22/620,ചതികറടതട് വശ്രീടട്,ശകാസ്തമരംഗലരം,തതിരുവനന്തപുരരം-10

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

കവടതിയകാര

സതതികുമകാരതി.എസട്

റതി.സതി.5/2582,ബതി.എന.ആര.എ 102,കവടതിയകാര.പതി.ഒ

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

കുറവനകക്കകാണരം

പതി.ശരകാരംകുമകാര

റതി.സതി.4/836(1) നന്ദനരം,കസകാമവതിലകാസരം,ബകാഹതിണ്കണകാളനതി,കവടതിയകാര RSP
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തതിരുവനന്തപുരരം

നന്തനകകകാടട്

ലശ്രീലകാമ ടശ്രീച്ചര

ചതകക്കവതിളയതില,മുകക്കകാല.പതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-44

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

കുന്നുകുഴതി

കമരതിപുഷരം എ

ചസനറട് ആനണശ്രീസട് കകകാകടജട്, കുന്നുകുഴതി, തതിരുവനന്തപുരരം-35

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

പകാളയരം

രകാജന പതി പത്മനകാഭന നകാടകാര

റതി.സതി 14/1230, പകാലവതിളവശ്രീടട്, ചക.പതി.എന.വതില്ല, പകാളയരം വകാരഡട്,
വതികകാസ്ഭവന പതി ഒ

Con(S)
CMP

തതിരുവനന്തപുരരം

സതക്കകാടട്

ജതി മകാധവദകാസട്

റതി.സതി 24/1512, ലകതിവതിലകാസരം, കകണ്ണറ്റുമുക്കട്, സതക്കകാടട് പതി ഒ
തതിരുവനന്തപുരരം

തതിരുവനന്തപുരരം

വഴുതക്കകാടട്

സുകരഷ്കുമകാര ചക

റതി.സതി 15/555(29/633) സതി.എസട്.എരം. നഗര, നരം. 42 ശകാസ്തമരംഗലരം പതി
ഒ തതിരുവനന്തപുരരം-10
INC
CPI(M)
CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

കകാഞതിരരംപകാറ

എസട് വസന്തകുമകാരതി

സബജുനതിവകാസട്, റതി.സതി 10/2031(1), ഇടപ്പറമ്പട്, ചതകാഴുവനകകകാടട്,
വടതിയൂരക്കകാവട് പ ഒ

തതിരുവനന്തപുരരം

കപരൂരക്കട

പ്രഫ. ചജ. ചന്ദ്ര

റതി.സതി 31/(24)299, അഞ്ജലതി, ഇന്ദതിരകാനഗര, കപരൂരക്കട

തതിരുവനന്തപുരരം

തുരുതരംമൂല

പ്രസന്നകാവതിജയന

മുല്ലകശ്ശേരതി, വതികന്നഴട് നഗര, വഴയതില, കപരൂരക്കട പതി ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം INC

തതിരുവനന്തപുരരം

ചനടയരം

എരം ആര രകാജശ്രീവട്

ചബലചഹവന, ഇരുകുന്നരം, മുടതിപ്പുരകറകാഡട്, ചനടയരം, മണതികകണ്ഠേശശ്വരരം
BJP
പതി ഒ

തതിരുവനന്തപുരരം

കകാച്ചകാണതി

പതി രമ

തതിനവതിളപുതനവശ്രീടട്, മലമുകള, ചകകാടുങ്ങകാനൂര പതി ഒ

CPI(M)
INC

തതിരുവനന്തപുരരം

വകഴകാട്ടുകകകാണരം

എസട് പത്മകുമകാരതി

വതിമലകാഭവന, വടകക്കവതിള, ഹരതിതകാനഗര, മൂന്നകാരംമൂടട്, വടതിയൂരക്കകാവട് പതി
ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം-13

തതിരുവനന്തപുരരം

വടതിയൂരക്കകാവട്

റതി ചക ശശ്രീകലഖ

കതരുവതിളവശ്രീടട്, റതിസതി. 10/1438, കകാവല്ലൂര, വടതിയൂരക്കകാവട് പതി ഒ

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ചകകാടുങ്ങനൂര

ഷശ്രീന ജതി എസട്

ലകരംവശ്രീടട്, ചകകാടുങ്ങകാനൂര, ചകകാടുങ്ങകാനൂര പതി ഒ

INC
CPI

തതിരുവനന്തപുരരം

പതി. റതി .പതി നഗര

ജതി ഹകാപ്പതികുമകാര

റതിസതി. 6/537(3), വകാറനകകകാടട്, ചശ്രീനതിവതിളവശ്രീടട്, വടതിയൂരക്കകാവട് പതി ഒ
തതിരുവനന്തപുരരം-13

തതിരുവനന്തപുരരം

പകാകങ്ങകാടട്

എ ഗശ്രീതകാകുമകാരതി

സകാഫലര, റതിസതി. 7/1789(3), ശശ്രീചതിതകാനഗര, പകാകങ്ങകാടട്, തതിരുമല പതി ഒ
തതിരുവനന്തപുരരം-6
CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

തതിരുമല

പതി ആര രകാകജഷട്

കൃഷ്ണവതിലകാസരം, റതിസതി. 8/1718, തതിരുമല പതി ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം-6

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

വലതിയവതിള

എന രകാധ

പുലതിയനരംപുറതപുതുവലപുതനവശ്രീടട്, റതിസതി.6/2075(2), കരതിമണ്കുളരം,
CPI(M)
വടതിയൂരക്കകാവട് പതി ഒ

തതിരുവനന്തപുരരം

പൂജപുര

ചക മകഹശശ്വരനനകായര

റതിസതി. 19/1814, അരംബകാലയരം(ഹരതിശശ്രീ), കഡകാ.സപകറകാഡട്, പൂജപ്പുര പതി
ഒ -695012
INC

തതിരുവനന്തപുരരം

വലതിയശകാല

പതി ഹരഷന

റതിസതി. 23/691, ചകാല പതി ഒ, വലതിയശകാല-695036

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ജഗതതി

ഷശ്രീജകാമധ

റതിസതി. 16/1076(2), തതിമൂരതതിഭവന, ജഗതതി, സതക്കകാടട് പതി ഒ

BJP

തതിരുവനന്തപുരരം

കരമന

എസട് ജയശശ്രീ

റതി സതി. 20/2399, കലകാളയരം, കരമന പതി ഒ തതിരുവനന്തപുരരം-2

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ആറന്നൂര

ആര ജയലകതി

റതി സതി. 23/1205-2, തതിരുകവകാണരം, ജതിഎനആരഎ-199, കമലകാറന്നൂര

CPI(M)
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തതിരുവനന്തപുരരം

മുടവന്മുഗള

ഒ എസട് ചന്ദ്രകലഖ

ആയതിലരരം, കമകലപകാവറതലവശ്രീടട്, തമലരം, പൂജപ്പുര പതി ഒ-695012

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

തതിക്കണ്ണകാപുരരം

സുചതിതകുമകാരതി സതി

വകാറതിലചതകക്കപുതനവശ്രീടട്, തൃക്കണ്ണകാപുരരം, ആറകാരംമട

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

കനമരം

എരം എസട് സുധ

തങമ നതിവകാസട്, ശകാരദഗകാരഡനസട്, സ്റ്റുഡതികയകാകറകാഡട്, കനമരം പതി ഒ
തതിരുവനന്തപുരരം-20

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

ചപകാന്നുമരംഗലരം

എരം ആര കഗകാപന

റതി സതി. 54/1409, രകാധകാമകാധവരം, കമലകാരംകകകാടട്, കനമരം പതി ഒ

BJP

തതിരുവനന്തപുരരം

പുന്നകായകാ മുഗള

ആര വതി പ്രവശ്രീണ

റതി.സതി 18/953, ശശ്രീവതിശകാഖട്, ഞകാലതികക്കകാണരം, കുന്നപ്പുഴ, ആറകാമട പതി ഒ

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

പകാപ്പനരംകകകാടട്

എസട്.രതശ്രീ കദവതി

സ ണ് സിഷന, റതി.സതി.55/966 ശങരനഗര, നശ്രീറമണ്കര, സകമന
ിരം.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം -40

CPI(M)
INC

തതിരുവനന്തപുരരം

എകസറട്

ഒ.ബശ്രീന

അരുവകാകക്കകാടട് കരതിതലയല വശ്രീടട്, പകാപ്പനരംകകകാടട്.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം. 695 108

തതിരുവനന്തപുരരം

ചനടുരംകകാടട്

എസട്.പുഷലത

റതി.സതി.21/601, ചതകക്കവതിള വശ്രീടട്, ചനടുങകാടട്, കരമന, തതിരുവനന്തപുരരം

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

കകാലടതി

ചക.കൃഷ്ണന കുടതി

കൃഷ്ണകാലയരം, റതി.സതി. 50/815, കുളതറ, കകാലടതി, കരമന.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം

INC
CPI(M)
CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

കമലകാരംകകകാടട്

സതി.സതിന

ചപനകാ നതിവകാസട്, റതി.സതി. 54/1371, കമലകാകങകാടട്, കനമരം.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം - 695 020

തതിരുവനന്തപുരരം

പുഞക്കരതി

എ.ചജ.സുക്കകാരകണകാ

സൂരര, കശ്രീകഴപറയതില വശ്രീടട്, പകാച്ചല്ലൂര.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം

തതിരുവനന്തപുരരം

പൂങ്കുളരം

സുശശ്രീല.എസട്

ജതിനു ഭവന, പടതിഞകാകറ പൂങ്കുളരം, ചവളകായണതി .പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ചവങ്ങകാനൂര

എച്ചട് .സുകുമകാരതി

ഐശശ്വരര ഭവന, മണലതി, ചവങ്ങകാനൂര .പതി.ഒ

CPI(M)

കമകലകുഴതിയരം വതിള വശ്രീടട്, കതിടകാരക്കുഴതി, കതിടകാരക്കുഴതി.പതി.ഒ.
തതിരുവനന്തപുരരം

മുല്ലൂര

സതി.ഓമന

തതിരുവനന്തപുരരം

കകകാടപ്പുറരം

സദകാനന്ദന തകായതി

INC
കതകാപ്പുവതിള വശ്രീടട്, ചതന്നൂരകകകാണരം, കകകാടപ്പുപ്പുുറരം.പതി.ഒ, വതിഴതിഞരം.
INC
കകാകസകാ ഭവന, കരതിയതില ചകട്ടുപുരയതിടരം, വതിഴതിഞരം.പതി.ഒ -695521

തതിരുവനന്തപുരരം

വതിഴതിഞരം

ഗകാഡതിസട് അലകട്

INC
വലതിയ പറന്പട്, ഹകാരബരകറകാഡട്, വതിഴതിഞരം.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുര
ിരം.695521

തതിരുവനന്തപുരരം

ഹകാരബര

ചക.എച്ചട്.സുധശ്രീര ഖകാന

തതിരുവനന്തപുരരം

ചവളകാര

ചനടുമരം കമകാഹനന

റതി.സതി. 66/2480, വതിശശ്വലശ്രീല, വകാഴമുടരം, പകാച്ചല്ലൂര .പതി.ഒ

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

തതിരുവല്ലരം

എ.ജതി.കൃഷ്ണ കവണതി

ശശ്രീനതിവകാസട്, തതിരുവല്ലരം, തതിരുവല്ലരം.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം

INC

തതിരുവനന്തപുരരം

പുന്തുറ

ചജ.കഷരളതി.ബതി.എ.ബതി.എഡട്

റതി.സതി.47/221,പളളതിവതിളകാകരം പുരയതിടരം, പൂന്തുറ

CPI(M)

എ.മൂജശ്രീബട് റഹകാന

റതി.സതി.43/726,ഷരംസട് മന സതില, കല്ലകാടട് മുക്കട്, മണക്കകാടട്.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം

SJ(D)

തതിരുവനന്തപുരരം

അമ്പലതറ

INC
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തതിരുവനന്തപുരരം
തതിരുവനന്തപുരരം

കമകലശശ്വരരം
കളതിപ്പകാനകുളരം

രശതി, റതി.സതി.43/549(1)നന.റതി.സതി.68(60)1182

രശതി.എരം.ബതി

റതി.സതി.49/831/1,വതിജയ നതിവകാസട്, കുതകല്ലതിനമൂടട്, കളതിപ്പകാന കുളരം,
മണക്കകാടട്.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം

എരം.വതിജയന

JSS
CPI(M)

റതി.സതി.22/481-2, കകകായതിപ്പുറതട് വശ്രീടട്, ചകകാഞതിറവതിള, മണക്കകാടട്.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം.695009
തതിരുവനന്തപുരരം

ആറ്റുകകാല

സതി.ജയന

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ചകാല

ഉഷകാ സതശ്രീഷട്

റതി.സതി.39/1391,ഗതിരതിജകാ ഭവന , ചകാല.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം

CPI

തതിരുവനന്തപുരരം

മണക്കകാടട്

പതി.ശശതികുമകാരന നകായര(പ
ിതി.എസട്.നകായര)

കദവട് നതിവകാസട്, റതി.സതി. 40/1220-5, മണക്കകാടട്.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം695 009

INC
BJP

തതിരുവനന്തപുരരം

കുരരകാതതി

ബതി.കമകാഹനന നകായര

73(58)697,ദശ്രീപകട് നതിവകാസട്, കുരരകാതതി, മണക്കകാടട്.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം

തതിരുവനന്തപുരരം

പുതനപളതി

എസട്.സലതിരം

ടതി.സതി.46/436,ഹലമ ഹപൗസട്, പുതനപളളതി, പൂന്തുറ.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം-26

CPI(M)
IND

തതിരുവനന്തപുരരം

മകാണതികര വതിളകാകരം

ആര.സുകരഷട് കുമകാര

ടതി.സതി.46/564,ചകകാപ്രകാപ്പുര വശ്രീടട്, മകാണതികരരംവതിളകാകരം, പൂന്തുറ.പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം

തതിരുവനന്തപുരരം

ബശ്രീമകാപളതി ഈസട്

മുഹമദട്ഇക്ബകാല

റതി.സതി.45/491-1, കുഴതിവതിളകാകരം പുരയതിടരം, ബശ്രീമകാപളതി.

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ബശ്രീമകാപളതി

ചപടശ്രീഷര

റതി.സതി.45/1027, 77/1545(7), കകാതറതിന കകകാകടജട്,ചചറതിയതുറ,
തതിരുവനന്തപുരരം.8

ML

തതിരുവനന്തപുരരം

മുടതറ

ബതി. രകാകജന്ദ്രന (ബതി.രകാജു)

റതി.സതി.36/1605(1), മുടുമ്പതില, ചപരുന്തകാന്നതി, വളക്കടവട് പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം

CPI(M)
CPI

തതിരുവനന്തപുരരം

ശശ്രീവരകാഹരം

എസട്. വതിജയകുമകാര

റതി.സതി.42/172, ലകതി വതിലകാസരം, മുകക്കകാലയല, ശശ്രീവരകാഹരം,
തതിരുവനന്തപുരരം-9

തതിരുവനന്തപുരരം

കഫകാരടട്

ഉദയലകതി .എസട്

ററതി.സതി. 37/1398, അനുഷ, ചനയ്ത്തകശരതി നഗര, കഫകാരടട് പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം

IND

തതിരുവനന്തപുരരം

തമ്പകാനൂര

ആര. ഹരതികുമകാര

റതി.സതി.26/1619, 81(31), 70 രകാരംനതിവകാസട്, ജതി.പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം-1.

INC

ലകതി വതിലകാസട്, റതി.സതി.82/891(പഴയതട്.റതി.സതി.27/1360), ഋഷതിമരംഗലരം,
തതിരുവനന്തപുരരം-35.
തതിരുവനന്തപുരരം

വഞതിയൂര

പതി.എസട്. സകരകാജരം

SJ(D)
റതി.സതി.28/1523, ശശ്രീപത്മരം, പരുതതിക്കകാട്വശ്രീടട്, തകരപ്പറമ്പട്,
ശശ്രീകകണ്ഠേശശ്വരരം, കഫകാരടട് പതി.ഒ.

തതിരുവനന്തപുരരം

ശശ്രീകകണ്ടേശശ്വരരം

രകാകജന്ദ്രനനകായര

തതിരുവനന്തപുരരം

ചപരുരംന്തകാന്നതി

പതി. പത്മകുമകാര

BJP
റതി.സതി. 36/858(6), ശശ്രീ. പത്മരം, ചപരുന്തകാന്നതി, തതിരുവനന്തപുരരം-695008. INC
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റതി.സതി.85(35)472, കചപ്പതില കതങ്ങകാപ്പുരകറകാഡട്, കപട പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം-24.
തതിരുവനന്തപുരരം

പകാലകുളങ്ങര

പതി. അകശകാക്കുമകാര

BJP
മുടുമ്പതിലവശ്രീടട്, ചറയതിലചവപകാലതതിനുസമശ്രീപരം, ബശ്രീച്ചട് പതി.ഒ, കരതിക്കകരം,
തതിരുവനന്തപുരരം-7.

തതിരുവനന്തപുരരം

ചകാക്ക

എസട്. ശകാന്തതിനതി

CPI(M)
റതി.സതി.44/942, ചഹന്നകകകാകടജട്, വലതിയതുറ, വളക്കടവട് പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം.-8.

തതിരുവനന്തപുരരം

വലതിയതുറ

കറകാണതിഒളതിവര

INC
റതി.സതി.35/520, വതിനതിതകാമനസതില, പതി.ഡതി.നഗര, വളക്കടവട് പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം.

തതിരുവനന്തപുരരം

വളക്കടവട്

ഷകാജതിദകാനകാസര

CPI(M)
ഹതിലഹപൗസട്, റതി.സതി.34/364, ശരംഖുമുഖരംബശ്രീച്ചട് പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം.

തതിരുവനന്തപുരരം

ശരംഖുമുഖരം

ലതകാമകങഷ്കര. ജതി

CPI
സതിനതിഭവന, റതി.സതി.32/276, ചകകാച്ചുകവളതി, സടറകാനതിയരം പ
ിതി.ഒ,തതിരുവനന്തപുരരം-21.

തതിരുവനന്തപുരരം

ചവട്ടുകകാടട്

കബകാകണകാഡതിസതിലവ

CPI(M)
പത്മകാലയരം, റതി.സതി.79/1389, ചകാരുരംമൂടട്, കരതിക്കകരം, ബശ്രീച്ചട് പതി.ഒ,
തതിരുവനന്തപുരരം-7.

തതിരുവനന്തപുരരം

കരതിക്കകരം

സുകരഷ്കുമകാര

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

കടകരംപളതി

പതി.ചക. കഗകാപകുമകാര

റതി.സതി.30/279, ശതിനതിലയരം, കലരംമൂടട്, ആനയറ പതി.ഒ

CPI(M)
RSP

തതിരുവനന്തപുരരം

കപട

ശ്രുതതി. ബതി

കതകാപ്പതില പനച്ചതിമൂടട് വതിളകാകരം, കതകാപ്പതില സലന , റതി.സതി.30/1545,
കപട, തതിരുവനന്തപുരരം.

തതിരുവനന്തപുരരം

കണ്ണമ്മൂല

കുമകാരതിപത്മനകാഭന

കരവതതി, സശ്വകാതതിസലന , കണ്ണമ്മൂല, ചമഡതിക്കല കകകാകളജട് പതി.ഒ

CMP

തതിരുവനന്തപുരരം

അണമുഖരം

അജതിത്കുമകാര. എന

ലകതിവതിഹകാര , റതി.സതി.14/2062, ചവണ്പകാലവടരം, ആനയറ പതി.ഒ,
തതിരുവന്തപുരരം.

CPI
INC

തതിരുവനന്തപുരരം

ആക്കുളരം

സുകരഷ്കുമകാര . എസട്

ചുരണ്ടേതിവതിളവശ്രീടട്, റതി.സതി.6/2279, പ്രശകാന്തട്നഗര , ചമഡതിക്കല കകകാകളജട്
പതി.ഒ തതിരുവനന്തപുരരം.

തതിരുവനന്തപുരരം

കുളത്തൂര

വസന്തസുകുമകാരന

പഞവടതി, മണ്വതിള, കുളത്തൂര പതി.ഒ, തതിരുവനന്തപുരരം.

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

ആറതിപ്ര

എരം.എസട്. സരംഗശ്രീത

സരംഗശ്രീതഭവന, തൃപ്പകാദപുരരം, കുളത്തൂര.പതി.ഒ

CPI(M)

തതിരുവനന്തപുരരം

പപൗണ്ടേട്കടവട്

കജകാളതികഡവതിഡട്

കഗകാണതിക്കരംവതില്ല, വലതിയകവളതി പതി.ഒ

CPI(M)

പകതിടട്, ശകാന്തതിനഗര, കഴക്കൂടരം, തതിരുവനന്തപുരരം.
തതിരുവനന്തപുരരം

പളതിതറ

ചജറകാളഡ്സതിലവ

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

മരുതടതി

അലകഫകാണ്സട് ഫതിലതിപ്പട്
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ചകകാല്ലരം

ശകതികുളങ്ങര

എസട്. മശ്രീനകാകുമകാരതി

ചവണ്മതിണകാന്തര,ശകശ്രീകുളങ്ങര

RSP

ചകകാല്ലരം

മശ്രീനതകചരതി

സകാനലതി വതിനസനറട്

സകാനു നതിവകാസട്, മുക്കകാടട്, കകാവനകാടട്_

KRSP(B)

ചകകാല്ലരം

കകാവനകാടട്

ജതി.മുരളതി ബകാബ

കളശ്രീലതില വടക്കതതില,മശ്രീനതകചരതി,കകാവനകാടട്

INC

ചകകാല്ലരം

വളതിക്കശ്രീഴട്

ജയന .എസട്

ജയന നതിവകാസട്,കുരശ്രീപ്പുഴ,കകാവനകാടട്.പതി.ഒ

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

കുരശ്രീപ്പുഴ

മകായകാ കഗകാപശ്രീകൃഷ്ണന

ചകപൗസ്തുഭരം,കുരശ്രീപ്പുഴ കതിഴക്കട്,കകാവനകാടട്

INC

ചകകാല്ലരം

മുളങകാടകരം

മകായകാ ഗകണഷട്

ഗതിരതിഷട് ഭവന,മുളങകാടകരം,തതിരുമുല്ലവകാരരം

INC

ചകകാല്ലരം

കതവളതി

ചക.കഗകാപതിനകാഥന

ഗശ്രീതരം,പുതനമഠരം,കതവളതി

RSP

ചകകാല്ലരം

വടക്കുരംഭകാഗരം

ഹണതി

സകാന്ദ്രകാസയതില,കകാവടതിപ്പുറരം നഗര 85,ആശകാമരം.പതി.ഒ,ചകകാല്ലരം

CPI

ചകകാല്ലരം

ആശകാമരം

പതി.ശശ്രീകുമകാരതി

ശശ്രീനതിധതി,സവദരശകാല നഗര459,ആശകാമരം,ചകകാല്ലരം

RSP

ചകകാല്ലരം

ഉളതിയകക്കകാവതില

ഉളതിയകക്കകാവതില ശശതി

സചതരം,കടപ്പകാക്കട

CPI

ചകകാല്ലരം

പുന്നതകാനരം

എസട്.സുലഭ

ചചമ്പകകശ്ശേരതി,മങ്ങകാടട് നഗര7 മങ്ങകാടട്.പതി.ഒ,ചകകാല്ലരം

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

കടപ്പകാക്കട

ഒ.ജയശശ്രീ

പണ്ടേകാലവയലതിലപുതന വശ്രീടട്,ഭകാവനനഗര കടപ്പകാക്കട.പതി.ഒ

INC

ചകകാല്ലരം

പുന്നമൂടട്

വതി. രകാകജന്ദ്രബകാബ

നന്ദനരം-149, മതൃക നഗര ഉളതിയകക്കകാവതില

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

കകകായതിക്കല

എസട്. ശശ്രീകുമകാര

ചതകക്കമുറതിയതില, കതിളതിചകകാല്ലൂര

INC

ചകകാല്ലരം

പകാലക്കടവു

ജതി. സതശ്രീഷ്കുമകാര

അരംബജ മന്ദതിരരം, കരതികക്കകാടട്, റതി.എരം.സതി.പതി.ഒ, ചകകാല്ലരം

IND

ചകകാല്ലരം

മങ്ങകാടട്

ജതി.ലകാല

വടക്കടതട്, മങ്ങകാടട്

CPI

ചകകാല്ലരം

അറുന്നൂറതിമരംഗലരം

മഞ.എസട്

അകശകാക ഭവനരം, മങ്ങകാടട്.പതി.ഒ. ചകകാല്ലരം

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

ചകാതതിനകാരംകുളരം

ലശ്രീലകാമ

വതിജയഭവനരം, ചകാതതിനകാരംകുളരം, ചന്ദനകതകാപ്പട്

RSP

ചകകാല്ലരം

കരതികക്കകാടട്

സുജകൃഷ്ണന

കൃഷ്ണവതിലകാസരം, റതി.ചക.എരം.സതി.പതി.ഓ

CPI(M)
CPI(M)

ചകകാല്ലരം

കകകാകളജട് ഡതിവതിഷന

അജതിത.ജതി

അജതിത മന്ദരതിരം, പവതിതരം നഗര-167 കലരംതകാഴരം, ചകകാല്ലരം
പതി.ഓ ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

പകാലക്കുളങ്ങര

ഗശ്രീതകുമകാരതി.എസട്

കരശ്രീപ്രവശ്രീടട്,ചക.ആര. നഗര-149, കല്ലൂതകാഴരം.പതി.ഒ

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

കതിളതിചകകാല്ലൂര

സലലകാകുമകാരതി

അതരം, കലരംതകാഴരം.പതി.ഒ, ചകകാല്ലരം

INC

ചകകാല്ലരം

പുന്തലതകാഴരം

എസട്. ബതിന

കലവതിള വടക്കതതില വശ്രീടട്, പുന്തലതകാഴരം,കതിളതിചകകാല്ലൂര.പതി.ഒ, ചകകാല്ലരം

INC

ചകകാല്ലരം

മുള്ളുവതിള

പ്രസന്ന വതിജയന

കലവതിള വശ്രീടട്, കതിളതിചകകാല്ലൂര, ചകകാല്ലരം.

CPI

ചകകാല്ലരം

പകാലതറ

എസട്.ആര. ബതിന

കതിണറുവതിള,അയതതില.പതി.ഒ, ചകകാല്ലരം

INC

ചകകാല്ലരം

മണക്കകാടട്

നസശ്രീമകാഷതിഹകാബട്

ചതങ്ങയഴതികരം, ഐകരനഗര-81, വടകക്കവതിള, ചകകാല്ലരം

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

കയകാലക്കല

മകാജതിദകാ വഹകാബട്

നകാസതിലകാ മനസതില, തറവകാടതിലപുരയതിടരം, വടകക്കവതിള, ചകകാല്ലരം

ML

എരം. കമകാലദശ്രീന

ഏണമ്പളളതിചതകാടതി,
കയകാലക്കല,
തടകാമല പതി.ഒ.,
ചകകാല്ലരം.

PDP

ചകകാല്ലരം

കൂടതിക്കട
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ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

വകാളതരംഗല

ആകക്കകാലതില

ചതക്കുരംഭകാഗരം

ഇരവതിപുരരം

ചകകാല്ലൂരവതിള

പളതിമുക്കട്

ആയതതില

അമന നട

ടതി. ചതിത

കചകാതതി നതിവകാസട്,
വകാളതുരംഗല പതി.ഒ.,
ചകകാല്ലരം.

CPI(M)

ബതി. വസന്തകുമകാരതി

സപൗപരണതിക,
ശരവണ നഗര -146,
ഇരവതിപുരരം പതി.ഒ.,
ചകകാല്ലരം.

CPI(M)

ബതിനു. എരം.ചജ

പളതിപുരയതിടരം,
ചതക്കുരംഭകാഗരം,
ഇരവതിപുരരം.

RSP

എസട്. അകശകാകട് കുമകാര

ചകകാച്ചുപടതിഞട്ജകാറതതില,
ഇരവതിപുരരം,
ചകകാല്ലരം.

CPI(M)

ഹരംസതട് ബശ്രീവതി

ജവകാന മനസതില,
ഇരവതിപുരരം പതി.ഒ.
ചകകാല്ലരം.

INC

എന. നപൗഷകാദട്

ചതകാടതിയതില പടതിഞകാറതതില,
അയതതില പതി.ഒ.
ചകകാല്ലരം.

RSP

എരം. നപൗഷകാദട്

ചതങ്ങഴതികരം,
മണക്കകാടട്,
വടകക്കവതിള പതി.ഒ.

CPI(M)

കപ്രരം ഉഷകാര

പ്രശകാന്തതി മന്ദതിരരം,
ശശ്രീനഗര -32,
പടതകാനരം പതി.ഒ.,ചകകാല്ലരം.

JSS

CPI

ചകകാല്ലരം

വടകക്കവതിള

പതി. ചക. ലകതിക്കുടതി ടശ്രീച്ചര

ഗരംഗ,
പടതകാനരം നഗര 40,
പടതകാനരം പതി.ഒ.

ചകകാല്ലരം

പടതകാനരം

സതിന. എല

മണലതില ചതകാടതിയതില വശ്രീടട്,
പടതകാനരം പതി.ഒ.

INC
CPI
CPI(M)

ചകകാല്ലരം

ഭരണതിക്കകാവട്

കഹമ ചന്ദ്രഭകാനു

കുന്നതവശ്രീടട്,
ചതചക്കവതിള പതി.ഒ.,ചകകാല്ലരം.

ചകകാല്ലരം

ചതകക്കവതിള

ചക.പതി. സജതിനകാഥട്

ഗതിരതി നതിവകാസട്,
ചതചക്കവതിള പതി.ഒ.,ചകകാല്ലരം.
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ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

മുണ്ടേക്കല

ഉദയമകാരതകാണ്ഡപുരരം

കനകറകാണ്ചമനറട്

ആര. പ്രസന്ന കുമകാര

മരംഗലതട് വശ്രീടട്,
മുണ്ടേക്കല ഈസട് പതി.ഒ.,
ചകകാല്ലരം.

CPI(M)

ശകാന്തതിനതി ശുഭകദവന

റതിജകാരംസട്,
മുണ്ടേക്കല ഈസട്,
ചകകാല്ലരം.

INC

സതി.വതി. അനതില കുമകാര

സ്മൃതതി,
ബതി-3/ടതി.ആര.എ.,
ചതചക്കവതിള പതി.ഒ.

INC

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

തകാമരക്കുളരം

പ്രസന്ന ഏണസട്

നതിധതി,
സമതതിജരംഗ്ഷന,
മുണ്ടേക്കല ഈസട്,
ചകകാല്ലരം.

ചകകാല്ലരം

പളതികതകാടരം

എന. കടകാമതി

സറഫതിളകകകാളനതി ,
പളതികതകാടരം പതി.ഒ.

CPI

കജകാരജട് .ഡതി. കകാടതില

കകാടതിലപകാലസട് കറകാഡട്,
തങകശ്ശേരതി,
ചകകാല്ലരം.

INC

ആര. കറകാബതിന

സരംകകകാളനതി,
ഹപൗസട് നമ്പര-75,
മൂതകാക്കര,
ചകകാല്ലരം.

CPI(M)

ജതി. ആനന്ദന

കകകാകളതപടതിഞകാറതതില,
കകകാടക്കകരം വകാരഡട്,
കകച്ചരതി.

CPI(M)

ചജ. സകാനലതി

ഒറചതങരംമൂടട്,
തുണ്ടുപറമ്പട്,
തങകശ്ശേരതി പതി.ഒ.,
ചകകാല്ലരം.

CPI(M)

കരുമകാലതില കഡകാ. ഉദയകാ
സുകുമകാരന

കരുമകാലതിലപുന്നതല,
തങകശ്ശേരതി പതി.ഒ.,
ചകകാല്ലരം.

INC

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

ചകകാല്ലരം

കപകാരടട്

സകക്കുളങ്ങര

കകച്ചരതി

തങകശ്ശേരതി

പുന്നതല
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ചകകാല്ലരം

തതിരുമുല്ലവകാരരം

ചചറുകശ്ശേരതിലവശ്രീടട്,
തതിരുമുല്ലവകാരരം,
ചകകാല്ലരം.

കരഖകാ ഉണ്ണതികൃഷ്ണന

IND(LDF)

തതികവണതി,മമത നഗരട്-102,
കന്നതികമല കചരതി,
കകാവനകാടട് പതി.ഒ.
ചകകാല്ലരം

രകാമനകുളങ്ങര

എന. ജനകാരദ്ദനന

CPI(M)

ചകകാല്ലരം

വടക്കകായല

മതിനതി ഹരതികുമകാര

കുന്നകാരംതഴതികത വടക്കതതില,
കന്നതികമല, കകാവനകാടട് പതി.ഒ.

RSP
INC
IND

ചകകാല്ലരം

കന്നതികമല

വതിമല ഫതിലതിപ്പട്

ചകാമവതിള,
കകാവനകാടട് പതി.ഒ.

ചകകാച്ചതി

കഫകാരടട് ചകകാച്ചതി

അഡശ്വ. ആനറണതി കുരശ്രീതറ

ഹപൗസട് നമ്പര 1/1444(1/1146)

ചകകാച്ചതി

കല വതതി

ടതി ചക അഷറഫട് (ഷറഫ)

6/1328/തുരുതതിപ്പളതി ഹപൗസട്, ഗുജറകാതതികറകാഡട്, മടകാകഞരതി, ചകകാച്ചതിന
2
ML

ചകകാച്ചതി

ഈരകവലതി

ചക എരം റഹതിരം

1/1489, സപൗതട് തകാമരപ്പറമ്പട്, കഫകാരട്ടുചകകാച്ചതി-1

INC

ചകകാച്ചതി

കരതിപ്പകാലരം

ചക എ സതിയകാദട്

4/1493, അധതികകാരതിവളപ്പട്, ചകകാച്ചതി 2

INC

ചകകാച്ചതി

മടകാകഞരതി

ബതി എ റജതില

6/1446, പുതുക്കകാട്ടുപറമ്പട്, ചകകാച്ചതി 2

ML

ചകകാച്ചതി

ചകകാച്ചങ്ങകാടതി

എരം എച്ചട് എരം അഷറഫട് (അച്ചു) 7/558.ജന ടപൗണ് ചകകാച്ചതി 2

IND

ശശ്രീ രകാമകൃഷ്ണകൃപ, 8/332ഉ, ആര ജതി സപ കറകാഡട്, ചകകാച്ചതിന-2
ചകകാച്ചതി

ചചറളകായതി

ശരകാമള എസട് പ്രഭ

BJP

ചകകാച്ചതി

പനയപ്പതിളതി

ടതി ചക ബകാബ

സതപ്പറമ്പതില, 16/374 സതി, കരുകവലതിപ്പടതി, ചകകാച്ചതിന 5

IND

ചകകാച്ചതി

ചക്കകാമകാടരം

എ എച്ചട് നതിയകാസട്

14/1595, അടക്കകാപ്പറമ്പതിലഹപൗസട്, ചുളതിക്കല ,ചകകാച്ചതിന 5

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

കരുകവലതിപ്പടതി

പതി എസട് പ്രകകാശട്

പൂയപ്പതിളതി ഹപൗസട്, മുണ്ടേരംകവലതി പതി ഒ ചകകാച്ചതിന 7

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

കതകാപ്പുരംപടതി

ചസലതിന പശ്രീറര

18/1571, മുരതിക്കുരംതറ, പളതിച്ചകാല കറകാഡട്, കതകാപ്പുരംപടതി

INC

ചകകാച്ചതി

തകറഭകാഗരം

ആര തരകാഗരകാജന

കതകാട്ടുങല വശ്രീടട്, പള്ളുരുതതി, ചകകാച്ചതിന 6

INC
CPI(M)

ചകകാച്ചതി

കകടഭകാഗരം

വതി എ ശശ്രീജതിതട്

13/1012, വകടക്കകാടട്, നതികരതതില ഹപൗസട്, കകടഭകാഗരം, പള്ളുരുതതി
ചകകാച്ചതിന-6

ചകകാച്ചതി

തഴുപ്പട്

മുരംതകാസട് ടശ്രീച്ചര

ചപകാക്കണകാമുറതി പറമ്പട്, 23/659, പള്ളുരുതതി പതി ഒ ചകകാച്ചതിന-6

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ഇടചക്കകാച്ചതി കനകാരതട്

കരമലതി ആനറണതി

പുളതിപറമ്പതില, ഇടചക്കകാച്ചതി കനകാരതട് ചകകാച്ചതിന-10

INC

ചകകാച്ചതി

ഇടചക്കകാച്ചതി ചസപൗതട്

പതി.ഡതി. സുകരഷട്

പനച്ചതിതറ, ഇടചക്കകാച്ചതി, ചകകാച്ചതി-6

INC
INC
CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ചപരുന്പടപ്പട്

ചക.ആര.കപ്രമകുമകാര

കുഴശ്രീപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്,20/1709 ബതി, പള്ളുരുതതി പതി ഒ, ചപരുമ്പടപ്പട്
ചകകാച്ചതി-6

ചകകാച്ചതി

കകകാണരം

അഡശ്വ.സഷകമകാള

20/1648, വടകക്കതറ ഹപൗസട്, കകകാണരം, പള്ളുരുതതി ചകകാച്ചതി-6
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ചകകാച്ചതി

പള്ളൂരുതതി കകച്ചരതിപ്പടതി

അഡശ്വ, സുനതിലകാ ചശലവന

കകാടതിപ്പറമ്പതില ഹപൗസട്, 21/1909, പുല്ലകാര കദശരം, പള്ളുരുതതി ചകകാച്ചതി 6

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

നന്പരകാപുരരം

തമ്പതി സുബഹണരരം

12/(12)6എ, തമ്പതി നതിവകാസട്, പള്ളുരുതതി ചകകാച്ചതി-6

INC

ചകകാച്ചതി

പുല്ലകാരകദശരം

അഡശ്വ.ചക എന സുനതിലകുമകാര

കുന്നതട്, വലതിയപുല്ലകാര, ചകകാച്ചതി 6

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

മുണ്ടേരംകവലതി

കമരതി കലതിസ പ്രകകാശന

17/1779 എ, കടവതില പറമ്പതില മുണ്ടേരംകവലതി, ചകകാച്ചതി 7

INC

ചകകാച്ചതി

മകാനകാകശ്ശേരതി

എ സതി കകാരനസട്

അതതിചപ്പകാഴതി വശ്രീടട്, മകാനകാകശ്ശേരതി, മുണ്ടേരംകവലതി പതി ഒ ചകകാച്ചതി 7

INC

ചകകാച്ചതി

മൂലരംങ്കുഴതി

സഷല തകദവൂസട്

15/149 സതി, കടുങ്ങകാരംപറമ്പതില ചഹപൗസട്, മുണ്ടേരംകവലതി.പതി.ഒ, ചകകാച്ചതി 7

INC
INC

ചകകാച്ചതി

ചുളതിക്കല

വതികകകാറതിയ കലകാറനസട്

കകകാകന്നകാതട് വശ്രീടട്, ചഹപൗസട് നരം.25/987, ജനത കറകാഡട്, നസ്രതട്
ചകകാച്ചതി -2

ചകകാച്ചതി

നസ്രതട്

ഷതിജതി കറകായട്

ഈരകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, ചസനറട് കജകാണ് പകാടരം, കഫകാരടട് ചകകാച്ചതി

INC

ചകകാച്ചതി

കഫകാരട്ടുചകകാച്ചതി ചവളതി

ചക ചജ കസകാഹന

XI /329 കുരതിശതിങല ഹപൗസട്, കഫകാരടട് ചകകാച്ചതി ചകകാച്ചതി -1

SJ(D)

ചകകാച്ചതി

അമരകാവതതി

പതി എസട് രകാജരം

10/615/(28/705)അമരകാവതതി(28/1044) ചകകാച്ചതി 1

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ഐലനറട് കനകാരതട്

ചബനഡതികട് ചഫരണകാണ്ടേസട്
(ചബന്നതി)

28/1576,ചവളതി, ചകകാച്ചതി 682001

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ഐലനറട് ചസപൗതട്

എന കവണുകഗകാപകാല

ഋഷതികകശട്, പനയപ്പതിളതി ചകകാച്ചതി 5

INC

ചകകാച്ചതി

വടുതല ചവസട്

അഡശ്വ ചലസതി സശ്രീഫന

പുതന വശ്രീടതില, വടുതല പതി ഒ

INC

ചകകാച്ചതി

വടുതല ഈസട്

ആശകാ പയസട്

ചക്കകാലക്കല ഹപൗസട്, മകാസറര കറകാഡട്, വടുതല, ചകകാച്ചതി 6820 23

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

എളമക്കര കനകാരതട്

അഡശ്വ എരം അനതില കുമകാര

മണതികമഖല, പുന്നയല, എളമക്കര പതി ഒ, ചകകാച്ചതി 26

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

പുതുക്കലവടരം

സശ്രീന ടശ്രീച്ചര

അകഷകാകട് ഭവന, എളമക്കര ചകകാച്ചതി 26

INC

ചകകാച്ചതി

കപകാകണക്കര

പയസട് കജകാസഫട്

കണ്ണകാരംപറമ്പതില, 35/1381, റതിനസതി ചലയതിന, കപകാകണക്കര 682041

INC

ചകകാച്ചതി

കുന്നുരംപുറരം

എരം പതി മകഹഷട് കുമകാര

മകാകക്കകാമ്പതിളതി ഹപൗസട്, എ ഐ എരം എസട്, ചകകാച്ചതി 41

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ഇടപ്പളതി

വതി എന സകരകാജതിനതി

പത്മ സകരകാവര, എയതിരംസട്, കപകാകണക്കര, ചകകാച്ചതി 41

INC

ചകകാച്ചതി

കദവനകുളങ്ങര

രമകാ കഗകാപകുമകാര

ചപകാന്നയതില ചന്ദ്രതതില കറകാഡട് ചുറ്റുപകാടുപര

INC

ചകകാച്ചതി

കറുകപ്പതിളതി

ആഗതി ടശ്രീച്ചര

നകടപറമ്പതില,34/2328, മകാമരംഗലരം, പകാലകാരതിവടരം 682025

INC

ചകകാച്ചതി

മകാമരംഗലരം

മതിനതികമകാള വതി ചക

വടതതിപ്പകാടരം,പകാലകാരതിവടരം പതി ഒ ചകകാച്ചതി 25

INC

ചകകാച്ചതി

പടതിവടരം

എരം ബതി മുരളശ്രീധരന

കതിഴകക്കമകാടവന വശ്രീടട്, ചവണ്ണല

INC

ചകകാച്ചതി

ചവണ്ണല

സതി ഡതി വത്സല കുമകാരതി

ശശ്രീവത്സരം, വലതിയവശ്രീടതില പകാടതിവടരം, ഇടപ്പളതി

IND(LDF)

ചകകാച്ചതി

പകാലകാരതിവടരം

കജകാജതി കുരശ്രീകക്കകാടട്

കുരശ്രീകക്കകാടട് വശ്രീടട്, പകാലകാരതിവടരം

IND(LDF)

ചകകാച്ചതി

കകാരണകക്കകാടരം

ടതി ചജ വതികനകാദട്

സതകവലതിക്കകതട്, നകാകരകാതട് കറകാഡട്,തമനരം പതി ഒ ചകകാച്ചതി 32

INC

ചകകാച്ചതി

തമനരം

ചക ചക അബ

കടകാതട് മുറതി, കൂതകാപ്പകാടതി,തമനരം

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ചക്കരപ്പറന്പട്

അഡശ്വ എന എ ഷഫശ്രീക്കട്
(സബതി)

നവുളതിപ്പറമ്പതില ചക്കരപ്പറമ്പട്

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ചളതിക്കവടരം

എ ആര പത്മദകാസട്

ചനടുകങ്ങകാട്ടുതുണ്ടേതി, ചളതിക്കവടരം, ചവണ്ണല പതി ഒ

INC

ചകകാച്ചതി

ചപകാന്നുരുന്നതി ഈസട്

ചക വതി മകനകാജട്

കുകണ്ടേക്കകാതട്, ആസകാദട് കറകാഡട് ചകകാച്ചതി 17

CPI(M)
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ചകകാച്ചതി

സവറതില

സുനതിത ഡതികണ്

ചകകാച്ചുകകാകടഴതട്, സവറതില പതി ഒ 38 ചകകാച്ചതി 68 2019

INC

ചകകാച്ചതി

ചന്പക്കര

സശലജ

ചകാരതട് വശ്രീടട്, പൂണതിതറ പതി ഒ

IND(LDF)

ചകകാച്ചതി

പൂണതിതറ

കമഴതി ടശ്രീച്ചര

ഓളതിയതില, വല്ലൂര കറകാഡട്, പൂണതിതറ.പതി.ഒ, ചകകാച്ചതി-682038

INC

ചകകാച്ചതി

സവറതില ജനത

രത്നമ രകാജു

തുണ്ടേതിപറമ്പതില, ജനത കറകാഡട്, സവറതില.പതി.ഒ, ചകകാച്ചതി-682019

INC

ചകകാച്ചതി

ചപകാന്നുരുന്നതി

സപൗമര.എന.എസട്

ചനടുമ്പുറതട് തതിടയതില, ചപകാന്നുരുന്നതി, സവറതില പതി.ഒ, ചകകാച്ചതി 682019 INC

ചകകാച്ചതി

എളരംകുളരം

കസകാജന ആനറണതി

ചതികറഴതട് വശ്രീടട്, 38/2614(63/61), സതി.ബതി.ഐ. കറകാഡട്, കതൃക്കടവട്,
കലൂര, ചകകാച്ചതി-17

ചകകാച്ചതി

ഗതിരതിനഗര

സുജകാ കറകായതി

മണതികവലതില ഹപൗസട്, പറപ്പളതി ചലയതിന, പനമ്പതിളതി നഗര, ചകകാച്ചതി-36 INC

ചകകാച്ചതി

പനന്പതിളതി നഗര

എരം.എന.ഭകാമ പത്മനകാഭന

തുരുതതിപറമ്പതില വശ്രീടട്, കടമന, ചകകാച്ചതി 682020

INC
KCM

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

കടവന

എസതി കജകാസഫട്

ആലങല വശ്രീടട്, എ.വതി.കജകാണ് ആലങല കറകാഡട്, വതികനകാബകാ നഗര,
ചതിലവന്നൂര, ചകകാച്ചതി 682020

ചകകാച്ചതി

കകകാന്തുരുതതി

കഗ്രേയ്സതി ആനറണതി

പുന്നക്കല, കജരകാതതി നഗര, കകകാന്തുരുതതി

KCM

ചകകാച്ചതി

കതവര

പതി.ആര.ചറനശ്രീഷട്

പഴങ്ങകാട്ടു ഹപൗസട്, എല.ഐ.ജതി. 813, പനമ്പതിളതി നഗര, ചകകാച്ചതി-36

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

ചപരുമകാനൂര

എലതിസബതട് ടശ്രീച്ചര

കകകാകലകാതട് വശ്രീടട്, എല.എ.ജതി.661, പനമ്പതിളതി നഗര, ചകകാച്ചതി-36

INC

ചകകാച്ചതി

രവതിപുരരം

സപൗമതിനതി ചജയതിന

സമനകാകരം, എല.വതി. 4719 ബതി2, ശശ്രീകണ്ഠേതട് കറകാഡട്, ചകകാച്ചതി-16

INC

ചകകാച്ചതി

എറണകാകുളരം ചസപൗതട്

ഭദ

ഭദകാലയരം, ചമകാണകാസതി കറകാഡട്, കകാരതിക്കകാമുറതി, ചകകാച്ചതി-11

INC

ചകകാച്ചതി

ഗകാനതി നഗര

ചക.ചജ.കജക്കബട്

കുറതിപ്പുറതട് വശ്രീടട്, സവകലകാപ്പതിളതി സലന, ആസകാദട് കറകാഡട്, കലൂര

CPI(M)

ചകകാച്ചതി

കതൃകടവട്

കടകാണതി ചമണതി

ചമണതി ഹപൗസട് , കലൂര ചകകാച്ചതി-17

INC

ചകകാച്ചതി

കലൂര ചസപൗതട്

കഗ്രേയ്സതി കജകാസഫട്

കഗ്രേസട് വതില്ല, വടകക്കപളതട്, ജഡ്ജസട് അവനന കറകാഡട്, കലൂര,
ചകകാച്ചതി-17

INC
BJP

ചകകാച്ചതി

എറണകാകുളരം ചസനടല

സുധ ദതിലശ്രീപട് കുമകാര

ചകകാരടതിപ്പറമ്പതില ഹപൗസട്, കമതട് ചലയ്ന, ടതി.ഡതി.കറകാഡട്,
എറണകാകുളരം

ചകകാച്ചതി

എറണകാകുളരം കനകാരതട്

ലതികനകാ കജക്കബട്

അറയല ഹപൗസട്, എ.എല.കജക്കബട്, കറകാഡട്, ചകകാച്ചതി-35

INC

ചകകാച്ചതി

അയപ്പനകകാവട്

മതിനതി ദതിലശ്രീപട്

കകകാമ്പകാറ, അയപ്പനകകാവട് ചവസട് കറകാഡട്, ചകകാച്ചതി 18

INC

ചകകാച്ചതി

തൃക്കണകാര വടരം

ടതി.എന.ചന്ദ്രതിക

തുണ്ടേതിപറമ്പതില, ഇരടകുളങ്ങര കറകാഡട്, പച്ചകാളരം, ചകകാച്ചതി 12

SJ(D)

ചകകാച്ചതി

കലൂര കനകാരതട്

പകാതക്കുടതി അഷ്റഫട്

വലതിയചചടതിപറമ്പട്, കദശകാഭതിമകാനതി കറകാഡട്, കലൂര, ചകകാച്ചതി 17

ML
CPI(M)

ചകകാച്ചതി

എളമക്കര ചസപൗതട്

സജതിനതി ജയചന്ദ്രന

ചതചക്കചകകാല്ലരംപറമ്പട് കഗകാപുരതതില, ശശ്രീനകാരകായണ കറകാഡട്,
എളമക്കര.പതി.ഒ, ചകകാച്ചതി 26

ചകകാച്ചതി

ചപകാറക്കുഴതി

സതി.എ.ഷക്കശ്രീര

ചചടതിപ്പറമ്പതില,44/2507, കദശകാഭതിമകാനതി കറകാഡട്, കലൂര, ചകകാച്ചതി 17

CPI

ചകകാച്ചതി

പച്ചകാളരം

ചഡലശ്രീന പതിനഹതികരകാ

ചശ്രീനതിക്കപ്പറമ്പതില, എസട്.ആര.എരം.കറകാഡട്, പച്ചകാളരം, ചകകാച്ചതി 12.

INC

ചകകാച്ചതി

തടകാഴരം

പതി.എസട്.മണതികണ്ഠേരകാജന

പുല്ലരംകവലതിപറമ്പതില, പച്ചകാളരം.പതി.ഒ

INC

തൃശൂര

പൂങ്കുന്നരം

ഗതിരതിജ രകാജന

ചതിറതിലപ്പതിളതി വശ്രീടട്, കകാനകാടട് കര, തൃശ്ശൂര

BJP
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തൃശൂര

കുടനകുളങ്ങര

സവകദഹതി (കമകാളതി)

വടക്കൂടട് വശ്രീടട്, ഹരതിനഗര , തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

പകാട്ടുരകായല

സ്മതിനതി ഷശ്രീകജകാ

കൂതപറമ്പതില വശ്രീടട്, വതിയ്യൂര , തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

വതിയ്യൂര

രഞ്ജതിനതി ഉണ്ണതികരഷണന (ഓമന) സകപ്പതിളതി വശ്രീടട്, വതിയ്യൂര , തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

ചപരതിങ്ങകാവട്

എന എ കഗകാപകുമകാര

നകാരങ്ങതിളതില വടകക്കവളപ്പതില വശ്രീടട്, വതിയ്യൂര , തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

രകാമവരമപുരരം

എരം സതി കഗ്രേസതി

പകാളയതട് വശ്രീടട്, പകാടൂക്കകാടട്, തൃശ്ശൂര

CPI(M)

തൃശൂര

കുറ്റുമുക്കട്

പ്രശ്രീതതി കശകാഭനന

കടവതില വശ്രീടട്, കുറ്റുമുക്കട്, കചറൂര , തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

വതില്ലടരം

കഡവതി സതിലകാസട്

ചചറുമഠതതില വശ്രീടട്, വതില്ലടരം, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

കചറൂര

സുബതി ബകാബ

കടവതില വശ്രീടട്, കമകലടതട് സലന , ചചമ്പൂക്കകാവട്, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

മുക്കകാട്ടുകര

കരഖ സുകരന്ദ്രന

കുന്നതളതി വശ്രീടട്, നല്ലങര, കതിഴകക്കകക്കകാട, തൃശ്ശൂര

SJ(D)

തൃശൂര

ഗകാനതി നഗര

രകാജന ചജ പല്ലന

പല്ലന വശ്രീടട്, കുണ്ടുവകാറ, ചചമ്പൂക്കകാവട്, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

ചചമ്പുക്കകാവട്

അന്നരം കജകാണ്

വലപ്പകാടട് കുറതിക്കകാടന വശ്രീടട്, ചചമ്പൂക്കകാവട്, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

കതിഴക്കുരംപകാട്ടുകര

സബജു വരഗശ്രീസട്

ചക്കകാലമുറരം വശ്രീടട്, ഫകാതതിമ നഗര , കതിഴകക്കകക്കകാട, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

പറവടകാനതി

എരം എല കറകാസതി

മുല്ലക്കര വശ്രീടട്, പറവടകാനതി, തൃശ്ശൂര - 5

SJ(D)

തൃശൂര

ഒല്ലൂക്കര

ശരകാമള മുരളശ്രീധരന

പനവളപ്പതില വശ്രീടട്, മണ്ണൂതതി, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

ചനടതികശ്ശേരതി

എരം ചക വരഗശ്രീസട്

കമനകാകച്ചരതി വശ്രീടട്, മണ്ണുതതി, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

മുല്ലക്കര

പതി യു ഹരംസ

പണതിക്കകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, കുണ്ടുകുളരം കറകാഡട്, മണ്ണുതതി പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

മണ്ണുതതി

ജയശശ്രീ ഭകാണരന

കരുമതതില വശ്രീടട്, മണ്ണുതതി, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

കൃഷ്ണകാപുരരം

ഉസ്മകാന

ഫകാതതിമ മനസതില , കകാളകതകാടട്, കുറ, ഒല്ലൂക്കര, തൃശ്ശൂര

IND

തൃശൂര

കകാളകതകാടട്

ഐ പതി കപകാള

ഐനതിക്കല വശ്രീടട്, പടതിഞകാകറതല അങ്ങകാടതി, പറവടകാനതി, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

നടതറ

കതിരണ് സതി ലകാസര

ചചകാവൂക്കകാരന വശ്രീടട്, നടതറ, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

കചലകക്കകാട്ടുകര

സൂസന കബബതി

സകപ്പറമ്പന വശ്രീടട്, ചനല്ലതിക്കുന്നട്, കതിഴകക്കകക്കകാട, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

മതിഷന കകശ്വകാരകടഴട്

ലതിനതി കഹപ്പതി

പൂതക്കകാടന വശ്രീടട്, കതിഴക്കുരംപകാട്ടുകര, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

വളരക്കകാവട്

ചകാലതിപ്പുറതട് വശ്രീടട്, ജവഹര കറകാഡട്, അകഞരതി ലകരം വശ്രീടട്, കുരതിയച്ചതിറ
സതി ചക സുബമണരന (കണ്ണന ) പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

കുരതിയച്ചതിറ

ബതിലസതി ബകാബ കല്ലറക്കല

കല്ലറക്കല വശ്രീടട്, കുരതിയച്ചതിറ, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

അകഞരതി

സതശ്രീഷട് അപ്പുക്കുടന

കുണ്ടുകുളങ്ങര വശ്രീടട്, ചതിയകാരരം ചസപൗതട്, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

കുടചനല്ലൂര

ബതിന കുമകാരന

വലതിയകങ്ങകാടട് വശ്രീടട്, കകാകച്ചരതി പതി.ഒ, അകഞരതി, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

പടവരകാടട്

സുകരഷതിനതി സുകരഷട്

കരതിപ്പകായതി വശ്രീടട്, അകഞരതി പതി.ഒ, തൃശ്ശൂര

CPI(M)

തൃശൂര

എടക്കുന്നതി

ജയ മുതതിപശ്രീടതിക

മുതതിപശ്രീടതിക വശ്രീടട്, പതി.ഒ.ഒല്ലൂര

INC

തൃശൂര

സതക്കകാട്ടുകശ്ശേരതി

ചക.എസട്. സകന്തകാഷട്

കകാടതികുഴതി വശ്രീടട്, പതി.ഒ. ഒല്ലൂര

INC

തൃശൂര

ഒല്ലൂര

കജകാണ് കകാഞതിരതതിങല

കകാഞതിരതതിങല വശ്രീടട്, ഒല്ലൂര പതി.ഒ.

KCM

തൃശൂര

ചതിയകാരരം സപൗതട്

കകരകാളതി കജകാഷശ്വ

ആലപ്പകാടന ഹപൗസട്, ജതിചജ കറകാഡട്, ചതിയകാരരം

INC
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തൃശൂര

ചതിയകാരരം കനകാരതട്

മതിനതി കജകാഷതി

ചതിറയതട് പറപ്പുളതി വശ്രീടട്, പതി.ഒ. കുരതിയച്ചതിറ

CPI(M)

തൃശൂര

കണ്ണരംകുളങ്ങര

മുകകഷട് കുളപ്പറമ്പതില

കുളപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്, കണ്ണരംകുളങ്ങര പതി.ഒ. തൃശ്ശൂര

IND

തൃശൂര

പളതിക്കുളരം

നകാനസതി അക്കരപ്പറതി

നടതറ പതി.ഒ. തൃശ്ശൂര - 5

INC

തൃശൂര

കതക്കതിനകകാടട്

പുല്ലകാടട് സരളകാകദവതി

പുല്ലകാടട് ഹപൗസട്, പുല്ലകാടട് ചലയതിന , തതിരുവമ്പകാടതി

INC

തൃശൂര

കകകാടപ്പുറരം

ചക. ഗതിരശ്രീഷട് കുമകാര

കടമ്പകാടട് വശ്രീടട്, പൂങ്കുന്നരം, തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

പൂകതകാള

സകാറകാമ കറകാബ്സണ്

കകകാലകഞരതി വശ്രീടട്, കതിഴകക്കപുറരം അരണകാട്ടുകര

CPI

തൃശൂര

ചകകാക്കകാചല

വതികനകാദട് ചപകാളകഞരതി

ചപകാളകഞരതി വശ്രീടട്, പതി.ഒ.കറകാഡട്, ചതിയകാരരം

IND

തൃശൂര

വടൂക്കര

സദകാനന്ദന വകാഴപ്പുളതി

S/O കഗകാപകാലന , വകാഴപ്പുളതി വശ്രീടട്, പതി.ഒ. വടൂക്കര, തൃശ്ശൂര - 680007

INC

തൃശൂര

കൂരക്കകഞരതി

സതിദകാരത്ഥന ചക.എരം.

കകകാടതിയകാടതില വശ്രീടട്, കണതിമരംഗലരം , തൃശ്ശൂര 27

INC

തൃശൂര

കണതിമരംഗലരം

ജയപ്രകകാശട് പൂവ്വതതിങല

പൂവ്വതതിങല വശ്രീടട്, കണതിമരംഗലരം

INC

തൃശൂര

പനമുക്കട്

പതി.എ. വരഗശ്രീസട്

പകാകലരക്കര ഹപൗസട്, പതി.ഒ. കണതിമരംഗലരം

INC

തൃശൂര

ചനടുപുഴ

പതി.എ. പുരുകഷകാതമന

പറമ്പന ഹപൗസട്, പതി.ഒ. ചനടുപുഴ, തൃശ്ശൂര 680 015

CPI(M)

തൃശൂര

കകാരരകാട്ടുകര

ലകാലതി ചജയതിരംസട്

ചതിറതിലപ്പതിളതി ഹപൗസട്, എലതരുതട് പതി.ഒ. തൃശ്ശൂര

INC

തൃശൂര

കചറ്റുപുഴ

സുനന്ദ കഗകാപകാലകൃഷ്ണന

കളപ്പുരയല വശ്രീടട്, പതി.ഒ. കചറ്റുപുഴ

INC

തൃശൂര

പുല്ലഴതി

ചക. രകാമനകാഥന

കുന്നമ്പതട് ഹപൗസട്, പതി.ഒ. പുല്ലഴതി

INC

തൃശൂര

ഒളരതി

എരം.ചക. മുകുന്ദന

മരചവടതിക്കല വശ്രീടട്, പതി.ഒ. കചറ്റുപുഴ

INC

തൃശൂര

എലതരുതട്

റശ്രീന കജകായട്

ചകാഴൂര ഹപൗസട്, എലതരുതട്

KCM

തൃശൂര

ലകാലൂര

ഫകാനസതിസട് ചകാലതികശ്ശേരതി

ചകാലതികശ്ശേരതി ഹപൗസട്, കതിഴകക്കപുറരം, അരണകാട്ടുകര പതി.ഒ.

INC

തൃശൂര

അരണകാട്ടുകര

ഫകാനസശ്രീസട് കതറകാടതില

കതറകാടതില വശ്രീടട്, അരണകാട്ടുകര

IND

തൃശൂര

കകാനകാട്ടുകര

സതി.എസട്. ശശ്രീനതിവകാസന

ശശ്രീ ഭഗവതതി മഠരം, അകശകാകട് നഗര , അയകന്തകാള പതി.ഒ.

INC

തൃശൂര

അയകന്തകാള

എരം.പതി. ശശ്രീനതിവകാസന

മടതിമുകള വശ്രീടട്, പതി.ഒ.അയകന്തകാള , തൃശ്ശൂര

CPI(M)
INC

തൃശൂര

സതിവതില കസഷന

വത്സല ബകാബരകാജട്

കകാമതട് ഹപൗസട്, ശശ്രീരകാരം നതിവകാസട്, കണ്ണതട് ചലയതിന , അയകന്തകാള
പതി.ഒ.

തൃശൂര

പുതൂരക്കര

പതി.വതി. സകരകാജതിനതി

ചനടതിയമ്പതട് വശ്രീടട്, അഭതിലകാഷട് കകകാരണര , പുതൂരക്കര

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

എലത്തൂര

സതി.എരം.ജുഗലബകാബ

സുനതിലഘര_എലത്തൂര പതി.ഒ_കകകാഴതികക്കകാടട് -673303

INC
CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചചടതികുളരം

ചക.നതിഷ

ചനടതിയകാറമ്പതട്_പുതതിയനതിരതട്_എലത്തൂര പ
ിതി.ഒ_കകകാഴതികക്കകാടട്-673303

കകകാഴതികക്കകാടട്

എരഞതിക്കല

കറടതട് ഹകാജറ

വളപ്പതില വശ്രീടട്_എരഞതിക്കല കപകാസട്_കകകാഴതികക്കകാടട്-3

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

പുത്തൂര

എരം.രകാധകാകൃഷ്ണനമകാസര

ഹരതിതരം, ചജടതികറകാഡട് പുതതിയനതിരതട് എലത്തൂര പതി.ഒ

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചമകാകവൂര

ലതിരംന സുകരഷട്

മണ്ണതില പറമ്പട് വശ്രീടട് കവകങ്ങരതി പതി.ഒ കകകാഴതികക്കകാടട്-10

NCP

കകകാഴതികക്കകാടട്

കുണ്ടൂപ്പറമ്പട്

മഞ്ചു ചന്ദ്രന

7/(4) 627.എരം.സതി.കകകാകടജട് കരതിപ്പകാലവയല, കരുവതികശ്ശേരതി പതി.ഒ.
കകകാഴതികക്കകാടട്-10

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കരുവതികശ്ശേരതി

വതി.സുധശ്രീര

അമ്മു നതിവകാസട് ചതിറനതിപ്പകാടട് പറമ്പട് കരുവതികശ്ശേരതി

CPI(M)
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കകകാഴതികക്കകാടട്

മലകാപ്പറമ്പട്

ചപ്രകാഫസര.പതി.ടതി.അബ്ദുള
ലതശ്രീഫട്

2/2328 എ, പതി.ടതി.ഹപൗസട് സതിവതിലകസഷന.പതി.ഒ. 673020

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

തടമ്പകാട്ടുതകാഴരം

ഒ.സദകാശതിവന

പ്രശകാന്തരം ഹപൗസട് തടമ്പകാട്ടുതകാഴരം കകാരപ്പറമ്പട് പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട്-10

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കവകങ്ങരതി

എരം.ശശ്രീധരന

മതതികരകാളതി ഹപൗസട്_പതി.ഒ.കവകങ്ങരതി കകകാഴതികക്കകാടട്-10

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

പൂളക്കടവട്

ജകാനമ കുഞ്ഞുണ്ണതി

നതിഹകാരതിക, കമരതിക്കുന്നട്.പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട്-673012

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

പകാകറകാപ്പടതി

ചക.സതി.കശകാഭതിത

ആലതിയ ഫകളകാറതിക്കന കറകാഡട്, മലകാപ്പറമ്പട്, കകകാഴതികക്കകാടട്

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

സതിവതിലകസഷന

ചക.സതരനകാഥന

ചകകായമ്പറതട് ഹപൗസട് കകകാട്ടൂളതി(പതി.ഒ) കകകാഴതികക്കകാടട് -16

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

കചവരമ്പലരം

ചക.ടതി.പത്മജ

പത്മകാലയരം, എല 16/35_ചക.എസ.എച്ചട്.ബതി.കകകാളനതി
പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട് 673009

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചവളതിമകാടുകുന്നട്

ചക.ബകാലകഗകാപകാലന

ചതിറയല ഹപൗസട്, കമരതിക്കുന്നട് പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട്

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

മൂഴതിക്കല

എരം.പതി.ഹമശ്രീദട്

കലവളപ്പതില ചചലവൂര പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട് 673571

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചചലവൂര

ഷതികനകാജ്കുമകാര

പുളതിയതകാനകകാവതില വശ്രീടട് കകകാടകാരം പറമ്പട് ചമഡതിക്കല കകകാകളജട്
കകകാഴതികക്കകാടട് 673008

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

മകായനകാടട്

ആമതിന ടശ്രീച്ചര കളതതില

കളതതില ഹപൗസട് മകായനകാടട് പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട്

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചമഡതിക്കല കകകാകളജട് സപൗതട്

ഇ.എരം.കസകാമന

ഇകല്ലരപ്പതില മശ്രീതല, പതി.ഒ.കചവകായൂര 673017

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചമഡതിക്കല കകകാകളജട്

എരം.കമകാഹനന

ചക.എസട്.എച്ചട്.ബതി.കകകാളനതി ചമഡതിക്കല കകകാകളജട് പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട് CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കചവകായൂര

വതിദരകാബകാലകൃഷ്ണന

കുന്നുമല, കണ്ണകാടതിക്കല, കവകങ്ങരതി, കകകാഴതികക്കകാടട്-10

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

കകകാവൂര

മശ്രീരകാദരശകട്

ആരകാധന, കചവകായൂര.പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട്-17

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചനല്ലതികക്കകാടട്

ചക.കദവകതി

ദരശകട്, കതിഴകക്കപറമ്പതില, ചനല്ലതികക്കകാടട്, കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കുടതിലകതകാടട്

അനതിതകാകൃഷ്ണനുണ്ണതി

പുതതിയകാണ്ടേതിയതില വശ്രീടട് കചവകായൂര പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട് -17

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

കകകാട്ടൂളതി

അനതിതരകാജന

പടകാടതട് ഹപൗസട് കുതതിരവടരം പതി.ഒ. കകകാഴതികക്കകാടട്-16

NCP

കകകാഴതികക്കകാടട്

പറയകഞരതി

ചക.രവശ്രീന്ദ്രന

ഫതിഡല, രകാരന്പലതട് പറന്പട്, കകകാട്ടൂളതി, കപകാസട് കുതതിരവടരം

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

പുതതിയറ

ചക.ശശ്രീകുമകാര

ശശ്രീരകാഗരം, ഇല്ലതട് പറന്പട്, കുതതിരവടരം (പതി.ഒ), കകകാഴതികക്കകാടട് -5

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

കുതതിരവടരം

കമചലമഠതതില
അഡശ്വ.കചമ്പതില വതികവകകാനന്ദന കഗകാവതിന്ദപുരരം

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചപകാറമല

ചപ്രകാഫ.എ.ചക.കപ്രമജരം

29/672, കകാന്പ്രതട്,_കുതതിരവടരം (പതി.ഒ),_കകകാഴതികക്കകാടട് - 16.

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചകകാകമരതി

കവതിത അരുണ്

തൃപതി,_ചകകാകമരതി (പതി.ഒ),_കകകാഴതികക്കകാടട് -7

IND

കകകാഴതികക്കകാടട്

കുറതിയതിലതകാഴരം

ടതി.പതി.കകകായചമകായശ്രീന

പുതുകക്കകാണതട് പറന്പട്,_ചകകാകമരതി (പതി.ഒ),_കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചപകാക്കുന്നട്

ചക.ടതി.ബശ്രീരകാനകകകായ

നതിഹകാലകാസട്,_കപകാതകഞരതിതകാഴരം,_(പതി.ഒ) ജതി.എ കകകാകളജട്

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

കതിണകാകശ്ശേരതി

ശശ്രീവല്ലതി രകാമന

മശ്രീന്പകാചലകാടതി നതിലരം, കുളങ്ങര പശ്രീടതിക, കപകാസട് ചപകാക്കുന്നട്, കകകാഴതികക്കകാടട്
-13.
ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

മകാങകാവട്

ചക.സപൗദകാമതിനതി ടശ്രീച്ചര

ശശ്രീചതിത, മകാങകാവട് (പതി.ഒ), കകകാഴതികക്കകാടട് -7
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മലകാപ്പറമ്പട്
CPI(M)

INC
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കകകാഴതികക്കകാടട്

ആഴ്ചവടരം

എന.സതി.കമകായതിനകുടതി

എച്ചട്.എന.സതി.ചജ ഹപൗസട്, കപകാസട് മകാങകാവട്, കകകാഴതികക്കകാടട് -7.

SJ(D)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കല്ലകായതി

എരം.സതി.സുധകാമണതി

മുടങ്ങകാളതിതകാചഴ പറന്പട്, കപകാസട് കല്ലകായതി

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

പന്നതിയങര

അഡശ്വ.എ.വതി.അനവര

55(29)/1569 എ, എ.വതി.ഹപൗസട്, കല്ലകായട് (പതി.ഒ), കകകാഴതികക്കകാടട്-3.

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

മശ്രീഞന്ത

ഉഷകാകദവതി ടശ്രീച്ചര

ചന്പയതില ഹപൗസട്, ആരട്സട് കകകാകളജട് (പതി.ഒ), കകകാഴതികക്കകാടട് -18.

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

തതിരുവണ്ണൂര

ആയതിശബതി പകാണ്ടേതികശകാല

തമശ്രീസട് മഹല, ചവസട് മകാങകാവട്, തതിരുവണ്ണഊര (പതി.ഒ), കകകാഴതികക്കകാടട്

IND

കകകാഴതികക്കകാടട്

അരശ്രീക്കകാടട് കനകാരതട്

സലമകാ റഹകാന

സബകാഹട് മകാനഷന, നല്ലളരം (പതി.ഒ), കകകാഴതികക്കകാടട് -27.

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

അരശ്രീക്കകാടട്

നബശ്രീസകാ ചസയ

നതിസകാന, കരുരംതയതില പറന്പട്, ശകാരദകാ മന്ദതിരരം, കപകാസട് ചകകാളതറ

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

നല്ലളരം

സബതിത കകകാടതി

അന്പലപ്പറന്പതില,നല്ലളരം (പതി.ഒ)

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചകകാളതറ

ഷറശ്രീന

ചചറുനകാലകതട് ഹപൗസട്, റഹകാന ബസകാര, ചകകാളതറ പതി.ഒ

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കുണ്ടേകായതികതകാടട്

ഗതിരതിജ ഹരതിദകാസട്

പളതതില ഹപൗസട്, കുടനകുളങ്ങരചതകാടതി, കുണ്ടേകായതികതകാടട്, ചകകാളതറ CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചചറുവണ്ണൂര ഈസട്

ശശ്രീജ ഹരശ്രീഷട്

ചപകാക്കണകാറന്പതട് വശ്രീടട്, ചകകാളതറ.പതി.ഒ

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചചറുവണ്ണൂര ചവസട്

ടതി.ചമകായശ്രീന കകകായ

കതങ്ങകാടട് വശ്രീടട്, ചതകക്കകളരം, ചചറുവണ്ണൂര, കപകാസട് ചകകാളതറ

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കബപ്പൂര കപകാരടട്

ജലജ.പതി

തുപ്രകങ്ങകാടട് ഹപൗസട്, കബപ്പൂര കനകാരതട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കബപ്പൂര

കതകാട്ടുങ്ങല രജനതി

കതകാട്ടുങ്ങല ഹപൗസട്, കബപ്പൂര (പതി.ഒ)

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

മകാറകാടട്

ചപകാന്നതട് കദവരകാജന

ചപകാന്നതട് വശ്രീടട്, അരക്കതിണര (പതി.ഒ)

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

നടുവടരം

ചവണ്ണക്കകാടട് പ്രസശ്രീജ

ചവണ്ണക്കകാടട് ഹപൗസട്, കനകാരതട് കബപ്പൂര (കപകാസട്)

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

പുഞപ്പകാടരം

പതി.വതി.സഹദരകാലതി

പുതന വശ്രീടതില, നടുവടരം, പതി.ഒ കബപ്പൂര കനകാരതട്, കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

അരക്കതിണര

ചക.ചക.സസഫന്നശ്രീസ

മുനശ്രീഷട് വതില്ല, തതിരുകവകാതട് പറന്പട്, പതി.ഒ. അരക്കതിണര

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

മകാകതകാടരം

ടതി.ഹസന

കവങ്ങകാടട് കഹകാസട്, പതി.ഒ.കബപ്പൂര

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കപ്പക്കല

പതി.വതി.അവറകാന

ശബരം, പടന്നവളപ്പട്, പയകാനക്കല, പതി.ഒ. കല്ലകായതി

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

പയകാനക്കല

സതി.പതി.മുസകാഫര അഹമദട്

സതി.പതി.ഹപൗസട്, ഇടതിയങ്ങര, കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചക്കുരംകടവട്

എരം.ചക.സശ്വകാമതിനകാഥന

മുരതിയരംകകാടതില ഹപൗസട്, മകാണതിയകാടതട് പറന്പട്, പതി.ഒ. കല്ലകായതി

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

മുഖദകാര

ബസശ്രീലതിയ ഷരംസുദ്ദശ്രീന

സതിദ, എളയകാനറചതകാടുക, കുറതിച്ചതിറ

IND

കകകാഴതികക്കകാടട്

കുറതിച്ചതിറ

ചക.പതി.അബ്ദുല്ലകക്കകായ

ഗസല, ചക.പതി.കുഞതികക്കകായ കറകാഡട്, കല്ലകായതി.പതി.ഒ

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചകാലപ്പുറരം

അഡശ്വ.എരം.ടതി.പത്മ

4/344ഡതി, ചന്ദ്ര, ഗകാനതികറകാഡട്, കകകാഴതികക്കകാടട്

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

പകാളയരം

സക്കറതിയ.പതി.ഹുസസന

കകകാട്ടൂര പറന്പട്, പതി.ഒ.പുതതിയറ

INC
IND

കകകാഴതികക്കകാടട്

വലതിയങ്ങകാടതി

ചപകാറങ്ങകാടതി കതിഷന ചന്ദട്

കകാരതതിക, ബകാലന.ചക.നകായര കറകാഡട്, പതി.ഒ.എരഞതിപ്പകാലരം,
കകകാഴതികക്കകാടട്-9

കകകാഴതികക്കകാടട്

മൂന്നകാലതിങ്ങല

ജശ്രീന കമകാസസട്

കഛകാടകാ ഹപൗസട്, വയനകാടട് കറകാഡട്, കകകാഴതികക്കകാട - 673001

IND

കകകാഴതികക്കകാടട്

തതിരുതതിയകാടട്

ഭരദശ്വകാജട്.ഒ.എരം

സപൗമര, ഏലതികയകാടട് പറന്പട്, തതിരുതതിയകാടട്, പുതതിയറ.പതി.ഒ,
കകകാഴതികക്കകാടട്-673004

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

എരഞതിപ്പകാലരം

ചക.സതിനതി

8/1934, മകാകതകാടതില ഹപൗസട്, സതിവതില കസഷന.പതി.ഒ., കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)
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കകകാഴതികക്കകാടട്

നടക്കകാവട്

അരങ്ങതില കമലരഘുനകാഥട്

അരങ്ങതില കകകാകടജട്, കകാരപ്പറന്പട്.പതി.ഒ, കകകാഴതികക്കകാടട്-10

SJ(D)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചവളയതില

ചക.മുഹമദകാലതി

സതി.വതി.വതില്ല, സതി.എച്ചട്,കകകാസട് കറകാഡട്, കകകാഴതികക്കകാടട്-673011

ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

കതകാപ്പയതില

ടതി.സുജന

1/1701 കതകാപ്പതില ഹപൗസട്, ബതി.ജതി.കറകാഡട്, ചവസട്ഹതില, കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചകക്കകാരതകുളരം

സതി.ചക.കരണുകകാകദവതി

തശ്രീരത്ഥരം ഹപൗസട്, ഈസട് ഹതില കറകാഡട്, പതി.ഒ. ചവസട് ഹതില,
കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

കകാരപ്പറമ്പട്

പൂളക്കല ശശ്രീകുമകാര

2/360, പശ്രീടതികക്കണ്ടേതി പറന്പട്, കകാരപ്പറന്പട്, കകകാഴതികക്കകാടട്

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

ഈസട്ഹതില

കൃഷ്ണദകാസട് തകാവുണ്ടേപ്പുറതട്

തകാവുണ്ടേപ്പുറതട് ഹപൗസട്, ചവസട്ഹതിലട്.പതി.ഒ, കകകാഴതികക്കകാടട് - 673005

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

അതകാണതിക്കല

സതി.എസട്.സതരഭകാമ

ശതിവകരഖ ഹപൗസട്, 54/759, ചവസട്ഹതില പതി.ഒ, കകകാഴതികക്കകാടട്

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

ചവസട്ഹതില

സതി.പതി.സലശ്രീരം

വതി.ചക.സതി.ഹപൗസട്, ഈസട്ഹതില, ചവസട്ഹതില.പതി.ഒ

INC

കകകാഴതികക്കകാടട്

എടക്കകാടട്

ചക.വതി.ബകാബരകാജട്

തയതിലതകാഴതട്, എടക്കകാടട്.പതി.ഒ, കകകാഴതികക്കകാടട്

CPI(M)

കകകാഴതികക്കകാടട്

പുതതിയങ്ങകാടതി

ടതി.ചക.സപൗദകാബതി

സതക്കണ്ടേതിപറന്പട്, കകകായകറകാഡട്, പുതതിയങ്ങകാടതി.പതി.ഒ, കകകാഴതികക്കകാടട്-21 ML

കകകാഴതികക്കകാടട്

പുതതിയകാപ്പ

വതി.ചക.കമകാഹനദകാസട്

ചവളുകതകാടനകണ്ടേതി മകാനവശ്രീയരം, ചചടതിക്കുളരം.പതി.ഒ., എലത്തൂര

ചനയകാറതിനകര

ആറകാലരംമൂടട്

ശരകാമള ചക

പകാവതിള പുതന വശ്രീടട്, സകകതകാട്ടുകകകാണരം, വഴതിമുക്കട്, ബകാലരകാമപുരരം പതി.
CPI(M)
ഒ.

ചനയകാറതിനകര

പുതനമ്പലരം

ജയകുമകാര

ഗശ്രീത നതിവകാസട് , ആറകാലമ്മൂടട് പതി. ഒ

INC

ചനയകാറതിനകര

മൂന്നുകല്ലതിന മൂടട്

ബകാലന പതി

സതിന്ധൂസട്, പുതനന്പലരം, ആറകാലരംമൂടട്

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

കൂടപ്പന

റതി ചക മുരളതി

സരസശ്വതതി മന്ദതിരരം , മരുത്തൂര, ചനയകാറതിനകര പതി. ഒ.

INC

ചനയകാറതിനകര

പളതിവതിളകാകരം

കസകാമകശഖരന നകായര

മതിഥതില, കൂടപ്പന, ചനയകാറതിനകര

IND

ചനയകാറതിനകര

പുന്നയകാടട്

വതി സുധ

പ്രശട്തട് ഭവന, പുന്നക്കകാടട്,ചപരുന്പഴുതൂര പതി. ഒ

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

കളതവതിള

സ്മതിത

തതിനവതിള പുതന വശ്രീടട്, കളതവതിള,ചപരുന്പഴുതൂര പതി. ഒ

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

വടകക്കകാടട്

എന അജതി

കതരതിവള പുതന വശ്രീടട്, വടകകകാടട്, ചപരുന്പഴുതൂര പതി.ഒ.

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

മുടയകാടട്

കജകാസട് ഫകാങങതിന

നകക്കകാടട്കകകാണരം പുതന വശ്രീടട്,ചപരുന്പഴുതൂര പതി.ഒ.

INC

ചനയകാറതിനകര

ഇളവനതിക്കര

പുഷ ലശ്രീല സതി

അഖതിലകാ കകകാകടജട്, ഈരകാറതിനപുറരം, ചവളതിയരംകകകാടട്

INC

ചനയകാറതിനകര

മകാമ്പഴക്കര

സതി ശശതി

ചകകാല്ലരതിവതിള വശ്രീടട്,മകാന്പഴക്കര, ചപരുന്പഴുതൂര പതി. ഒ.

INC

ചനയകാറതിനകര

മുല്ലറവതിള

കുമകാരതി സുമരം

ശകാസ്തകാ സദനരം, മുളളറവതിള,ചപരുന്പഴുതൂര പതി.ഒ.

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

ചപരുമ്പഴുതുര

കവലപ്പന വതി

ആതതിര നതിവകാസട്,കതരതിതല, ചപരുന്പഴുതൂര പതി.ഒ.

IND

ചനയകാറതിനകര

ആലരംചപകാറ

എരം ജയകുമകാര

മടവനകകകാടട് വടകക്കതടട് പുതന വശ്രീടട്, ആലരംചപകാറ,ചപരുന്പഴുതൂര

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

പകാവതിള

ജതി സുകുമകാരതി

നന്ദനരം, തടകാരംവതിള,ചതകാഴുക്കല,ചനയകാറതിനകര

IND

ചനയകാറതിനകര

ചതകാഴുക്കല

ചജ സുജകാത

ചനല്ലതിവതിള പുതന വശ്രീടട്,വഴുതൂര,ചനയകാറതിനകര

INC

ചനയകാറതിനകര

വഴുതുര

എല എസട് ഷശ്രീല

കുഴതിയരംവതിള വശ്രീടട്, വഴുതൂര,ചനയകാറതിനകര

INC

ചനയകാറതിനകര

ചകകാല്ലവരംവതിള

കകരകാളതിന സ്മതിതകാ ദകാസട്

ഡതി എസട് ഐ എസതി ഭവന, ഇരുന്പതിട്ല, അരുവതിപ്പുറരം

INC

ചനയകാറതിനകര

തവരവതിള

സുനതിലകുമകാര

തങമച്ചതി വതിളകാകരം,കുളതകാമല, ചകായ്കക്കകാട്ടുകകകാണരം

CPI(M)
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ചനയകാറതിനകര

കുളതകാമല

നതിരമലകാഭകായതി

മകാവറതല വശ്രീടട്,കുളതകാമല,ചകായ്കക്കകാട്ടുകകകാണരം പതി.ഒ.

INC

ചനയകാറതിനകര

ചകായ്കകകാട്ടുകകകാണരം

അജതി

ചനല്ലതിവതിള വശ്രീടട്,ചകായ്കക്കകാട്ടുകകകാണരം പതി.ഒ.

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

മരുതതര

റതി കമകാഹനന

കരതിതലയലവതിള വശ്രീടട്, കണ്ണരംകുഴതി,ചകായ്കക്കകാട്ടുകകകാണരം

INC

ചനയകാറതിനകര

ഇരുമ്പതില

ഡതി..എസട്. വതിനസനറട്

കകാഞതിവതിള വശ്രീടട്, ഇരുന്പതില, ചനയകാറതിനകര.

INC

ചനയകാറതിനകര

കഫകാരടട്

കഗകാപശ്രീകൃഷ്ണന. റതി. ആര

ആതതിര, വടകക്കകക്കകാട, കഫകാരടട്. ചനയകാറതിനകര.

INC

ചനയകാറതിനകര

വകാങ്ങകാമുറതി

സുമകുമകാരതിയമ

ചരതിവുതട്ടുവതിള വശ്രീടട്,വ്ളകാങ്ങകാമുറതി, ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

INC

ചനയകാറതിനകര

കൃഷ്ണപുരരം

സതി. വതിജയകുമകാര

ബതി.സതി.എന കകകാകടജട്,കൃഷ്ണപുരരം, ചനയകാറതിനകര.

INC

ചനയകാറതിനകര

രകാകമശശ്വരരം

ചക. ആനസലന

വടവതിള പുതന വശ്രീടട്,വഴുതൂര, ചനയകാറതിനകര.

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

നകാരകായണപുരരം

ചക. സുകരഷട്

ചനല്ലതിവശ്രീളകാകരം വശ്രീടട്, ആര.സതി. സശ്രീറ,ട് അമരവതിള.പതി.ഒ.

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

അമരവതിള

സുമ. വതി.

നന്ദതിയറതല വശ്രീടട്,മകാഞകാരംകുഴതി, അമരവതിള.പതി.ഒ.

CPI

ചനയകാറതിനകര

പുല്ലകാമല

ജയ.

കവളകാക്കുടതിവതിള വശ്രീടട്, അമരവതിള, അമരവതിള.പതി.ഒ

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

പതിരതിയകാരംമൂടട്

അനതിതകുമകാരതി. എന.ചക

മണതല,
വലതിയകതകാടത വശ്രീടട്, കടവടകാരരം,
ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

CPI

ചനയകാറതിനകര

ഓലതകാന്നതി

സുനതിത

നകാരകരംകുഴതി വശ്രീടട്, _ഓലതകാന്നതി, ചനയകാറതിനകര.

INC

ചനയകാറതിനകര

ചുണ്ടേവതിള

പ്രഭ

രഞ ഭവന, കമകലചുണ്ടേവതിള,_ ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

INC

ചനയകാറതിനകര

അതകാഴമരംഗലരം

ചക.ചക. ഷതിബ

പുതുവല പുതന വശ്രീടട്,_കവളകാകുളരം, _ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

കവളകാകുളരം

രജനതി. ആര.എസട്

ജതിജതി ഭവന,_കവളകാകുളരം, ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

CPI(M)
KCM

ചനയകാറതിനകര

പനങ്ങട്ടുകരതി

പ്രശ്രീയകാമ

കപകഴകാട്ടുകുഴതി,ഓലതകാന്നതി,
ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

ചനയകാറതിനകര

നതിലകമല

സുകലഖ

കടയതില വശ്രീടട്,_കടവടകാരരം, ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

CPI

ചനയകാറതിനകര

മണലൂര

എല. ജയ

എസട്. ചജ. സദനരം,_മണലൂര, ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

ഊരുട്ടുകകാല

എസട്. പ്രസന്ന കുമകാരതി

ചന്ദ്ര വതിലകാസരം,
മണലൂര, ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

INC

ചനയകാറതിനകര

ആലരംമൂടട്

ആര. എസട്. രവതിശങര

ഐശശ്വരര,_ആലരംമൂടട്, ചനയകാറതിനകര.

INC

ചനയകാറതിനകര

ചടപൗണ്

അലതിഫകാതമകാള

കതകാട്ടുവരന്പു വശ്രീടട്,_റതി. ബതി. ജരംഗ്ഷന,_ചനയകാറതിനകര.പതി.ഒ

CPI(M)

ചനയകാറതിനകര

ബഹരംകകകാടട്

എസട്. പതി. സജതിനലകാല

പത്മ,_അതതിയന്നൂര,_ആറകാലരംമൂടട്. പതി.ഒ

IND

ചനയകാറതിനകര

അതതിയന്നൂര

അനതിത

ചനടറതല പുതന വശ്രീടട്,_അതതിയന്നൂര,_ആറകാലരംമൂടട്. പതി.
ഒ.,_ചനയകാറതിനകര.

INC

ചനയകാറതിനകര

വഴതിമുക്കട്

എരം. ഷകാനവകാസട്

കക്കകാപുര വശ്രീടട് _( സഹദര പകാലസട് ) വഴതിമുക്കട്, ബകാലരകാമപുരരം

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

കലവരമ്പട്

എരം.രകാകജന്ദ്രനട് നകായരട്

കവടരുകകകാണതവശ്രീടട്, പൂവത്തൂരട് പതി.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്

IND

ചനടുമങ്ങകാടട്

ഇരതിഞയരം

അജതിതകുമകാരതി.എസട്

ഊരകാളതികക്കകാണതട് വശ്രീടട്, ചചല്ലകാരംകകകാടട്, പൂവത്തൂരട് പതി.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI

ചനടുമങ്ങകാടട്

കുശരകകകാടട്

സതിന.എസട്

കുശരകകകാടട്, തടതരതികതവശ്രീടട്, പൂവത്തൂരട് പതി.ഒ

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

ഉളതിയൂര

സുജ അകശകാകട്

ഇന്ദ്രനശ്രീലരം,. പൂവത്തൂരട് പതി.ഒ. ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI(M)
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ചനടുമങ്ങകാടട്

മണ കക്കകാടട്

ചക.ചജ.ബതിനു

ആനകാരംകകകാണരം, വകാളതികക്കകാടട്,ചനടുമങ്ങകാടട്

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

ചനട

ബതി.കരണുകകാകദവതി

അഖതിലട് ഭവനട്, ചനട, ചനടുമങ്ങകാടട് പതി.ഒ

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

നഗരതികുന്നു

പതി.ബതിന,

തടതരതികതട് വശ്രീടട്, മണ്ഡപതതിനട് വതിളവശ്രീടട്, പഴകുറതി പതി.ഒ

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

കകച്ചരതി

ചതിത ചക

ഐശശ്വരര.കുപ്പകക്കകാണരം കറകാഡട്,ചനടുമങ്ങകാടട് പതി.ഓ

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

ചടപൗണ്

സതിന കൃഷ്ണകുമകാരട്

രകാധകാവതിലകാസരം, കകകായതിക്കലട് ചകകാടകാരതതിനുസമശ്രീപരം, ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

മുതകാരംകകകാണരം

കലഖകാ സുകരഷട്

കൃഷ്ണവതിലകാസരം, വടക്കുരംകര, ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

ചകകാടതിപ്പുറരം

സഹമകാവതതി

ശശ്രീനതിലയരം, ചകകാല്ലങകാവട്,പഴകുറതി.പതി.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്.

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

ചകകാല്ലരംകകാവട്

പുലതിപ്പകാറകൃഷ്ണനട്

സതിനഭവനട്, പുലതിപ്പകാറ,ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

പുലതിപകാറ

ബതി. സുഭകാഷതിണതി അമ

ശശ്രീനതിലയരം. പുലതിപ്പകാറ, ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

വകാണ്ടേ

ഹരതിപ്രസകാദട്

കുന്നതിന്പുറതവശ്രീടട്, വകാണ്ടേ, കരതിപ്പൂരട് പതി.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്

BJP

ചനടുമങ്ങകാടട്

മുഘവൂര

എനട്.ആരട്. സബജു

ജയകകകാകടജട്, വകാണ്ടേ, കരതിപ്പൂരട് പതി.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്,

CPI

ചനടുമങ്ങകാടട്

ചകകാറളതികയകാടു

ഇന്ദതിര

ബശ്രീനകാഭവനട്, മണതിയന്കകകാടട്, കരതിങട, ചുളതിമകാനൂരട് പതി.ഒ,ചനടുമങ്ങകാടട്,

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

പതതിനകാറകാരംകലട്ങ

ഗശ്രീതകാകദവതി എനട്

തതിരുവകാതതിര, പതതിനകാറകാരംകലട്ങ, ചുളതിമകാനൂരട്,പതി.ഒ

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

മനൂരകകകാണരം

മന്നൂരകക്കകാണരം രകാകജന്ദ്രനട്

സുരജതിതട് ഭവനട്, പൂങകാവനരം, ചുളതിമകാനൂരട് പതി.ഒ

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

വലതിയമല

സതി.പത്മകുമകാരതി

പദകമകാദയരം, കപരതില, മന്നൂരകക്കകാണരം പതി.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

തറട

ഇരുമരരം സജതി

ആലവതിളവശ്രീടട് കകാരകാന്തല, കരതിപ്പൂരട് പതി.ഒ.,ചനടുമങ്ങകാടട്

IND

ചനടുമങ്ങകാടട്

ഇടമല

ആര.ഗതിസസട്

പകാറമുകള തടതരതികതവശ്രീടട്, കരതിപ്പൂരട് പതി.ഒ., ചനടുമങ്ങകാടട്.

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

പടവളതികകകാണരം

ഗശ്രീതകാരകാജന

ചനല്ലതിവതിള വശ്രീടട്, പടവളതികക്കകാണരം, കണ്ണകാറരംകകകാടട്, കരുപ്പൂരട് പതി.ഒ.

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

കണ്ണകാറരംകകകാടട്

വകാണ്ടേ മണതികണ്ഠേന

കൃഷ്ണവതിലകാസരം, വകാണ്ടേ, കരുപ്പൂരട് പതി.ഒ

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

പറകണ്ടേകാടട്

റതി.എല.ആശകാഗശ്രീത

പകാറമുകള പുതന വശ്രീടട്, സകതക്കുഴതി തടരം, വകാണ്ടേ, ചനടുമങ്ങകാടട് പതി.ഒ.

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

മഞ

ചജ.ഗശ്രീത

ഹണതിമലരതി, കപരുമല, മഞ പതി.ഒ., ചനടുമങ്ങകാടട്

INC
INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

റതി. എചട്.എസട് വകാരഡട്

മഞയതില വതികമന

എല.ആര.ഭവന, പുന്നകവലതികക്കകാണരം, റതി.എച്ചട്.എസതിനട് സമശ്രീപരം,
മഞ, ചനടുമങ്ങകാടട് പതി.ഒ. 695541

ചനടുമങ്ങകാടട്

കപരുമല

നപൗഷകാദഖകാന.എ

സുനതിത ഭവന, കുറകക്കകാടട്, ചനടുമങ്ങകാടട്

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

മകാരക്കറട്

പകാടതതില ചഷരശ്രീഫട്

പതി.ആര. നതിലയരം, പളതിവതിള, പൂവതര പതി.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI

ചനടുമങ്ങകാടട്

പറമുടരം

ചക.ഷകാജഹകാന

എസട്.എസട്.ഹപൗസട്, ചനട, വകാളതികക്കകാടട്, ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

പതകാരംകലട്ങ

ചക.പതി.പ്രകമകാഷട്

കപരുമല,പുതന വശ്രീടട്, മഞ പതി.ഒ., ചനടുമങ്ങകാടട്

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

ചകകാപ്പരം

എരം.ഹകാഷതിരം

മുഹബതട് മഹല പതകാരംകലട്ങ, ചനടുമങ്ങകാടട് പതി.ഒ.,

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

സന്നഗര

മകായ

പുലവതിള വശ്രീടട്, കതകാടമുക്കട്, ചനടുമങ്ങകാടട് പതി.ഒ 695541

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

അരശുപരമ്പട്

നളതിനകുമകാരതി.വതി.എ

പുഴകയകാരരം, പരതിയകാരരം, കവകങകാടട് പതി.ഒ.695028

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

ചപരയതകകകാണരം

ബതിനു.എരം.എസട്

അശശ്വതതിഭവന, ചചല്ലകാരംകകകാടട്, പൂവത്തൂര പതി.ഒ., ചനടുമങ്ങകാടട്

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

പരതിയകാരരം

എസട്.രവശ്രീന്ദ്രന

അകര, പുതനവതിള,അരശുപറന്പട്, ചനടുമങ്ങകാടട് പതി.ഒ.
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ചനടുമങ്ങകാടട്

ചതിറക്കകാണതി

വതിജയപ്രതകാപട്.വതി

പുതുവല പുതനവശ്രീടട്, ചചന്തുപ്പൂരട്, കവകങകാടട് പതി.ഒ.

CPI(M)

ചനടുമങ്ങകാടട്

പൂങ്കുമൂടട്

പുങ്കുരംമൂടട് അജതി

അജതി ഭവന, പുങ്കുരംമൂടട്, കവകങകാടട് പതി.ഒ.

INC

ചനടുമങ്ങകാടട്

ടവര വകാരഡട്

തകാരകാ ജയകുമകാര

പത്മവതിലകാസരം, പൂവത്തൂര പതി.ഒ., ചനടുമങ്ങകാടട്

BJP

ചനടുമങ്ങകാടട്

പൂവത്തൂര

വതിമലമ.പതി

ചതകക്കവശ്രീടട്, പൂവത്തൂര പശ്രീ.ഒ, ചനടുമങ്ങകാടട്

INC
ML

ആറതിങ്ങല

ചകകാച്ചുവതിള

ആലരംമൂടതില നജശ്രീന

തുണ്ടുവതിളകാകതട് വശ്രീടട്
ആലകാകകകാടട്,ആറതിങ്ങല

ആറതിങ്ങല

ആലരംകകകാഡട്

എ.ആര.നജകാരം

പകാവതിള വശ്രീടട്,ആലരംകകകാടട് പതി.ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

പൂവനപകാറ

രജ.എസട്

രജ വശ്രീലകാസരം,പൂവനപകാറ, ആലരംകകകാടട് പതി.ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

എല . എരം. എസട്

ജമശ്രീല.എസട്

ചരുവതിള വശ്രീടട്, നതിയര എല.എരം.എസട് ജരം., ആറതിങ്ങല

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

കരതിച്ചതിയതില

പ്രദശ്രീപട്.എരം

ഗശ്രീതകാഞ്ജലതി,തച്ചൂരക്കുന്നട്, അവനവനകചരതി.പതി.ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

തചൂരകുന്നു

അഡശ്വ.എസട്.കുമകാരതി

ചരുവതിള വശ്രീടട്,കരതിച്ചതിയതില,ആറതിങ്ങല പതി ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

ആറകാടട്കടവട്

അവനവനകചരതി രകാജു

പരവൂരകക്കകാണതട് വശ്രീടട്, അവനവനകചരതി പതി.ഒ,ആറതിങ്ങല

CPI

ആറതിങ്ങല

അവനവകഞരതി

ചക.കൃഷ്ണമൂരതതി

കൃഷ്ണവതിലകാസരം,ഗ്രേകാമരംമുക്കട്,അവനവനകചരതി

INC

ആറതിങ്ങല

ഗ്രേകാമരം

ബകാബ.ജതി

മശ്രീനകാ സദനരം,അവനവനകചരതി,ആറതിങ്ങല

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

കവലരംകകകാണരം

ശശ്രീകുമകാരതി.എസട്

മരുതറ കശ്രീഴതതില വശ്രീടട്,ബതി.എച്ചട്.എസട് നു സമശ്രീപരം,ആറതിങ്ങല

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

കകച്ചരതി

ശശ്രീകുമകാരതി

കകാരതതിക ഭവന,വതി.വതി കതിനതിക്കതിനു സമശ്രീപരം,ആറതിങ്ങല പതി.ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

മകനകാകമകാഹന വതിലകാസരം

അഡശ്വ.ആര.എസട്.മതിനതി

ശരകാരം നതിവകാസട്,അവനവനകചരതി പതി.ഒ,ആറതിങ്ങല

INC
INC

ആറതിങ്ങല

അമ്പലരംമുക്കട്

വതി.കവണു

കരകാഹതിണതി,ആര ആര വതി ആര എ-36,കകകാളനതി കറകാഡട്,വലതിയകുന്ന
ിട്,ആറതിങങല പതി.ഒ,695101

ആറതിങ്ങല

ചതിറകാറതിനകര

അനതിത.എസട്

കുഴതിവതിള വശ്രീടട്,വലതിയകുന്നട്,കതിഴുവതിലരം.പതി.ഒ,ആറതിങ്ങല

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

വലതിയകുന്നു

രകാമനകുടതി.ആര

ചരുവതിള പുതനവശ്രീടട്,വലതിയകുന്നട്,കതിഴുവതിലരം.പതി.ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

ശശ്രീകവലതികകകാണരം

കശകാഭന.ചക

അശശ്വതതി നതിവകാസട്,ചതിറകാറതിനകര,കശ്രീഴതിലരം.പതി.ഒ,മകാമരം

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

മുന്നുമുക്കട്

സതതി.ചക

ബതിന മന്ദതിരരം,ഗപൗരതി തശ്രീകയററതിനു എതതിരവശരം,ആറതിങ്ങല പതി.ഒ,695 101 INC

ആറതിങ്ങല

അടകുളരം

എന.പത്മനകാഭന

ജയ നതിവകാസട്,എരം ജതി കറകാഡട്,ആറതിങ്ങല,ആറതിങ്ങല പതി.ഒ,695 101

BJP

ആറതിങ്ങല

പകാരവതതിപുരരം

പതി.രകാജു

ചപകാടതിയനവതിള വശ്രീടട്,വലതിയകുന്നട്,കശ്രീഴതിലരം.പതി.ഒ,ആറതിങ്ങല

INC

ആറതിങ്ങല

കകാഞതിരരംകകകാണരം

എസട്.വതിജയകുമകാര

ഭകാരതശ്രീയരം,വടവതിള,ആറതിങ്ങല

INC

ആറതിങ്ങല

രകാമച്ചരംവതിള

എന.ജയകദവതി

കുന്നുവതിള പുതനവശ്രീടട്,ചകകാടുമണ്,ആറതിങ്ങല പതി.ഒ

INC

ആറതിങ്ങല

ചചരുവളതിമുക്കട്

മഞ.എരം.എസട്

കകാടതിലചരുവതിള പുതന വശ്രീടട്,ചകകാടുമണ്,ആറതിങ്ങല പതി.ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

ചകകാടുമണ്

ഉണ്ണതികൃഷ്ണന.പതി

ജയശശ്രീ വതിലകാസരം,ഹരതിശശ്രീ സലന,രകാമച്ചരംവതിള,ആറതിങ്ങല

INC

ആറതിങ്ങല

പകാലസട്

സുമകാ മണതി

പുന്നമണ് വശ്രീടട്,കുന്നുവകാരരം,ആറതിങ്ങല പതി.ഒ

INC

ആറതിങ്ങല

കുന്നത

വതി.മുരളശ്രീധരന നകായര

വതി.എരം.നതിവകാസട്,പകാലസട് കറകാഡട്,ആറതിങ്ങല

INC

ആറതിങ്ങല

ചടപൗണ്

കപ്രമ കുമകാരതി

കവണുക,കകച്ചരതിക്കു സമശ്രീപരം,ആറതിങ്ങല

INC
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ആറതിങ്ങല

പച്ചരംകുളരം

ലത.എല

അക്കരവതിള വശ്രീടട്,വശ്രീരളരം,ആറതിങ്ങല പതി.ഒ

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

കതകാടവകാരരം

ജലജ കുമകാരതി.എസട്

ജയകാ നതിവകാസട്,കതകാടവകാരരം,ആറതിങ്ങല

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

ചകകാടതികയകാടട്

അഡശ്വ.വതി.എസട്.സജതി

വതിശകാല,കുഴതിയതിലമുക്കട്,മകാരക്കറട് കറകാഡട്,ആറതിങ്ങല

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

ചടപൗണ് ഹകാള

വതിശശ്വരംഭരന.വതി

ഐശശ്വരര,ടതി.ബതി.ജരംഗ്ഷന,ആറതിങ്ങല

CPI(M)

ആറതിങ്ങല

കമലറതിങ്ങല

രമകാകദവതി അമ

പുല്ലകാവതിള വശ്രീടട്,കമലകാറതിങ്ങല,ആലരംകകകാടട് പതി.ഒ,ആറതിങ്ങല

INC

വരക്കല

വതിളക്കുളരം

സുദതിന ചനപൗഷകാദട്

കലവതിളവശ്രീടട്, കുരയണ്ണതി, വരക്കല

CPI(M)

വരക്കല

ഇടപ്പറമ്പട്

ജയശശ്രീ

കലവതിളവശ്രീടട്, കുരയണ്ണതി, വരക്കല

INC

വരക്കല

ജനതകാമുക്കട്

വരക്കല സജശ്രീവട്

സവഷ്ണവരം, കുരയണ്ണതി, വരക്കല

KCM

വരക്കല

കരുനതില കക്കകാടട്

സുകലഖ.എസട്

ചരുവതിളവശ്രീടട്,കുരുനതിലകക്കകാടട്, ഇടവ. പതി. ഒ

CPI(M)

വരക്കല

കല്ലകാഴതി

ബതിന ഹരതിദകാസട്

സവശകാഖട്,കുഴതിവതിളകാകരം,മുണ്ടേയതില,വരക്കല

CPI(M)

വരക്കല

പു ല്ലകാന്നതി കകകാടട്

ബതിനശശശ്രീന്ദ്രന

ചതിതകാലയ,പുല്ലകാനതികക്കകാടട്, ഇടവ ,വരക്കല

CPI(M)

വരക്കല

അയണതിക്കുഴതിവതിള

ചക.സതി.കമകാഹനന

ചക.സതി.നതിലയരം,പുന്നമൂടട്,വരക്കല

CPI(M)

വരക്കല

കണ്ണരംബ

എസട്. രമണതി

മകാവതിളവശ്രീടട്,മുണ്ടേയതില, വരക്കല

INC

വരക്കല

നടയറ

സവ.ഷകാജഹകാന

ചചടതിവതിള,നടയറ,വരക്കല

IND

വരക്കല

കണശ്വകാശമരം

സരസശ്വതതി ശശതിധരന

ഭവകാനതി ഭവന,ചകാലവതിള, വരക്കല

CPI(M)

വരക്കല

ചകാലവതിള

കബബതി ഗതിരതിജ

ചകാലവതിള, വകാഴവതിള, കണ്ണരംമ്പ, വരക്കല

INC

വരക്കല

കല്ലരംകകകാണരം

ഷശ്രീല

ലശ്രീലകാഭവനരം, ഈസട് ഓഫട് പകാലവതിള, ചചറുകുന്നരം, വരക്കല

IND

വരക്കല

ചചരുരംകുന്നരം

ബതിജു കഗകാപകാലന

ചകകാച്ചുവശ്രീടട്,സകതകക്കകാണരം,ശതിവഗതിരതി, വരക്കല

INC

വരക്കല

ശതിവഗതിരതി

ജമശ്രീലകാബശ്രീവതി

കസനറട്,ശതിവഗതിരതി,വരക്കല

INC

വരക്കല

ടശ്രീകച്ചരസട് കകകാളനതി

ജയശങര(ശങ്കു)

പ്രശകാന്തതി,ശശ്രീനതിവകാസപുരരം,വരക്കല

INC

വരക്കല

രഘുനകാതപുരരം

ബശ്രീവതിജകാന

ഫകാമതി മനസതില,ചചറുകുന്നരം,വരക്കല

CPI

വരക്കല

പുതനചന്ത

ചക.ഓമന

ഗതിരതിമന്ദതിരരം,കതിടകാവതവതിള,പകാലച്ചതിറ

IND

വരക്കല

തച്ചനകകകാണരം

ചക.ജതി.സുകരഷട്

രകാമസദനരം,തച്ചനകകകാണരം,വരക്കല

INC

വരക്കല

രകാമന്തളതി

വതിനയകുമകാരതി.പതി.എസട്

പുതനവതിള വശ്രീടട്,തച്ചനകകകാണരം,വരക്കല

INC

വരക്കല

പണയതില

എ.എ.റവൂഫട്

അനതില ഭവന,വരക്കല പതി.ഒ

INC

വരക്കല

വളക്കടവട്

സുമയ

കടയതിലക്കുടതിവശ്രീടട്,ചതിലക്കൂര വരക്കല

INC

വരക്കല

ചപരുരംകുളരം

ആരട്
.വതിനയകുമകാര(കകകാവതിലകരംമണതിക
ണ്ഠേന)
കകകാവതിലകരം,ജനകാരദ്ദനപുരരം,വരക്കല

BJP

വരക്കല

കകകാട്ടുമൂല

ദകാവൂദട്

എ.എസട്. വതില്ല,ആലതിയതിറക്കരം,ചതിലക്കൂര,വരക്കല

INC

വരക്കല

സമതകാനരം

പ്രസകാദട്.എസട്

കകകാടയതവശ്രീടട്,ചചറുകുന്നരം,ശതിവഗതിരതി,വരക്കല

INC

വരക്കല

മുനസതിപല ഓഫശ്രീസട്

സൂരരപ്രകകാശട്,ചക

പ്രഭകാവതതി മന്ദതിരരം,മുണ്ടേയതില വരക്കല പതി.ഒ

INC

വരക്കല

കഹകാസതിറല

വതി. സുനതില

വതിശശ്വവതിലകാസട്, വകാച്ചരമുക്കട്,വരക്കല പതി.ഒ

CPI(M)
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വരക്കല

ചടമ്പതിള

പതി. ശശ്രീകദവതിഅമ

കമടയതിലവശ്രീടട്,സന്നതിധതി ഗ്രേകാമരം വരക്കല

INC

വരക്കല

പകാപനകാശരം

സനൂഷട്.എസട്

ചതങവതിള വശ്രീടട്,കുരയണ്ണതി, വരക്കല

INC

വരക്കല

പകാറയതില

രകാഗശശ്രീ

ആനന്ദ സദനരം,പടയകാരന്നവതിള,കുരയണ്ണതി, വരക്കല

INC

വരക്കല

മുണ്ടേയതില

എസട്. ബതിന

ബതിന നതിവകാസട്,കുരയണ്ണതി, വരക്കല

CPI(M)

വരക്കല

ജവഹര പകാരക്കട്

എന.അകശകാകന

അരച്ചന,ചറയതിലകവകസഷനട് സമശ്രീപരം,വരക്കല

INC

വരക്കല

പുന്നമൂടട്

പുന്നമൂടട് രവതി

ശശതി വതിലകാസരം, പുന്നമൂടട്, വരക്കല

CPI

വരക്കല

കുരക്കണ്ണതി

എന.കഗകാപതിനകാഥന നകായര

അരുണ് നതിവകാസട്, പുന്നമൂടട്, വരക്കല

CPI(M)

CPI(M)

പരവൂര

ചപരുന്പുഴ

എ.സുകരഷട് കുമകാര

വയലതിലപുതനവശ്രീടട്
കുറുമണ്ടേല.ബതി.
പരവൂര.

പരവൂര

വതിനകായകറ്

എന.ബകാലചന്ദ്രന.

കതകതിടവതിള വശ്രീടട്_ചനടുകങ്ങകാലരം.പതി.ഒ._പരവൂര.

CPI(M)

പരവൂര

ചനടുകങ്ങകാലരം

ജതി.സുകരഷ്ബകാബ.

പകാറവതിളവശ്രീടട്_കൂനയതില_ചനടുകങ്ങകാലരം_പരവൂര.

CPI(M)

പരവൂര

പകാറയതിലക്കട വു

അരംബതിക.വതി.

കശയസട്_ചനടുകങ്ങകാലരം.പതി.ഒ._പരവൂര.

CPI(M)

പരവൂര

ചകകാച്ചകാലരംമൂടട്

ചജ.ജയലകാല ഉണ്ണതിതകാന.

വലതിയവതിള പടതിഞകാറതതില_ചനടുകങ്ങകാലരം.പതി.ഒ_പരവൂര.

CPI(M)

പരവൂര

പശുമണ്

ചക.ബതിനു.

മകാവതിളപുതനവശ്രീടട്_കൂനയതില_പരവൂര

CPI(M)

പരവൂര

ആയതിരവല്ലതി

സുനതിലകുമകാര.

കൃഷ്ണകൃപ_കൂനയതില_പരവൂര

INC

പരവൂര

കപരകാല

ആര.ശരകാമള.

നകാഗരുവതിളവശ്രീടട്_കൂനയതില_പരവൂര

CPI(M)

പരവൂര

ഒല്ലകാല

ചനടുകങ്ങകാലരം രഘു.

ശശ്രീകൃഷ്ണകജരകാതതി._കൂനയതില_പരവൂര

INC

പരവൂര

കൃഷതിഭവന

സൂധശ്രീര ചചല്ലപ്പന.

ആരതതി_കൂനയതില_പരവൂര

INC

പരവൂര

മകാരക്കറട്

വതി.പ്രകകാശട്.

കകകാകതതവതിള._കകകാടപ്പുറരം_പരവൂര

INC

പരവൂര

ചഠപൗണ്

ചജ.വതിജയകുമകാരകുറുപ്പട്.

വതിജയഭവനരം_കകകാടപ്പുറരം_പരവൂര

CPI(M)

പരവൂര

ആറതിനപുറരം

കുമകാരതി പ്രകകാശന

പ്രകകാശട് ലകാനട്._ചപകാഴതിക്കര_പരവൂര.

CPI

പരവൂര

പുതതിയതിടരം

സഷലജ.

വടകക്കപ്പകാടതതില_കകകാടപ്പുറരം_പരവൂര

CPI(M)

INC

പരവൂര

കകകാടമൂല

ശശ്രീജ.

പണ്ടേകാരഴതികരം
കകകാടമൂല
പരവൂര

പരവൂര

കനരുകടവു

എ.ഷുസഹബട്

കുമ്പളരംവതിളകാകരം_ചതക്കുരംഭകാഗരം_പരവൂര

INC

പരവൂര

ചതക്കുരംഭകാഗരം

സഫറുള ഖകാന

ഷകാഹതിദട് മനസതില, ചതക്കുരംഭകാഗരം,പരവൂര

ML
CPI(M)
INC

പരവൂര

പുതതിയകകാവട്

സനല ലകാല

കതകാടരം ഹപൗസട്,
ചതക്കുരംഭകാഗരം പതി ഒ, പരവൂര

പരവൂര

വടക്കുരംഭകാഗരം

ഓമന എന.എരം

റതിവന ചഡല 2/316 എ, കുറുമണ്ടേല, പരവൂര പതി.ഒ
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പരവൂര

കുരണ്ടേതിക്കുളരം

ആരതിഫകാ ബശ്രീവതി

ചനജതി നതിവകാസട്,
കകകാങ്ങകാല,
പരവൂര പതി.ഒ

പരവൂര

ചതില്ലയല

ഖദശ്രീജകാ ബശ്രീവതി

ചകകാച്ചടച്ചതതില,കകകാങ്ങകാല, പരവൂര പതി ഒ.

INC

പരവൂര

ചപകാഴതിക്കര

വതിമലകാരംബതിക

ശശ്രീഹരതി, ചപകാഴതിക്കര, പരവൂര

INC

പരവൂര

അഞലകാഫശ്രീസട്

എ.സുമയ

ഒല്ലകാക്കനഴതികരം, കകകാങ്ങകാല, പരവൂര

CPI(M)

പരവൂര

മണതിയരംകുളരം

എസട്.ഷശ്രീല

കമഘകാലയരം, ചകകാച്ചുചതകാടതി, കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

BJP
INC

INC

പരവൂര

കുറുമണ്ടേല

ഗതിരതിജകാ കുമകാരതി

പണയതില വശ്രീടട്,
കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

പരവൂര

പുറതിരംഗല

സുധശ്രീര കുമകാര

നടുവതിലഴതികരം,കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

JSS

പരവൂര

ചറയതിലകവ കസഷന

എസട്.ശശ്രീലകാല

ലകതി മന്ദതിരരം, കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

CPI(M)

പരവൂര

പുഞതിറക്കുളരം

സഷനതി സുകകശട്

എസട്.എല വതിഹകാര, കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

INC

പരവൂര

കലരംകുന്നട്

ഗശ്രീത.എസട്

കരതിബതിലകാങ്ങതില,കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

INC

പരവൂര

മകാങ്ങകാക്കുന്നട്

ബതി.കസകാമനപതിള

കകകാടവതിള, കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

CPI(M)

പരവൂര

പുക്കുളരം

ഗതിരതിജകാ പ്രദശ്രീപട്

വടക്കുരംഭകാഗതട് വതിള, കുറുമണ്ടേല(ബതി), പരവൂര

CPI(M)

പരവൂര

യകതിക്കവു

മതിനതി

കുന്നുരംപുറതട് വശ്രീടട്, കുറുമണ്ടേല, പരവൂര

RSP

പുനലൂര

ആരരംപുന്ന

ഓമനക്കുടന ഉണ്ണതിതകാന

വതിജയ ഭവന , ആരരംപുന്ന, ഇളരംപല. പതി. ഓ, പുനലൂര

INC

പുനലൂര

കകാഞതിരമല

എന. ചനജശ്രീമ

തസതി മനസതില, കകാഞതിരമല , പതി. പതി. എരം. പതി. ഓ, പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

ചകാലകക്കകാടട്

സബശ്രീന കബശ്രീര

തസതിമ മനസതില, ചകാലകക്കകാടട്, പുനലൂര പതി. ഓ,

CPI(M)

പുനലൂര

കപപ്പര മതില

അരംജതട് ബതിനു

അഭതി മനസതില,

CPI

പുനലൂര

ചനടുങയരം

ബശ്രീന ശകാമുവല

പുതന വശ്രീടട്, ചകാലകക്കകാടട് , കപപ്പര മതില , പുനലൂര

INC

പുനലൂര

ശകാസ്തകാരംകകകാണരം

വതിമല ഗുരുദകാസട്

കവങ്ങവതിള വശ്രീടട്, ശകാസ്തകാരംകകകാണരം , പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

മുസകാവരതി

റരംലതട് സഫശ്രീര

വതിളയതില വശ്രീടട്, മുസവരതിക്കുന്നു, പുനലൂര

INC

പുനലൂര

കനതകാജതി

ബതിജു. എസട്

ലകതി വതിഹകാര, ശതിവന കകകാവതില, പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

ഭരണതിക്കകാവട്

ചക. എരം. കയകാഹന്നകാന

കകാവുങല ഹപൗസട്, ഭരണതിക്കകാവട്, പുനലൂര

INC

പുനലൂര

ചനല്ലതിപ്പളതി

കഗ്രേസതി കജകാണ്

ചവടതിപുഴ വശ്രീടട്, ചനല്ലതിപ്പളളതി പതി.ഓ, പുനലൂര

CPI

പുനലൂര

വതിളക്കുചവടരം

സഷല സുകരഷട്

ചകകാച്ചു തുണ്ടേതില വശ്രീടട്,

CPI(M)

പുനലൂര

കല്ലകാര

സുശശ്രീല ടശ്രീച്ചര

ദതിബ സദനരം, സകകതകാടട്, വതിളക്കുചവടരം പതി.ഓ,

പുനലൂര

സഹസ്കൂള

അനസട് പതി.എ.

അബ ഭവന, ചനല്ലതിപ്പളതി, പുനലൂര

CPI

പുനലൂര

തുന്കപകാടട്

വതിദര സുനതില. ചക

മകാരരംകകകാടട് ചരുവതിള വശ്രീടട്, വകാളകക്കകാടട് . പതി.ഓ, പുനലൂര

CPI(M)
CPI(M)

ശകാസ്തരംകകകാണരം, പുനലൂര

വതിളക്കുചവടരം പതി.ഓ, പുനലൂര

പുനലൂര

കലയനകാടട്

സഷനതി പ്രതകാപന,

ചൂകരകാട്ടു പുതന വശ്രീടട് (തതിരുവകാതതിര),കലയനകാടട്
പുനലൂര

പുനലൂര

വകാളകക്കകാടട്

എരം.എസട്. ബഖകാരതി

സഞ്ജശ്രീര, ചനല്ലതിപ്പളതി പതി.ഓ, പുനലൂര
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CPI(M)

പകാചചരതി. പതി.ഓ,
INC
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കകാരയകാടട്

അഡശ്വകക്കറട് എസട്. എരം. ഖലശ്രീല
പുനലൂര എകസറട് ബരംഗകാവട് , വകാളകക്കകാടട്
(മുഹമദട് ഖലശ്രീല ഷരംസുദ്ദശ്രീന),

പുനലൂര

തകാമരപ്പളതി

എന. സുന്ദകരശന

മരംഗലതട് വശ്രീടട്, പകാചച്ചരതി. പതി.ഓ, പുനലൂര

INC

പുനലൂര

പ്ളകാകച്ചരതി

സുനതിലകാലന

കലവതിള വശ്രീടട്_പകാകച്ചരതി പതിഒ_പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

സമലയല

വതി.പതി.ഉണ്ണതികൃഷ്ണന

ഇഞതടതതില വശ്രീടട്_ഐക്കരകക്കകാണരം_കകക്കകാടട് പതിഒ

CPI

പുനലൂര

കഗ്രേസതിരംഗട് ബ്കളകാക്കട്

ഡതി.ദതികനശന

വതിനകായകരം_സമലയല_പകാകച്ചരതി പതിഒ_പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

കകക്കകാടട്

രകാധകാമണതി വതിജയകാനന്ദന

ഇടതറ പുതനവശ്രീടട്_കകക്കകാടട് പതിഒ_പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

ഐക്കരകക്കകാണരം

പ്രശ്രീയ സുബതിരകാജട്

എസട്.ബതി.ഭവന_(കപൗസ്തുഭരം)_ഐക്കരകക്കകാണരം_കകക്കകാടട് പതിഒ

CPI(M)

പുനലൂര

കകളനകകാവട്

ചക.കനകമ

രമരകാ ഭവന_കകളങകാവട്_മണതിയകാര പതിഒ

INC

പുനലൂര

അഷ്ടമരംഗലരം

ചപകാടതിയനപതിള

കൃഷ്ണ ഭവന_അഷ്ടമരംഗലരം_മണതിയകാര പതിഒ

INC

പുനലൂര

മണതിയകാര

പ്രസകാദട് രകാഘവന

ഒഴുകുപകാറയതില_ശകാസ്തകാരംകകകാണരം_പുനലൂര പതിഒ

CPI(M)

പുനലൂര

പരവടരം

ബതികനകായട് രകാജന

നകാരകായണ നതിവകാസട്_മണതിയകാര പതിഒ_പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

ചതകാളതികക്കകാടട്

എസട്.സകരകാജ

മുതകാരരം_ചതകാളതികക്കകാടട് പതിഒ_പുനലൂര

CPI

പുനലൂര

പവരചഹപൗസട്

മതിനതി മധകുമകാര

അനതില ഭവന_തലയകാരംകുളരം_ചതകാളതികക്കകാടട്_പുനലൂര

CPI

പുനലൂര

കകകാമളരംകുന്നട്

വസന്ത രഞന

ചരുവതിള പുതനവശ്രീടട്_(ശശ്രീസശലരം)_കകകാമളരംകുന്നട്_പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

കകകാകളജട്

ജതി.രഞ്ജതിതട്

മുരളതി സദനരം_കുതതിരച്ചതിറ_പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

കലങരംമുകള

ജതിജതി.ചക.ബകാബ

കടവതിലവശ്രീടട്_ചതകാളതികക്കകാടട് പതിഒ_പുനലൂര

CPI(M)

പുനലൂര

ചഠപൗണ്

വത്സ.ചജ.പതി.കജകാണ്

കൂടകാരതതില_പുനലൂര പതിഒ

INC

പുനലൂര

ചചമന്തൂര

ബതിജു

പുതനവശ്രീടട്_ചചമന്തൂര_പുനലൂര

INC

പുനലൂര

പകതക്കര

എബഹകാരം കജകാരജട്

കപകാളസണ് വുഡട് ഇനഡസശ്രീസട്_ചചമന്തൂര_പുനലൂര പതിഒ

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

ആലപ്പകാടട്

സുശശ്രീല കദവരകാജന

ചപരുമ്പളതി തറയതില, ആലരംകടവട് പതി.ഓ, കരുനകാഗപ്പളളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

മകാന്കപകാഴതില

എരം അനസകാര

ഷകാജഹകാന മനസതില,
പട. ചതക്കട് , കരുനകാഗപ്പളളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

മരുതൂരകുളങ്ങര എല.പതി.എസട്.

രകാകജന്ദ്രന പതിള. പതി

ശതിവരം, മരു. ചതക്കട് , ആലരംകടവട് പതി.ഓ, കരുനകാഗപ്പളളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

മരുതൂരകുളങ്ങര

കമകാഹനകുമകാര

ലകതി വതിലകാസരം, മരു. വടക്കട്, ആലരംകടവട് പതി.ഓ, കരുനകാഗപ്പളളതി_

CPI(M)

കരുനകാഗപ്പളതി

ആന്പകാടതിയതില മുക്കട്

സുസബദകാ കുഞ്ഞുകമകാന

ഫകാതതിമ മനസതില, മരു. ചതക്കട് , ആലരംകടവട് പതി.ഓ, കരുനകാഗപ്പളളതി

CPI(M)

പതി.ഓ, പുനലൂര

CPI(M)

പുതന പുരയതില,
പട. വടക്കട്, കരുനകാഗപ്പളളതി
കരുനകാഗപ്പളതി

നന്പരുവതികകാല

ബതി. കഗകാപന

JSS

കരുനകാഗപ്പളതി

തകാച്ചയതില

ശകുന്തള അമവശ്രീടട്

അമവശ്രീടട്, കകകാഴതികക്കകാടട് കതിഴക്കട്, എസട്.വതി.എരം പതി.ഓ, കരുനകാഗപ്പളളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

നന്പരുവതികകാല കശ്രീരസരംഘരം

കകകാടയതില രകാജു

തയതില വടക്കതതില, നരംബരുവതികകാല, ആലരംകടവട് പതി.ഓ,
കരുനകാഗപ്പളളതി

CPI(M)
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തടയകാടട്, പട. വടക്കട് ,കരുനകാഗപ്പളളതി
കരുനകാഗപ്പളതി

പുളതിമകാന

ശഹ്ന നസശ്രീരം

CPI(M)

കരുനകാഗപ്പളതി

തകാലൂക്കട് ആശുപതതി

സുഷലതകാ സതശ്രീശന

കകകായതിപ്പുറതട്, പട വടക്കട് കരുനകാഗപ്പളളതി

CPI(M)

കരുനകാഗപ്പളതി

മുസ്ളതിരം എല.പതി.എസട്.

എരം ഹമശ്രീദട് കുഞട്

ബശ്രീമകാ മനസതില, പട വടക്കട് കരുനകാഗപ്പളളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

പുളതിമകാന ഗ്രേന്ഥശകാല

ശശ്രീകലഖ

വകാളന്തറ കതിഴക്കതതില, പട വടക്കട് കരുനകാഗപ്പളളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

സമകകകാകവവു കസഷന

ചക . ലശ്രീല

കല്ലതിരംഗല ,പട വടക്കട്, കരുനകാഗപ്പളളതി

CPI(M)

കരുനകാഗപ്പളതി

പടനകായരകുളങ്ങര

ബതി. ശശ്രീകുമകാര

മുല്ലകശ്ശേരതില, പട ചതക്കട് , കരുനകാഗപ്പളളതി

CPI

കരുനകാഗപ്പളതി

ചക.എസട്.ആര.ടതി. സതി

എസട്. രതതി

സവശകാഖരം,പട ചതക്കട് ,കരുനകാഗപ്പളളതി

CPI(M)

കരുനകാഗപ്പളതി

കകന്നറതി

എസട്. പ്രദശ്രീപ്കുമകാര

കരുരംബകാലതില ചതക്കതതില, പട ചതക്കട് , കരുനകാഗപ്പളളതി

INC
INC

കരുനകാഗപ്പളതി

കരുനകാഗപ്പളതി ചഠപൗണ്

ലകതി കമകാഹന

കുറതിക്കകാടതില പുതനപുര, അയണതി വടക്കട്, എസട്.വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ,
കരുനകാഗപ്പളളതി

കരുനകാഗപ്പളതി

തറയതില മുക്കട്

ശശ്രീജതി.എസട്

കകാവുരംപുറതട് തറയതില പടശ്രീറതതില,പട ചതക്കട്, കരുനകാഗപ്പളളതി

CPI(M)

കരുനകാഗപ്പളതി

കകശവപുരരം

സതിജതി കജകായതി

മഠതതില കതിഴക്കതതില, എസട്.വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ. കരുനകാഗപ്പളതി

INC

കകകായതിക്കകലഴതട് , എസട് വതി മകാരക്കറട് പതി ഒ കരുനകാഗപ്പളതി

കരുനകാഗപ്പളതി

ചചന്പകകശ്ശേരതി കടവു

പതി രകമഷട് ബകാബ

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

മൂകതതട് കടവു

സുകരഷട് കുമകാര പദമനകാഭപതിള

മനകുളങ്ങര പുതന വശ്രീടട്, എസട് വതി മകാരക്കറട് പതി ഒ കരുനകാഗപ്പളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

കകകാഴതികക്കകാടട്

ജശ്രീന ഉമ്മുമന

ചചന്നല വശ്രീടട് എസട്.വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ. കരുനകാഗപ്പളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

കകായതിക്കര കടവു

സശ്രീബ രകാധകാകൃഷ്ണന

പുതനപുരയതില, എസട്.വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ. കരുനകാഗപ്പളതി _

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

പണതിക്കര കടവു

റഹതിയകാനതട് ബശ്രീവതി

മരംഗലതട് വളകാലതില , എസട്.വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ. കരുനകാഗപ്പളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

ടതി.ടതി.ഐ.

ഷക്കശ്രീല തകാഹ

പുതന പുരയതില, എസട്.വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ. കരുനകാഗപ്പളതി

ML

കരുനകാഗപ്പളതി

അയണതികവലതികുളങ്ങര വതികല്ലജട്

റകാഷതിദ നതിസകാര

മനയതികലഴതട് പശ്രീടതികയതില, എസട് വതി മകാരക്കറട് പതി ഓ, കരുനകാഗപ്പളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

ചചറുകവലതി മുക്കട്

കബകാബന ജതി നകാഥട്

കബകാബന ജതി നതിവകാസട്, കരുനകാഗപ്പളതി പതി.ഓ

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

ഒടതതില മുക്കട്

ഉഷ തമ്പതി

കുളതതിനചറകതിഴക്കതതില,ആലരംകടവട് പതി.ഓ

CPI(M)

കരുനകാഗപ്പളതി

ചനടതിയവതിള

അബ്ദുല സലകാരം. എ

കരുനകാഗപ്പളതി

പകല വശ്രീടട്

എചട്. സലതിരം

കകകാടതിയതില , എസട്. വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ കരുനകാഗപ്പളതി

INC

കരുനകാഗപ്പളതി

എസട്.ചക.വതി. സ്കൂള

ഷശ്രീജ

കുരതിക്കട ചതക്കതതില ,എസട്. വതി. മകാരക്കറട് പതി.ഓ കരുനകാഗപ്പളതി

ML

കരുനകാഗപ്പളതി

മകാനനതിന്ന വതിള

അബ്ദുല ലതശ്രീഫട്. എരം

പടതിപുരയതില, ആലരംകടവട് പതി.ഓ._

CPI

കരുനകാഗപ്പളതി

പളതിക്കല

പതി . ശതിവരകാജന

കതിഴകക്കടതട്ചതക്കതതില, എസട് വതി മകാരക്കറട് പതി ഓ, കരുനകാഗപ്പളതി
CPI

തയതില ചതക്കതതില, ആലരംകടവട് പതി.ഓ.
CPI(M)
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മകാണതിയമ്പളതില, ആലരംകടവട് പതി.ഓ.

കരുനകാഗപ്പളതി

തുറയതിലകുന്നട്

പതി. രകാജു

കരുനകാഗപ്പളതി

ആലരംകടവു

അഡശ്വ. റതി. പതി. സലതിരംകുമകാര

തയതില വശ്രീടട്, ആലരംകടവട് പതി.ഓ._

INC

അടൂര

മതിതപുരരം

സൂസതി കജകാസഫട്

കളത്തൂര കമകലതതില, കരുവകാറ

INC

അടൂര

ഇ വതി വകാരഡട്

ജലജ

ചനടുകങ്ങകാടട്, ആനന്ദപ്പളതി പതി ഒ, പന്നതിവതിഴ, അടൂര

INC

അടൂര

പന്നതിവതിഴ

ഷകാരലകാല

ഷകാരകാ ഭവന, പന്നതിവതിഴ, ആനന്ദപ്പളതി പതി ഒ

CPI

അടൂര

ചസലവഷന ആരമതി

രമണതി അപ്പുക്കുടന

വതിളയതില ചതകക്കപ്പുര, പന്നതിവതിഴ, ആനന്ദപ്പളതി പതി ഒ

CPI(M)

അടൂര

സതിവതില കസഷന

ശശതികുമകാര

നതിധതി ഭവന, പന്നതിവതിഴ, അടൂര പതി ഒ

INC

അടൂര

ജവഹര

അപ്പു എന്ന അജയകുമകാര

കമകലതതില, പന്നതിവതിഴ, അടൂര പതി ഒ

CPI

അടൂര

ആനന്ദപ്പളതി

കജരകാതതി സുകര(ന്ദന

കലരംപുറതട് വടകക്കതതില, പന്നതിവതിഴ, ആനന്ദപ്പളതി, അടൂര

KCM

അടൂര

കപകാകതകാടട്

ലതിസതി സകാമുവല

ഷതിബ ഭവന, ആനന്ദപ്പളതി പതി ഒ

SJ(D)

അടൂര

എരം ജതി വകാരഡട്

കതകാമസട് (ഫകാനസതിസട്

കണ്ടേനല്ലൂര കതിഴകക്കതതില, ആനന്ദപ്പളതി പതി ഒ

INC

അടൂര

ഭഗതട് സതിരംഗട്

എന ഡതി രകാധകാകൃഷ്ണന

ചനടുനകാഗപ്പളതില, പന്നതിവതിഴ, ആനന്ദപ്പളതി പതി ഒ

CPI

അടൂര

പന്നതിവതിഴ ഈസട്

ശശതികുമകാര

മുടതയതട് വശ്രീടട്, പറകക്കകാടട് പതി ഒ

INC

അടൂര

സരംഗമരം

സതിജതി ഷതിബ

പകാവതിള പുതന വശ്രീടട്, പറകക്കകാടട്

INC

അടൂര

കനതകാജതി

ശകാമുവലകുടതി കതകാമസട്

മകാതതിരരംപളതില, പറകക്കകാടട്

IND

അടൂര

പറകക്കകാടട്

സകന്തകാഷട്

കതകാണ്ടേലതില, പറകക്കകാടട് പതി ഒ, അടൂര

INC

അടൂര

പറകക്കകാടട് ഈസട്

അനൂപട് ച(ന്ദകശഖര

കരവതതി ഭവന, പറകക്കകാടട്

INC

അടൂര

അനന്ദരകാമപുരരം

സുധകാ പത്മകുമകാര

ആലതിനചറ വടകക്കതതില, പറകക്കകാടട് പതി ഒ

INC

അടൂര

പറകക്കകാടട് ചവസട്

സുമതി(ത

സുമതി(തകാലയരം, പറകക്കകാടട്

IND

അടൂര

റതി ബതി വകാരഡട്

ഉഷകാ കജകാസട്

ചതിറക്കകരകാടട് കമകലതതില, പന്നതിവതിഴ, അടൂര

KCM

അടൂര

കണ്ണരംകകകാടട് കനകാരതട്

അജതി വരഗശ്രീസട്

പകാണ്ടേതിക്കുടതിയതില ചതകക്കപുതന വശ്രീടട്, റതി.ബതി കറകാഡട്, അടൂര

KCM

അടൂര

അടൂര ചസനടല

ഷകാജഹകാന

ഉഷകാറ മനസതില, കണ്ണരംകകകാടട്, അടൂരട്

CPI(M)

അടൂര

കണ്ണരംകകകാടട്

ദതിവര ചറജതി മുഹമദട്

ചറജതി മനസതില, കണ്ണരംകകകാടട്, അടൂര

IND(LDF)

അടൂര

ചനല്ലതിമൂടതിലപടതി

കുഞ്ഞൂഞമ കജകാസഫട്

കതകാണ്ടേലതില വശ്രീടട്, കണ്ണരംകകകാടട്, അടൂര

INC

അടൂര

അയപ്പനപകാറ

സലശ്രീന ബശ്രീവതി എസട്

സക്കശ്രീര ഹുസസന നഗര, കണ്ണരംകകകാടട്

CPI(M)

അടൂര

ടപൗണ് വകാരഡട്

സതി റതി കകകാശതി

ചനല്ലതിമൂടതില ചകാരം വതില്ല, അടൂര

INC

അടൂര

മൂന്നളരം

കൃഷ്ണ എസട് നകായര

(ശശ്രീജകാ ഭവനരം, മൂന്നകാളരം

IND(LDF)

അടൂര

പ്രതിയദരശതിനതി

സജു മതിഖകാകയല

ചതക്കുരംമുറതിയതില (ശശ്രീ കയശു വതിലകാസരം, മൂന്നകാളരം

KCM

അടൂര

കഹകാളതി കകകാസട്

ചക മകഹഷട് കുമകാര

എള്ളുരംവതിളയതില വശ്രീടട്, കറുവകാറ

CPI(M)

അടൂര

പുതതിയകകാവതിലചതിറ

ഉമന കതകാമസട്

അറയല പറന്പതില, കരുവകാറ, അടൂര

INC

പതനരംതതിട

ചപരതിങ്ങമല

കുഞ്ഞൂഞമ വരഗശ്രീസട്

ചരതിവുകകാലകായതിലട്, നന്നുവക്കകാടട് കനകാരതട്, പതനരംതതിട. പതി.ഒ

INC

Page 25

RSP

Urban Local Body - Result Sheet
പതനരംതതിട

അഞക്കകാലകാ

പതി.ചക. അനശ്രീഷട്

പുളതിനതില്ക്കുന്നതതിലട്, ചവടതിപ്രരം, പതനരംതതിട. പതി.ഒ

CPI(M)

പതനരംതതിട

വഞതിചപ്പകായ

കജകാളതി ചസലട് വനട്

കൂനകാനതിക്കലട് വശ്രീടട് കതകാന്നരകാമല. പതി.ഒ, പതനരംതതിട

INC

പതനരംതതിട

ചവടതിപ്പുറരം

അനതിലട് കുമകാരട്

രകാമമരംഗലതട് വശ്രീടട്, കതകാന്നരകാമല. പതി.ഒ, പതനരംതതിട

CPI(M)

പതനരംതതിട

ശരദകാമഠരം

ജകാസതിനട് കുടതി

പുതുകവലതിലട് പുതനട് വശ്രീടട്, മുണ്ടുകകകാടയലട്. പതി.ഒ, പതനരംതതിട

INC

പതനരംതതിട

മുണ്ടുകകകാടയല

സതിജതി എബതി

ചരതിവു കകാലകായതിലട്, മുണ്ടുകകകാടയലട്. പതി.ഒ, പതനരംതതിട

INC

പതനരംതതിട

പൂവനപകാറ

മുണ്ടുകകകാടയലട് സുകരന്ദ്രനട്

ചപകാന്പകാറ വശ്രീടട്, മുണ്ടുകകകാടയലട്. പതി.ഒ, പതനരംതതിട

IND

പതനരംതതിട

തതിക്കകാവട്

അനതിലട് കുമകാരട് വശ്രീ.ജതി (അനതിലട്
മണ്ണതിലട്)

ശശ്രീവത്സരം (വടകക്ക വശ്രീടട്, പതനരംതതിട. പതി.ഒ

INC

പതനരംതതിട

പടരംകുളരം

സകാബ. ആരട്

കുരുവതിക്കകാടതിലട് വശ്രീടട്, ചതിറ്റൂരട്, പതനരംതതിട

CPI(M)

പതനരംതതിട

കപട സപൗതട്

അഡശ്വ. റതി. സക്കശ്രീരട് ഹുസസനട്

ബശ്രീനകാ മന്സതിലട്, അഴൂരട്, പതനരംതതിട

CPI(M)

പതനരംതതിട

കപട കനകാരതട്

കറകാസട് ലതിനട് സകന്തകാഷട്

വടകക്ക വശ്രീടതിലട്, തകാചഴ ചവടതിപ്രരം, പതനരംതതിട

INC

പതനരംതതിട

സകരളതിപുരരം

പ്രതിയ പ്രസകാദട്

നതിരകവലട് വശ്രീടട്, സമലപ്ര പതി.ഒ, പതനരംതതിട

INC

പതനരംതതിട

കുലകശഖരപതതി

സഷലജ. എസട് (ഹസതി)

കുഴതിപ്പറനശ്വതിലട് വശ്രീടട്, കുലകശഖരപതതി, പതനരംതതിട

SDPI

പതനരംതതിട

അറബതികട് കകകാകളജട്

ഷകാജഹകാനട്. വതി.എ

വടകക്കചരുവതിലട്, കുലകശഖരപതതി, പതനരംതതിട

CPI(M)

പതനരംതതിട

കുമ്പഴ കനകാരതട്

സൂസനട് കജകാണട്

കളളുകവലതിലട്,കുനശ്വഴ. പതി.ഒ, പതനരംതതിട

INC

പതനരംതതിട

സമലകാടുരംപകാറ തകാഴരം

പുരുകഷകാതമനട് നകായരട്
(ഉതമനട് നകായരട്)

ചതിറയകാടട് മുരുകപ്പലട് വശ്രീടട്, കുനശ്വഴ. പതി.ഒ, പതനരംതതിട

CPI(M)

പതനരംതതിട

സമലകാടുരംപകാറ

ലകാലതി രകാജു

ചനടുന്പളളതില_സമലകാടുപകാറ, കുന്പഴ പതി ഒ

CPI(M)

പതനരംതതിട

പകാകവലതി

ബതിജതി കജകാസഫട്

മകാന്പറ ശങരതതില_നതിരവുപുരയതിടതതില_കുന്പഴ

KC

പതനരംതതിട

കുമ്പഴ ഈസട്

വതില്ലകതട്
ചക ആര അരവതിന്ദകാകന നകായര കുമ്പഴ പതി ഒ

INC

പതനരംതതിട

കുമ്പഴ സപൗതട്

ചപകാന്നമകാ ശശതി

തുണ്ടേതിയതട് പടതിഞകാചറ മുറതിയതില_കുന്പഴ

CPI(M)

പതനരംതതിട

കുമ്പഴ ചവസട്

മതിനതി വതില്സനട്

ചനടുന്പറതട് _കുന്പഴ

INC

പതനരംതതിട

ചുടതിപ്പകാറ ഈസട്

റഷശ്രീദകാ ബശ്രീവതി

ചകകാച്ചുപറന്പതില_കുലകശഖരപതതി

ML
INC

പതനരംതതിട

ചുടതിപ്പകാറ

എരം സതി ചഷറശ്രീഫട്

എരം സതി മനസതില
കുലകശഖരപതതി

പതനരംതതിട

വലരംചുഴതി

എ സുകരഷ്കുമകാര

കുമകാര നതിലയരം_കല്ലറക്കടവട്

INC

പതനരംതതിട

കകാരക്കടവട്

ബതി മണതിയമ

വളളതികയതട്_കല്ലറക്കടവട്

INC

മനകാഴതികതിഴകക്കതതില
അഴൂര
പതനരംതതിട

അഴൂര ചവസട്

അഡശ്വ: കറകാഷന നകായര

പതനരംതതിട

അഴൂര

ചക ജതി പ്രകകാശട്

INC
കകകാട്ടൂരട് കതിഴകക്കതതില_അഴൂര_
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പതനരംതതിട

ചകകാടുന്തറ

വതിളവതിനകാല കഗ്രേസട് ഭവന
കജകാണ്(ബകാബ വതിളവതിനകാല)

വതിളവതിനകാല കഗ്രേസട് ഭവന
ചകകാടുന്തറ

BJP

പതനരംതതിട

കകകാകളജട്

ചക ആര അജതിത്കുമകാര

കരകാഹതിണതി സദനരം_അഴൂര

IND

പതനരംതതിട

ടപൗണ് വകാരഡട്

സുഗന സുകുമകാരന

ഇടമുറതിയതില_ചുരുളതികക്കകാടട്_പതനരംതതിട

INC

പതനരംതതിട

കരതിമ്പനകാക്കുഴതി

ബതിന അജയന

ചരതിവുപുരയതിടതതില_കരതിന്പനകാക്കുഴതി_പതനരംതതിട

IND

പതനരംതതിട

ചുരുളതികക്കകാടട്

ആനതി സജതി

ശകാങ്കൂര വശ്രീടട്_നന്നുവക്കകാടട്

KCM

ഉമര ഖകാന(തരംപതി)

നതിസകാഭവന
മുത്തൂര
തതിരുവല്ലകാ

CPI(M)

ശുഭ സഞ്ചു

കകാടളതട്
ചുമത പതി ഓ
തതിരുവല്ലകാ

CPI(M)

അനു വതി കജകാണ് (സുജ തരംപു)

കതകാപ്പതില മലയതില
പുതനതറ വശ്രീടട്
ചുമത പതി ഓ
തതിരുവല്ലകാ

CPI(M)

KCM

തതിരുവല്ല

തതിരുവല്ല

തതിരുവല്ല

മുത്തൂരകനകാരതട്

ചുമത

ആറ്റുചതിറ

തതിരുവല്ല

കതിഴക്കന മുത്തൂര

ലതിനഡ കതകാമസട് വഞതിപ്പകാലരം

വഞതിപ്പകാലതതിങല
ചുമത പതി ഓ
തതിരുവല്ലകാ

തതിരുവല്ല

വകാരതിക്കകാടട്

റഹുമതട്

ചകകാച്ചശ്രീമണ്ണതില_കുറപ്പുഴ_തതിരുവല്ലകാ_

ML

തതിരുവല്ല

അണ്ണകാവടരം

എസട് ചക ഭകാനു

തടതതില ചതകക്കതതില_അണ്ണവടരം പതി ഓ_കുറപ്പുഴ പതി ഓ_തതിരുവല്ലകാ

INC

നകാട്ടുകടവട്

കജക്കബട് കുരരന (തരംബകാച്ചന
നടുവതികലക്കുറട്)

നടുവതികലക്കുറട് വശ്രീടട്
കുറപ്പുഴ പതി ഓ
തതിരുവല്ലകാ

KCM

തതിരുവല്ല

കകകാകളജട് വകാരഡട്

സതശ്രീശട് ബകാബ (ബകാപ്പു കതിഴക്കന
പലതിപ്ര പുതന വശ്രീടട്_കുറപ്പുഴ പതി ഓ_തതിരുവല്ലകാ
മുത്തൂര)

IND

തതിരുവല്ല

ആമല്ലൂര ചവസട്

അനതിതകുമകാരതി

കണതിയകാരംപകാറ വശ്രീടട്_മഞകാടതി_തതിരുവല്ലകാ

IND

തതിരുവല്ല

ആമല്ലൂര ഈസട്

സൂസന ചനല്ലതിമൂടതില

ചനല്ലതിമൂടതില_ആമല്ലൂര _മഞകാടതി പതി ഓ_തതിരുവല്ലകാ_

INC

തതിരുവല്ല

മശ്രീന്തലക്കര

കജക്കബട് കജകാരജട്(സണ്ണതി
മനയല)

മനയല വശ്രീടട്
മഞകാടതി
തതിരുവല്ലകാ

KCM

തതിരുവല്ല

മഞകാടതി

വരഗശ്രീസട് ചക വതി(തങച്ചന
കകാഞതിരക്കകാടട്)

കകാഞതിരക്കകാടട്_മഞകാടതി പതി ഓ_തതിരുവല്ലകാ

IND

തതിരുവല്ല
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തതിരുവല്ല

തതിരുവല്ല

ചറയതിലകവ കസഷന

പുഷഗതിരതി

ഷകാജതികുമകാര നകാരകായണന(ഷകാജതി
സകന്ദശട്_ആര എസട് പതി ഓ_തതിരുവല്ലകാ
തതിരുവല്ല)

JD(S)

ജതിജതി വടകശ്ശേരതില

വടകശ്ശേരതില വശ്രീടട്
കകകാടകതകാടട്
തതിരുവല്ലകാ

KCM

IND

തതിരുവല്ല

സത മല

ചക ആര രഘുക്കുടന പതിള

ചകകാരംപകാടതിയതില
മഞകാടതി
തതിരുവല്ലകാ

തതിരുവല്ല

കകറകാടട്

ശകാന്തമ സണ്ണതി പകാറയമണ്ണതില

പകാറയമണ്ണതില_മഞകാടതി_തതിരുവല്ലകാ

IND

തതിരുവല്ല

ഇരുവളതിപ്ര

അരുണ ചചല്ലപ്പന

തുരുതമല പകാറയതില_തതിരുമൂലപുരരം_തതിരുവല്ലകാ

INC

തതിരുവല്ല

കതകാണ്ടേറ

ബതികനകാജട്

ഉഴതതില പകാറയതില_തതിരുമൂലപുരരം_തതിരുവല്ല_

IND

തതിരുവല്ല

തതിരുമൂലപുരരം ഈസട്

ഫതിലതിപ്പട് കജകാരജട്

പുതനപുരയതില_തതിരുമൂലപുരരം_തതിരുവല്ല

KCM

തതിരുവല്ല

ആഞതിലതി മൂടട്

ശകാന്തമ വരഗശ്രീസട് (ചകകാച്ചുകമകാള
പരരകാരതട്)
പരതിയകാരതട് വശ്രീടട്, തതിരുവല്ല

KCM

തതിരുവല്ല

തതിരുമൂലപുരരം ചവസട്

കജകാസട് പഴയതിടരം

പഴയതിടതവശ്രീടട്, തതിരുമൂലപുരരം പതി ഒ

KCM

തതിരുവല്ല

ശശ്രീരകാമകൃഷ്ണകാശമരം

യമുന ഗതിരശ്രീഷട്

സകായതി കരപ, ഇരുവളതിപറ, തതതിരുമൂലപുരരം

BJP

തതിരുവല്ല

കുളക്കകാടട്

ചഡലസതി

പുളതിക്കപറന്പതില തകാഴ്ചയതില വശ്രീടട്, കുളക്കകാടട്, തതിരുവല്ല

KC

തതിരുവല്ല

തുകലകശ്ശേരതി

ഷശ്രീബ

പണ്ടേകാതറയതില വശ്രീടട്, തുകലകശ്ശേരതി, തതിരുവല്ല

IND

തതിരുവല്ല

മതതില ഭകാഗരം

ഉഷ രകാജു

കകാരയകാടട് വകാരരരം, ചചറുവളശ്രീല, തുകലകശ്ശേരതി, തതിരുവല്ല

BJP

തതിരുവല്ല

കതിഴക്കന മുറതി

ബതിന ജയകുമകാര

ജയവതിഹകാര, കതിഴക്കുരംമുറതി, കകാവുരംഭകാഗരം പതി ഒ

INC

തതിരുവല്ല

ശശ്രീ വല്ലഭ

ഗരംഗകാ രകാധകാകരഷ്ണന

കവണകാടട്, മതതിലഭകാഗരം, തതിരുവല്ല

BJP

തതിരുവല്ല

കകാവുരംഭകാഗരം

ഗശ്രീതകാ സതശ്രീഷട്

മകായകാ നതിവകാസട്, കകാവുരംഭകാഗരം പതി ഒ

IND

തതിരുവല്ല

ഉതകമല

കജകാരജട് മകാതത

പനച്ചമൂടതില, കകാവുരംഭകാഗരം പതി ഒ, തതിരുവല്ല

INC

തതിരുവല്ല

അഴതിയതിടതചതിറ

പതി എസട് മകനകാഹരന

പതതിരപളശ്രീല, അഴതിയതിടതചതിറ പതി ഒ, തതിരുവല്ല

BJP

തതിരുവല്ല

മന്നരംകരചതിറ

എരം ചക സുകുമകാരന

മുളവനകാടട് വശ്രീടട്, മന്നരംകരച്ചതിറ, കകാവുരംഭകാഗരം പതി ഒ, തതിരുവല്ല

IND

തതിരുവല്ല

അഞലകുറതി

മകാതത ചകാകക്കകാ

കകാഞതിരക്കകാടട് വശ്രീടട്, കകാവുരംഭകാഗരം, തതിരുവല്ല

INC

തതിരുവല്ല

എരം ജതി എരം

പതി എന അരംശുമതതി

തുഷകാര, പകാലതികയക്കര, പകാലസട് കറകാഡട്, തതിരുവല്ല

IND

തതിരുവല്ല

കമരതി ഗതിരതി

ഷശ്രീല വരഗശ്രീസട്

പുതപപ്പറന്പതില, കകാട്ടൂക്കര, തതിരുവല്ല

KCM

തതിരുവല്ല

ടപൗണ് വകാരഡട്

(പദശ്രീപട് മകാമന മകാതത

പുതനമഠതതില കണ്ടേതതില, പകാലതികയക്കര, തതിരുവല്ല

IND

തതിരുവല്ല

രകാമന ചതിറ

അനു കജകാരജട്

വതിളക്കുപകാടതതില, ചറയതിലകവകസഷന പതി ഒ, തതിരുവല്ല

INC

തതിരുവല്ല

ചജ പതി നഗര

കകകാശതി കതകാമസട്

ച(ന്ദവതിരുതതിയതില, ടതി ബതി ഹതില, മുത്തൂര പതി ഒ, തതിരുവല്ല

INC

തതിരുവല്ല

കകകാടകാലതില

സുകരഷട് കുമകാര

പടതിഞകാകറപറന്പതില, മുത്തൂര പതി ഒ, തതിരുവല്ല.

CPI(M)

തതിരുവല്ല

മുത്തൂര

(പശ്രീത ജയന

ചവളയകാരംപളശ്രീല, മുത്തൂര പതി ഒ, തതിരുവല്ല.

CPI(M)
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കകായരംകുളരം

ചടപൗണ് യു പതി എസട്

ദതിവകാകരന

കജരകാതതിഷ്ഭവനരം എരുവകതിഴക്കട്

INC

ജലശ്രീല സക്കശ്രീര നമ്പലകശ്ശേരതിലഎരുവ പടതിഞകാറട് , കരശ്രീലക്കുളങ്ങര.
പതി.ഒ.

കകായരംകുളരം

ചകകാറ്റുകുളങര

ജലശ്രീല സക്കശ്രീര

ML

കകായരംകുളരം

അറയല

പതിറതി റരംല

കകായരംകുളരം

കമകാഹതിദശ്രീനപളതി

എച്ചട് കുത്സുമ

കയകാലയല ഷഹതിദകാര പളതിക്കുസമശ്രീപരം.കകായരംകുളരം

CPI(M)

കകായരംകുളരം

വലതിയപറമ്പട്

അഡശ്വ.എ.ഷതിജതി

ചകകാച്ചുകകകാടയകതട് തറയതില ,എരുവ പതി.ഒ.കകായരംകുളരം.

CPI

കകായരംകുളരം

മകാവതിലതട്

വത്സല കമകാഹനദകാസട്

കുറതിതറകതിഴക്കതതില എരുവ ചവസട് എരുവ.പതി.ഒ.

CPI(M)

കകായരംകുളരം

ഏരുവകാ കകതരം

ഡതി,ശശ്രീലത

കഗകാകുലരം എരുവ പതി.ഒ കകായരംകുളരം.

INC

കകായരംകുളരം

ചവയര ഹപൗസട്

ചക.അനതിത അയപ്പന

കപകാക്കകാടട് കതിഴക്കതതില എരുവ കകായരംകുളരം

ML

കകായരംകുളരം

മകാരക്കറട്

പതി.ചക.ചകകാച്ചുകുഞട്

ഷശ്രീജകാ മനസതില , കകായരംകുളരം.

ML

കകായരംകുളരം

ശശ്രീ വതികഠകാഭ

ലതകാഭകായതി

ചക്കകാലകതിഴക്കതതില , എരുവ.പതി.ഒ കകായരംകുളരം.

BJP

കകായരംകുളരം

ഗുരുമന്ദതിരരം

ആര . സുമതിതന (കമകാഹനന )

ചതക്കകനഴതട്,എരുവകതിഴക്കട്,എരുവ.പതി.ഒ.കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

ഏരുവ

അമ്പതിളതി സുകരഷട്

രകാകധയരം, എരുവ പതി.ഒ കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

കകാക്കനകാടട്

മതിനതി ശകാമുവല

കകായരംകുളരം

മദസകാ

എ.അനസകാരതി

കകകായതിക്കകലതട്, ചപരുങ്ങകാല .പതി.ഒ കകായരംകുളരം.

INC

കകായരംകുളരം

ചറയതിലകവ കസഷന

സബശ്രീല ലതശ്രീഫട്

കളശ്രീയല പുതന വശ്രീടട് കചരകാവളതി, കകായരംകുളരം .പതി.ഒ.

CPI(M)

കകായരംകുളരം

ചചപ്പളതില

കലഖമുരളതിധരന

മുരളതി നതിവകാസട്. ചപരുങ്ങകാല.പതി.ഒ കകായരംകുളരം.

BJP

കകായരംകുളരം

കരതിമുടരം

പതി.ഗകാനകുമകാര

കുഴതിക്കകാലതറയതില , ചപരുങ്ങകാല.പതി.ഒ കകായരംകുളരം

CPI(M)

ശരകാമള സുധകാകരന

സതയതില ,
ചപരതിങ്ങകാല.പതി.ഒ .കകായരംകുളരം

CPI(M)

പഴയചതരുവതില വശ്രീടട് എരം.എസട്.കകകാകളജതിനുകതിഴക്കട് കകായരംകുളരം.

ചകകാരണ്ടേതിപ്പളതില ചപരതിങ്ങകാല, പതി.ഒ കകായരംകുളരം.

CPI

IND

കകായരംകുളരം

കകകായതിപ്പളതി കകാരകാണ

കകായരംകുളരം

ചപരതിങ്ങകാല കതിഴക്കട്

കകായരംകുളരം

ചപരതിങ്ങല പടതിഞകാറട്

ശശ്രീകല

സപനുമ്മൂടതില പതി.ഒ.കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

ചനലഗകവഷണ കകന്ദ്രരം

എ.നസറുള

ബതിജു കകകാകടജട് കചരകാവളതി കകായരംകുളരം പതി.ഒ

INC

കകായരംകുളരം

മുരുക്കതിന മൂടട്

രകാജശശ്രീ കകകാമളതട്

കകകാമളതവശ്രീടട് കചരകാവളതി കകായരംകുളരം പതി.ഒ.

INC

കകായരംകുളരം

പുളതിക്കണക്കട്

കസകാളമന ചറകാസകാരതികയകാ

കസകാളമന ഭവനരം പുളതിക്കണക്കട് പതി.ഒ. കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

ഇ. എകസറട്

അഡശ്വ യു മുഹമദട്

ആലമൂടതില സബതിമനസതില കചരകാവളതി, കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

ചകാരവളതി വടക്കട്

സസറ നുജുമുദ്ദശ്രീന

ആലമൂടതിലകചരകാവളതി കകായരംകുളരം പതി.

IND

കകായരംകുളരം

ചകാരവളതി

എസട് കകശുനകാഥട്

കകാരൂര ശശ്രീരരംഗരം, കചരകാവളതി കകായരംകുളരം പതി.ഒ.

CPI(M)

വത്സലവതിജയന

കകകാളഭകാഗതട് ചപരുങ്ങകാല പതി.ഒ.
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കകായരംകുളരം

കലരംമൂടട്

സരസശ്വതതിയമ

മുണ്ടേപ്പളതില ചതക്കതതില , കുന്നതകാലരം മൂടട് കകായരംകുളരം പതി.ഒ

CPI(M)

കകായരംകുളരം

കമനകാകതരതില

എസട് സുകമഷട്

കകായരംകുളരം

അമ്പലപ്പകാടട്

സതി.എസട് ബകാഷ

കകായരംകുളരം

കതകാടവതിള ഗകവഷണ കകന്ദ്രരം

ചസലശ്രീന

എസട്.എ മനസതില ,കരഷ്ണപുരരം പതി.ഒ. കകായരംകുളരം.

CPI(M)

കകായരംകുളരം

കരഷ്ണപുരരം കകതരം

പതി.സതി കഗകാപകാലകരഷ്ണന

വലതിയപറമ്പതില ,കരഷ്ണപുരരം പതി.ഒ. കകായരംകുളരം.

INC

കകായരംകുളരം

ഫകാകറതി

രകാകജന്ദ്രന ചക

വതിജയഭവനരം , പകാലസട് കറകാഡട്, കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

ചതിറക്കടവരം

ഭകാമതിനതി

അച്ചതതമരംഗലരം,ചതിറക്കടവരം കകായരംകുളരം പതി.ഒ

IND

കകായരംകുളരം

പുതതിയതിടരം ചതക്കട്

റതി. രഞ്ജതിതരം

സതിരംഫണതി ചതിറക്കടവരം കകായരംകുളരം പതി.ഒ

CPI(M)

കകായരംകുളരം

പുതതിയതിടരം വടക്കട്

അഡശ്വ എ അജതികുമകാര

ചകകാല്ലകശ്ശേരതിതറ, കണ്ണമ്പളതിഭകാഗരം

CPI

കകായരംകുളരം

മുനസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

ചക പുഷദകാസട്

കൂടകാരരം ചതിറക്കടവരം,കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

കകകാകളജട്

ഹരംസക്കുടതി

മുക്കതില പുതന വശ്രീടട് എരുവ
കകായരംകുളരം

കകായരംകുളരം

കപകാളതി ചടക്കട്നതിക്കട്

എ.പതി.ഷകാജഹകാന കകപ്പകാകശ്ശേരതി

പതിടതികപ്പറമ്പതില എരം എസട് .എരം കകകാകളജട് ജരംഗഷൻ കകായരംകുളരം

CPI(M)

CPI(M)

മരംഗലതട് തറ ,പുളതിക്കണക്കട് പതി.ഒ. കകായരംകുളരം

CPI(M)

ചകാവടതിയതില ,കരഷ്ണപുരരം പതി.ഒ.

IND

INC

കകായരംകുളരം

കഹകാമതികയകാ ആശുപതതി

ശശ്രീകല ആനന്ദന

തുണ്ടേതിലതറയതില
കണ്ണമ്പളശ്രീഭകാഗരം കശ്രീരതിക്കകാടട് ചതക്കട്
കകായരംകുളരം

കകായരംകുളരം

കകകാടക്കടവട്

ഗകായതതി

സകാധപുരതട് വശ്രീടട് കശ്രീരതിക്കകാടട് ചതക്കട് കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

മൂകലകശ്ശേരതില

റജതി മകാവനകാല

ആര സതി.നതിവകാസട്, കശ്രീരതിക്കകാടട് ചതക്കട്

IND

കകായരംകുളരം

പുളതിമുക്കട്

കരുവതില നതിസകാര

കരുവതില കശ്രീരതിക്കകാടട് ചതക്കട് കകായരംകുളരം

SJ(D)

കകായരംകുളരം

ഐകര ജരംഗ്ഷന

മസൂദട് പതി.ചക

പുന്നയതട് ബരംഗകാവട് കണ്ണമ്പളതി ഭകാഗരം കകായരംകുളരം

INC

കകായരംകുളരം

കണ്ണമ്പളതി

എസട്. ഷരംസട്

സഫസല മനസതില , കണ്ണമ്പളതി ഭകാഗരം കകായരംകുളരം

CPI(M)

മകാകവലതിക്കര

മറരം വടക്കട്

അഡശ്വ. ചക.ആര .മുരളശ്രീധരന

ചന്ദ്രവതിലകാസരം, മറരംവടക്കട്, തടകാരമ്പലരം.പതി.ഒ

INC

മകാകവലതിക്കര

കുരുവതിക്കകാടട്

കുരരന പളതട്

പളതട് കഗ്രേസട് കകകാകടജട്, കണ്ടേതിയൂര , മകാകവലതിക്കര

INC

മകാകവലതിക്കര

കണ്ടേതിയൂര

ചക. കഗകാപന

ഇടകശ്ശേരതിയതട്, കണ്ടേതിയൂര ,തടകാരമ്പലരം.പതി.ഒ

INC

മകാകവലതിക്കര

മുനതിസതിപ്പല ബസട് സകാനറട്

ബതി. അമ്പതിളതി

പഞവടതി ഗകാരഡനസട്, സപ്രവറട് ബസട് സകാനതിനട് സമശ്രീപരം, മകാകവലതിക്കര IND

മകാകവലതിക്കര

പ്രകായതിക്കര ചടമ്പതിള

കജക്കബട് ഐപ്പട് (മകാധരര കുഞട്) തുണ്ടേയതട് ചരച്ചട് വന, പ്രകായതിക്കര, മകാകവലതിക്കര

IND

മകാകവലതിക്കര

പ്രകായതിക്കര

സജശ്രീവട്

പറയകാടട്, പ്രകായതിക്കര, മകാകവലതിക്കര

INC

മകാകവലതിക്കര

ഗവ കഹകാസതിറല വകാരഡട്

ബതിനു വരഗശ്രീസട്

ചതിറപ്പറമ്പതില , തഴക്കര, മകാകവലതിക്കര

INC

മകാകവലതിക്കര

തഴക്കര

കതകാമസട്.സതി. കുറതികശരതില

കുറതികശരതില , പുതതിയകകാവട്, മകാകവലതിക്കര

KCM

മകാകവലതിക്കര

പുതതിയക്കകാവട് മകാരക്കറട്

കതകാമസട് മകാതത (കമകാനച്ചന )

ആലതിചന ചതകക്കതതില പുതന പുരയതില ,പുതതിയകകാവട്, മകാകവലതിക്കര

IND

മകാകവലതിക്കര

ചകകാടരകകാവട്

ആര . ഗശ്രീതകാകുമകാരതി

നടുവതികലമലയതില ചതിറയതില , ചകകാറകാരകകാവട്, മകാകവലതിക്കര

CPI

മകാകവലതിക്കര

ചറയതിലകവ കസഷന

പതി.ആര . ഉതമന

പൂവണ്ണല , പുതതിയകകാവട്, മകാകവലതിക്കര

IND
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മകാകവലതിക്കര

കലമല

സതതി കകകാമളന

ശകാലതിനതി, പുതതിയകകാവട്, മകാകവലതിക്കര

CPI(M)

മകാകവലതിക്കര

ഉമ്പരനകാടട്

ജതിജുകമകാന (ലകാല )

ഇടതിയപ്പന വതിളയതില , മകാകവലതിക്കര

CPI(M)

മകാകവലതിക്കര

ആയുരകവദ കഹകാസതിറല

ചക.പതി.വതിദരകാധരന ഉണ്ണതിതകാന

സകലകാസട് ഭവന , ചകകാറകാരകകാവട്, മകാകവലതിക്കര

IND

മകാകവലതിക്കര

പവരഹപൗസട്

കൃഷ്ണകുമകാരതി

പ്രശകാന്തതി, എസട്.ഡതി.എ. സ്കൂളതിനട് സമശ്രീപരം, ചകകാറകാരകകാവട്, മകാകവലതിക്കര

INC

മകാകവലതിക്കര

പടശ്രീകതകാടട്

ബതിജതി അനതില കുമകാര

തകാഴതട് വശ്രീടട്, കപകാനകരം, മകാകവലതിക്കര

CMP

മകാകവലതിക്കര

പുന്നമുടട് മകാരക്കറട്

ലതിജ.സതി.വതിനു

മണ്ണനകരതറയതില , പുന്നമൂടട് പതി.ഒ., മകാകവലതിക്കര

CPI(M)

മകാകവലതിക്കര

കപകാനകരം

ശരകാമളകാ രകാധകാകൃഷ്ണന

പുലപ്പറമ്പതില കണ്ടേതതില , കഗകാകുലരം, കപകാനകരം, മകാകവലതിക്കര

CPI(M)

മകാകവലതിക്കര

ഫകാകറതി

ലശ്രീല അഭതിലകാഷട്

സകഹകാദര, ചചടതികുളങ്ങര.പതി.ഒ., മകാകവലതിക്കര

CPI(M)

മകാകവലതിക്കര

സതിവതില കസഷന വകാരഡട്

വതിജയമ ഉണ്ണതിക്കൃഷ്ണന

കകാട്ടുമഠതതില , ചപകാന്നകാരരംകതകാടരം, മകാകവലതിക്കര

BJP

മകാകവലതിക്കര

ചകകാച്ചതികല ചതക്കട്

മശ്രീന സുനതില

കണതിയകാരംപറമ്പതില , മതിനതി മന്ദതിരരം, ചപകാന്നകാരരംകതകാടരം, മകാകവലതിക്കര

INC

മകാകവലതിക്കര

ചപകാന്നകാരരം കതകാടരം

ദതിവര. എസട്.

ചതകക്കപറമ്പതില , ചകകാടകാരരംപറമ്പതില , മകാകവലതിക്കര

BJP

മകാകവലതിക്കര

കകകാടയകരം

രഞ്ജതിത്കുമകാര

രഞ്ജതിതട് വതില്ല, ഉമ്പരനകാടട്, മകാകവലതിക്കര.പതി.ഒ.

INC

മകാകവലതിക്കര

മുനതിസതിപ്പല ആഫതിസട്

ലളതിതകാ രവശ്രീന്ദ്രനകാഥട്

അമ്പലകാതട്, പൂക്കട ജരംഗ്ഷന , മകാകവലതിക്കര

INC

മകാകവലതിക്കര

ചകകാച്ചതിക്കല

ചചല്ലമ

സുനതിലകകകാകടജട്, പടതിഞകാചറനട, മകാകവലതിക്കര

INC

മകാകവലതിക്കര

പനച്ചരംമൂടട്

സുമ രകാജന

മകാറകാകടതട് പുതന വശ്രീടട്, മറരംചതക്കട്, തടകാരമ്പലരം. പതി.ഒ

INC

മകാകവലതിക്കര

കണ്ടേതിയൂര ചതക്കട്

അഡശ്വ.പതി.വതി. സകന്തകാഷട് കുമകാര

വതിശശ്വമരംഗലരം, കണ്ടേതിയൂര , മകാകവലതിക്കര

CPI(M)

മകാകവലതിക്കര

തടകാരമ്പലരം

പുഷകാ സുകരഷട്

കണ്ണങരതറയതില , കണ്ടേതിയൂര , തടകാരമ്പലരം.

CPI(M)

ചചങ്ങന്നൂര

മുണ്ടേനകകാവട്

കുഞ്ഞൂഞമ പറമ്പത്തൂര

പറമ്പത്തൂര , ചജ.ചജ.വതില്ല, മുണ്ടേനകകാവ്, ചചങ്ങന്നൂര

KCM

ചചങ്ങന്നൂര

ചകകാടതിയകാട്ടുകര

റതി.ചക.നകാരകായണന നകായര
(തങപ്പന നകായര നകാഗതങല )

നകാഗതങല , ചകകാടതിയകാട്ടുകര, മുണ്ടേനകകാവട്, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

ചടമ്പതിള വകാരഡട്

ശശ്രീകദവതി ബകാലകൃഷ്ണന

കകകാടയകതട്, തതിടകമല , ചചങ്ങന്നൂര

IND

ചചങ്ങന്നൂര

മതിതപുഴ

കസതുകുമകാരതി സുകരന്ദ്രനകാഥട്

കളരതിയല പകാഞജനരരം, പുതനകകാവട്, ചചങ്ങന്നൂര

IND(LDF)

ചചങ്ങന്നൂര

വകാഴകാര മരംഗലരം

പതി.ഡതി. കമകാഹനന

പുന്നക്കകാകടതട്, വകാഴകാരമരംഗലരം.പതി.ഒ, ചചങ്ങന്നൂരട്

INC

ചചങ്ങന്നൂര

മരംഗലരം സപൗതട്

എബഹകാരം (കജകാസട്)

ചചന്നകാടട് പടതിഞകാകറതതിലട്, വകാഴകാരമരംഗലരം.പതി.ഒ, ചചങ്ങന്നൂര

IND(LDF)

ചചങ്ങന്നൂര

മരംഗലരം കനകാരതട്

ഏലതിയകാമ സജതി

കകകാകവലതിലചഹപൗസട്, മരംഗലരം, വകാഴകാരമരംഗലരം

IND(LDF)

ചചങ്ങന്നൂര

ഇടനകാടട് ചവസട്

മകായ.എസട്.

കദവകതി മന്ദതിരരം, ഇടനകാടട്.പതി.ഒ.

IND(LDF)

ചചങ്ങന്നൂര

ഇടനകാടട് ഈസട്

കജകാസട് തുണ്ടേതിയതിലട്

തുണ്ടേതിയതിലട് ചഹപൗസട്, ഇടനകാടട്.പതി.ഒ.

IND(LDF)

ചചങ്ങന്നൂര

പുതനക്കകാവട് ഈസട്

വത്സമ എബഹകാരം

മകാങ്കുകന്നല , പുതന്കകാവട്

KCM

ചചങ്ങന്നൂര

ആറകാട്ടുകടവട്

ഭകാരഗവതി ടതി ടതി (ഭകാരഗഗവതി ടശ്രീച്ചര ) പുതന്കകാവട്, ചചങ്ങന്നൂര

BJP

ചചങ്ങന്നൂര

പുതനക്കകാവട് ചവസട്

ഓമന വരഗഗശ്രീസട്

തലകക്കകാടട് പളതട്, പുതന്കകാവട്.പതി.ഒ, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

ശകാസ്തകാരംകുളങ്ങര

ബതി. സുദശ്രീപട്

നകാലതുണ്ടേതിയതില , കശ്രീഴതികച്ചരതികമല , ചചങ്ങന്നൂര

CPI(M)

ചചങ്ങന്നൂര

അങ്ങകാടതിക്കല വകാരഡട്

ചക. ഷതിബരകാജന

കകനരകക്കകാണതിലട്, തുണ്ടേതതിലട് മല, ചചങ്ങന്നൂര

INC
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ചചങ്ങന്നൂര

മലയതില വകാരഡട്

കശകാഭ വരഗഗശ്രീസട്

കുന്നുരംപുറതട് ചഹപൗസട്, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

ഐ ടതി ഐ

ബതിജു.ആര

ചന്ദ്രവതിലകാസട്, ഐ.റതി.ഐ. ജരംഗ്ഷനട്, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

കകകാകളജട്

സുജന

ഐക്കര ചഹപൗസട്, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

അങ്ങകാടതിക്കല സപൗതട്

കമകാളതി കതകാമസട് (കമകാളശ്രീസട്
കതകാമസട്)

സകപ്പുരയതിടരം, അങ്ങകാടതിക്കലട്.പതി.ഒ., ചചങ്ങന്നൂര

IND(LDF)

ചചങ്ങന്നൂര

ഹകാച്ചറതി

കജകാസട് പുതുവന

പുതുവന, തതിടകമല , ചചങ്ങന്നൂര

KCM

ചചങ്ങന്നൂര

മൂലപ്പടവട്

സുജ കജകാണ് (സുജ കജകാരജട്)

കമകലപ്പകാണ്ടേതിയതിലട്, കശ്രീഴതികച്ചരതികമലട്, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

തതിടകമല വകാരഡട്

ഹരതിദകാസട്

പകാരംചുവടതിലട്, അങ്ങകാടതിക്കലട് ചസപൗതട്, ചചങ്ങന്നൂര

CPI(M)

ചചങ്ങന്നൂര

പണ്ടേകാവനപകാറ

ദശ്രീപ

ചതകക്കടുതട് കതിഴക്കതതിലട്, തതിടകമല , ചചങ്ങന്നൂരട്

CPI(M)

ചചങ്ങന്നൂര

ബകഥല

കതകാമസട് വരഗഗശ്രീസട് (രകാജന
കണ്ണകാടട്)

കണ്ണകാടട് തതിടകമലട്, ചചങ്ങന്നൂര

IND

ചചങ്ങന്നൂര

ചടപൗണ് വകാരഡട്

അകശകാകട് പടതിപ്പുരയല

പടതിപ്പുരയല , തതിടകമല , ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

ചറയതിലകവ കസഷന

സതിന ചപകാന്നപ്പന

കകകാതകാലതിലട്, തതിടകമല, ചചങ്ങന്നൂര

NCP

ചചങ്ങന്നൂര

വണ്ടേതിമല വകാരഡട്

ചഷരളതി രകാജന പറന്പത്തൂര

പറന്പത്തൂരട്, മുണ്ടേന്കകാവട്, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ചചങ്ങന്നൂര

വലതിയപളതി വകാരഡട്

മറതിയകാമ കജകാണട് ഫതിലതിപ്പട് (കരഷ്മ
കല്ലരംപറന്പതില )
കല്ലന്പറന്പതിലട്, മുണ്ടേന്കകാവട്, ചചങ്ങന്നൂര

INC

ആലപ്പുഴ

തുകമ്പകാളതി

മതിനതി ബതിനു

പുതന പുരയല , തുകമ്പകാളതി

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

ചകകാമകാടതി

ആര . ഷശ്രീബ

ചവളതിയതില , ചകകാമകാടതി

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

പൂകന്തകാപ്പട്

ബതി ചമഹബൂബട്

പകാളയതട് പറമ്പതില , തതരംപളതി

INC

ആലപ്പുഴ

കകാളകാതട്

റതി.ചക. ബകാബ

തടതിയല ചതിറയതില , കകാളകാതട്

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

ചകകാറരംകുളങ്ങര

കതകാമസട് കജകാസഫട് (തങച്ചന )

ബതട് ലകഹരം, പുന്നമട വകാരഡട്

INC

ആലപ്പുഴ

പുന്നമട

അരച്ചന

അഭതിലകാഷട് ഭവന , അവലൂക്കുന്നട് പതി.ഒ.

INC

ആലപ്പുഴ

ചനഹട്റു കടകാഫതി

ചക.ചക. ജയമ

ചകകാച്ചുപറമ്പട് , ചനഹ്റുകടകാഫതി വകാരഡട്

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

തതിരുമല

രതതി സുകരഷട്

വടവലതതില , തതിരുമല

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

പളകാതരുതതി

കുഞ്ഞുകമകാള ശശതിധരന

പുതന ചതിറയതില , പളകാതരുതതി

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

കളരകകകാടട്

സതി.എസട്. രകാജശ്രീവട്

കമലകാ നതിവകാസട്, സകതവന

INC

ആലപ്പുഴ

സകതവന

സതി. അരവതിന്ദകാകന

കവലങ്ങകാടട് , സകതവന

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

പഴവശ്രീടട്

വതി.എന . വതിജയകുമകാര

പകാരവ്വതതി ഭവന , പഴവശ്രീടട്

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

പകാലസട്

എരം.വതി. ഹലതകാഫട്

മകാഹതിന മകാനഷന , ഇരുമ്പുപകാലരം പതി.ഒ

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

മുല്ലക്കല

സതതികദവതി എരം.ജതി.

പുളതിമൂടട് പറമ്പതില , മുല്ലയല .

IND

ആലപ്പുഴ

ജതില്ലകാകകകാടതതി

കഷകാളതി

മഞകാടതിപ്പറമ്പട് , പകാലസട് വകാരഡട്

INC

ആലപ്പുഴ

തതരംപളതി

മറതിയകാമ എബഹകാരം

ചകകാച്ചുപുരയല വശ്രീടട് , തതരംപളതി .

INC

ആലപ്പുഴ

കരളകരം

വതി. ആര . സഷലജ

കവലതിക്കകതട് , തതരംപളതി.

CPI(M)
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ആലപ്പുഴ

അവലക്കുന്നട്

വതിജയലകതി ടശ്രീച്ചര

ഹരതിപ്രതിയ , എരം.ഒ., വകാരഡട്

INC

ആലപ്പുഴ

കറുകയതില

എരം.ആര . കപ്രരം

കപ്രരം , അവലൂക്കുന്നട് പതി.ഒ.

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

കതകാണ്ടേനകുളങ്ങര

ജയലകതി ഗതിരശ്രീശന

സടനതി കടകാട്സട് , കണതിയകാരംപറമ്പട്

INC

ആലപ്പുഴ

ആശമരം

രകാജമ സുജലകാല

കതകാപ്പതില , പൂകന്തകാപ്പട്

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

മന്നതട്

മണതി ടശ്രീച്ചര

മനപ്പളതികശ്ശേരതില , അവലൂക്കുന്നട്

CPI

ആലപ്പുഴ

കതിടങ്ങകാപറമ്പട്

ചക. ബകാബ

ബകാലലകതി നതിവകാസട് , തതരംപളതി പതി.ഒ.

IND(LDF)

ആലപ്പുഴ

വഴതികച്ചരതി

ആനറണതി കറകാഡതികട്

കറകാഡതികട് വതില്ല , ലതശ്രീന പളതി പുരയതിടരം.

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

മുനസതിപ്പല ആഫതിസട്

പ്രഭകാതട്

വളവന ചതിറ , കറുകയതില

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

എ എന പുരരം

ആര . കബബതി

സുദരശനരം , കണ്ണമരംഗലരം

INC

ആലപ്പുഴ

തതിരുവമ്പകാടതി

ആര . രകമശട്

രകാജു നതിവകാസട്, പഴവശ്രീടട് പതി.ഒ.

CPI

ആലപ്പുഴ

ഹപൗസതിരംഗട് കകകാളനതി

കജരകാതതികമകാള . സതി

കണ്ടേതതില , ഹപൗസതിരംഗട് കകകാളനതി

INC

ആലപ്പുഴ

സനകാതനപുരരം

പതി.ചക. വതിലകാസതിനതി

ചകന്ദ്രകാദയരം , സനകാതനപുരരം

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

ഇരവുകകാടട്

ബഷശ്രീര കകകായകാപ്പറമ്പന

കകകായകാപറമ്പതില , ഇരവുകകാടട്

INC

ആലപ്പുഴ

മുല്ലകാത വളപ്പട്

എരം.എരം. ,ചഷരശ്രീഫട് (ചസകടറതി)

മൂസകാ മനസതില , മുല്ലകാതട് വളപ്പട്

INC

ആലപ്പുഴ

വലതിയ മരരം

ഒ.ചക. ചഷഫശ്രീക്കട്

ഓ.ചക. വതില്ല , വലതിയമരരം വകാരഡട്

INC

ആലപ്പുഴ

മുനസതിപ്പല കസഡതിയരം

സുനതില കജകാരജട്

പരതിമൂടതില ഹപൗസട് , വലതിയമരരം വകാരഡട്

INC

ആലപ്പുഴ

ആലതികശ്ശേരതി

ബതി. അനസകാരതി

സുകലഖ കകകാകടജട് , ആലതികശ്ശേരതി

CPI

ആലപ്പുഴ

ലജനതട്

എ.എരം. അനസകാരതി

തങതതില , ലജനതട് വകാരഡട്

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

വലതിയകുളരം

എ.എ. റസകാഖട്

പരകച്ചരതില , എരം.ഒ. വകാരഡട്

ML

ആലപ്പുഴ

വടയകാല

ഇല്ലതിക്കല കുഞ്ഞുകമകാന

ഇല്ലതിയല പുരയതിടരം , തതിരുവമ്പകാടതി പതി.ഒ.

INC

ആലപ്പുഴ

കുതതിരപന്തതി

സുരണര രകാധകാകൃഷ്ണന

പുതന പുരയല , കുതതിരപ്പന്തതി

CPI

ആലപ്പുഴ

ഗുരുമന്ദതിരരം

സതിന അജതി

മറുതകാച്ചതിക്കല , തതിരുവമ്പകാടതി പതി.ഒ.

CPI

ആലപ്പുഴ

വകാടയല

നതിരമല ആലബരടട്

പകാലരതയതില , തതിരുവമ്പകാടതി പതി.ഒ.

INC

ആലപ്പുഴ

ബശ്രീച്ചട്

വതി.ജതി. വതിഷ

ചവളതിയതില , കുതതിരപ്പന്തതി

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

ചറയതിലകവ കസഷന

പ്രശ്രീതതി സജശ്രീവട്

കലയല , ചറയതിലചവ കസഷന

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

സക്കറതിയ ബസകാര

ബതി.എ. ഗഫൂര

റഹകാനതിയ മനസതില , സക്കറതിയ ബസകാര

ML

ആലപ്പുഴ

സതിവതില കസഷന

ഹസശ്രീന അമകാന . എരം.എ.
ബതി.എഡട് .

മുഹബതട് , സതിവതില കസഷന

ML

ആലപ്പുഴ

സശ്രീവന

റശ്രീകഗകാ രകാജു

നടുവതിചലപ്പറമ്പട് , കകകാണ്ചവനറട് ണശ്വയര

INC

ആലപ്പുഴ

വകാടയല

ബതിയകാടശ്രീസട് ചഫറതിയ

ആലപറമ്പട് , കനകാല വകാരഡട്

INC

ആലപ്പുഴ

പവരഹപൗസട്

സകാജതിത നവകാസട്

ബരംഗകാവട് പറമ്പട് , കനകാല വകാരഡട് , ആലപ്പുഴ.

INC

ആലപ്പുഴ

ചകാതനകാടട്

എ. ഷകാനവകാസട്

ചകാവടതിപ്പറമ്പട് , ചകാതനകാടട്

CPI(M)
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ആലപ്പുഴ

ആറകാടട് വഴതി

രകാജു തകാന്നതിക്കല

തകാന്നതിക്കല വശ്രീടട് , തുകമ്പകാളതി

INC

ആലപ്പുഴ

കകാഞതിരരംചതിറ

നതിഷ അലകഫകാണ്സ

പകാറകമല , കകാഞതിരരംചതിറ

INC

ആലപ്പുഴ

കളപ്പുര

കമഴതി ടശ്രീച്ചര

ചപചറങറട് വതില്ല , ആറകാട്ടുവഴതി

CPI(M)

ആലപ്പുഴ

മരംഗലരം

ടതിനറു സശ്രീഫന

തയതില , കകാഞതിരരംചതിറ

INC

കചരതല

ശകശ്രീശശ്വരരം

കവതിത.ചക (മതിനതി)

അറയല,സതി.എരം.സതി.1,കചരതല

IND

കചരതല

മൂലയതില

ഏലതിക്കുടതി കജകാണ്

കതകാട്ടുങല, സതി.എരം.സതി.27,കചരതല

CPI(M)

കചരതല

പവര ഹപൗസട്

അമതിണതിക്കുടതി ശശതി

അവതിനകാശട് ഭവന സതി.എരം.സതി.3, കചരതല

CPI

കചരതല

മണ്ണുകുഴതി

എസട്.ഹരതിദകാസട്

പുതുവല നതികരതട് വശ്രീടട്, സതി.എരം.സതി.4,കചരതല

INC

കചരതല

ചനടുമ്പ്രക്കകാടട്

സലജതി(മഞപ്പന

കതിഴചക്ക ചകകാല്ലപുരക്കല, സതി.എരം.സതി.5, കചരതല

CPI(M)

കചരതല

പരകപ്പല

ചക.എല.ബതിന

കരതിയതില, സതി.എരം.സതി.6,വകാരനകാടട്, കചരതല

CPI

കചരതല

ശകാസ്ത

ബതി.സഫസല

ദകാറുസലകാരം, സതി.എരം.സതി.4, കചരതല

INC

കചരതല

കുളതക്കകാടട്

മകനകാഹരതി പ്രകകാശന

തറയതില, സതി.എരം.സതി.8, കചരതല

CPI(M)

കചരതല

ശകാവകശ്ശേരതി

കഷരളതി ഭകാരഗവന

സ്മതിതകാലയരം,സതി.എരം.സതി.8, കചരതല

CPI(M)

കചരതല

കകാളതികുളരം

ജയലകതി അനതിലകുമകാര

രകാമകൃഷ്ണ വതിലകാസരം,സതി.എരം.സതി.10, കചരതല

INC

കചരതല

മുനസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

എരം.ജയശങര

പുലതിയന്നൂര മഠരം, സതി.എരം.സതി.11, കചരതല

IND

കചരതല

എകട് കറ

ഉണ്ണതികൃഷ്ണന .പതി

ശകാന്തവതിലകാസരം, മരുകതകാരവടരം.പതി.ഒ, കചരതല

INC

കചരതല

സതിവതില കസഷന

സലമകാ സുനതില

അതതിക്കൂടതതില, സതി.എരം.സതി-13,കചരതല

IND

കചരതല

ചക്കരക്കുളരം

ടതി.എസട്.അജയകുമകാര

ചതകക്ക ഉളകാടരംപറമ്പട്, സതി.എരം.സതി-14,കചരതല

CPI

കചരതല

കുരതിക്കതിച്ചതിറ

ആനറണതി

മകാന്നകനഴരം,മരുകതകാരവടരം.പതി.ഒകചരതല, സതി.എരം.സതി-15,

CPI(M)

കചരതല

കപകാളതിചടകതിക്കട്

സതശ്രീകദവതി

കഗകാപതി നതിവകാസട്,സതി.എരം.സതി-16,മരുകതകാരവടരം.പതി.ഒ, കചരതല

IND

കചരതല

കചരകുളരം

ചക.കദവരകാജന പതിള

കദവരകാജ ഭവനരം,സതി.എരം.സതി-17,കചരതല

INC

കചരതല

അരംകബദട്കര

രകാകജഷട്.സതി.ആര

ചമതയല ചവളതി, സതി.എരം.സതി-18, കചരതല

CPI(M)

കചരതല

ആറകാട്ടുവഴതി

സുജകാത വകാസുകദവന

പകാരവതതി സദനരം,സതി.എരം.സതി-19,കചരതല

INC

കചരതല

വടചവളതി

സതിനതി ഉദയപ്പന

ചതകക്കപുന്നകവലതില,സതി.എരം.സതി-20,കചരതല

IND

കചരതല

കരുവകായതില

ലതതിക

ചവളശ്രീപറമ്പട്,സതി.എരം.സതി.21,കചരതല
CMP
ചചറുവശ്രീടതില,കചരതല.പതി.ഒ

കചരതല

മതിനതി മകാരക്കറട്

സതി.ആര.സുകരഷട്

കചരതല

കടങ്ങനകാടട്

ഭകാസതി

മറവന വശ്രീടട്, സതി.എരം.സതി.23,കചരതല

INC

കചരതല

ചസനറട് മകാരടതിന

വലസല

മൂന്നകാങരചവളതി,സതി.എരം.സതി.24,കചരതല.പതി.ഒ

INC

കചരതല

പള്ളുവള്ളുചവളതി

രകാകജന്ദ്രന നകായര

പുല്ലകാടട്,സതി.എരം.സതി.25,കചരതല

INC

കചരതല

വല്ലയതില

വതി.ടതി.കജകാസഫട്

ചവളതിയതില പറമ്പട്, സതി.എരം.സതി.34,കചരതല

KCM

കചരതല

ഇടതതില

അനതിയമ വതിജയന

കുറതിപ്പുറതട്,സതി.എരം.സതി.27,കചരതല

INC
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കചരതല

മുനതി. ബസട് സകാനറട്

കഷരളതി കജകാസഫട്

കതകാട്ടുങല,സതി.എരം.സതി.28,കചരതല

INC

കചരതല

ടതി ഡതി അമ്പലരം

ജയചതിത ജയകുമകാര

കൂളങ്ങര മഠരം, സതി.എരം.സതി.29,കചരതല

INC

കചരതല

മുടരം ബസകാര

അഡശ്വ.ചക.ചജ.സണ്ണതി കുന്നുരംപുറരം കുന്നുരംപുറരം,സതി.എരം.സതി.27,കചരതല

INC

കചരതല

ചവകളകാരവടരം

ചക.സതി.ആനറണതി

കകാരക്കുഴതിയതില,സതി.എരം.സതി.32,കചരതല

INC

കചരതല

കുറതിക്കകാടട്

സുമ കമകാഹനന

വടക്കകാടട് ചവളതി, സതി.എരം.സതി.32,കചരതല

INC

കചരതല

കതിഴകക്ക നകാലപ്പതട്

ചപണ്ണമ കതകാമസട്

മകാടമന,സതി.എരം.സതി.33,കചരതല

IND

കചരതല

ചറയതിലകവ കസഷന

രത്നമ ശതിവദകാസട്

കുറതിക്കകാടട് ചതിറ,സതി.എരം.സതി.34,കചരതല

INC

കചരതല

കുറുപ്പനകാട്ടുകര

ആര.മുരളതി

ചചന്നലചവളതി,സതി.എരം.സതി.35,കചരതല

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

കണ്ണരംകപരൂര

ഗശ്രീത കഗകാപകുമകാര

മകാന്തകാനരം, വകാഴപ്പളളതി പടതിഞകാറട്,ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

അന്നപൂരകണ്ണശശ്വരതി കകതരം

രകാകജന്ദ്രപ്രസകാദട് രകാമസശ്വകാമതി
ആചകാരതി

കുന്നുരംപുറതട്, വകാഴപ്പളളതി പതി ഒ

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

പൂവക്കകാട്ടുചതിറ

ലശ്രീലകാമ കദവസര (ലശ്രീലകാമ ടശ്രീച്ചര) സവപ്പതികശ്ശേരതി, വകാഴപ്പളളതി പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

അരമന

റകാണതി വതികനകാദട്

കതകാപ്പതില ചഹപൗസട്, കനകാരതട് ഓഫട് ബതിഷപട് പകാലസട്, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ഗത്സമനതി പളതി

കമകാനസതി തൂമ്പുങല

തുമ്പുങല വശ്രീടട്, റൂബതി നഗര പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

KCM

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

കമകാരക്കുളങ്ങര

ചക ആര പ്രകകാശട്

കുകന്നല, റൂബതി നഗര പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

എസട് ബതി സഹസ്കൂള

കജകാസതി ചസബകാസതിന

മറതതില വശ്രീടട്, എസട് ബതി സഹസ്കൂളതിനു സമശ്രീപരം, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ആനന്ദകാശമരം

ഓമന കജകാരജട്

നശ്രീലതരംമുക്കതില, കുരതിശുരംമൂടട് പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

കുരതിശുരംമൂടട്

സഷനതി ഷകാജതി

തകാവളതതില, കുരതിശുരംമൂടട് പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

പകാകറപ്പളളതി

മകാതനസട് കജകാരജട്

കകാവകാലരം വശ്രീടട്, കുരതിശുരംമൂടട് പതി ഒ

KCM

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ചറയതിലകവ കസഷന

സുജകാത രകാജു

ഒളശയതില, കുരതിശുരംമൂടട്, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

എസട് എച്ചട് സ്കൂള

പതി എ നസശ്രീര

ഇഞതിപ്പറമ്പതില, ഫകാതതിമകാപുരരം പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

പുതൂരപ്പളളതി

ഉഷകാ മുഹമദട് ഷകാജതി

ആലയതില, ചപരുന്ന, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

എന എസട് എസട് കകകാകളജട്

ചക എരം നജതിയ

പുതുപ്പറമ്പതില, ചപരുന്ന പതി ഒ

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

തതിരുമല കകതരം

സനര മകനകാജട്

സകായതിര, ചപരുന്ന ,ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ഫകാതതിമകാപുരരം കനകാരതട്

കമകാളമ ചസബകാസതിന

വളളവന്തറ,ഫകാതതിമകാപുരരം പതി ഒ,ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

KCM

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ഫകാതതിമകാപുരരം ചസപൗതട്

സുകരഷട് ചക

അശശ്വതതി ഭവന, ഫകാതതിമകാപുരരം

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ഇരൂപ്പകാ

പതി എസട് മകനകാജട്

മകാധവകാശമരം, ചപരുന്ന ഈസട്

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ചപരുന്ന ഈസട്

പ്രസന്നകുമകാര പകാറകാടട്

കനകക്കുകന്നല, ചപരുന്ന പതി ഒ

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

മന്നരം നഗര

ഗശ്രീതകാ പ്രസകാദട് ചചമകാടതട്

കൃപ, ചപരുന്ന പതി ഒ

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ചപരുന്ന അമ്പലരം

സ്മതിതകാ ജയന (മുതട് ഡശ്രീരംസട്)

കകാരതതിക ഭവനരം, ചപരുന്ന പതി ഒ,ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

പനച്ചതിക്കകാവട് കകതരം

സതശ്രീഷട് ഐക്കര

ഐക്കര, ചപരുന്ന പടതിഞകാറട്

IND

Page 35

Urban Local Body - Result Sheet
ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ചപരുന്ന ചവസട് (നന)

കൃഷ്ണകുമകാരതി രകാജകശഖരന

രഞ്ജതിനതി,പനച്ചതിക്കകാവട് പതി ഒ

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

മനയച്ചതിറ

ചക റതി കതകാമസട്

പുതനപുരയല, വകാഴപ്പളളതി പതി ഒ

CPI

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

കവടടതി

കുഞ്ഞുകമകാള സകാബ

പതതിനഞതില ചതിറ,പുഴവകാതട്

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ലകതിപുരരം പകാലസട്

ബതിന വതിശശ്വനകാഥന

ഹതിരണ് മയ, പുഴവകാതട്

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ചകകാടകാരരം അമ്പലരം

സുമ സഷന

ചകകാടകാരപ്പറമ്പതില, പുഴവകാതട് പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

KCM

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ആനന്ദപുരരം

അരംബതിക വതിജയന

അരുണ് നതിവകാസട്, പുഴവകാതട്

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

ഫയര കസഷന

എരം എച്ചട് ഹനശ്രീഫ

മൂപ്പരുവശ്രീടട്, ടതി ബതി കറകാഡട്.ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

വലതിയപളളതി

ജശ്രീകമകാള കജകാരജട്

കടവതില,കവല, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

KCM

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

കബകാട്ടുചജടതി

സകന്തകാഷട് ആനറണതി

മുല്ലകാറ മുണ്ടേയല, മകാരക്കറട്,ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

KCM

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

മഞകാടതിക്കര

മധരകാജട്

പടനതിലരം, വകാഴപ്പളളതി പതി ഒ

IND

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

മകാരക്കറട്

പതി അനതിലകുമകാര

മറതതില വശ്രീടട്, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

സവ എരം സതി എ

കമരതിക്കുടതി ചകാകക്കകാ

ആറുപറയതില ചഹപൗസട്, മറരം ചവസട്,ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

INC

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

കണ്ടേതതിപ്പറമ്പട്

ഗശ്രീതകാ അജതി

മറതതില, വകാഴപ്പളളതി പതി ഒ, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

വകാഴപ്പളളതി കകതരം

ആര ശതിവകുമകാര

ഇടമന മഠരം, വകാഴപ്പളളതി ചവസട്, ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

CPI(M)

ചങ്ങനകാകശ്ശേരതി

കുറതികശ്ശേരതി കടവട്

ജതി സുകരഷട് ബകാബ

മൂകതടതട്, വകാഴപ്പളതി ചവസട് പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

ഗകാനതി നഗര കനകാരതട്

കദവസരകാച്ചന ആറ്റുപുറരം

ആറ്റുപുറതട്, ഗകാനതിനഗര പതി ഒ

IND

കകകാടയരം

സരംകകാന്തതി

മുഹമദട് ചഷരശ്രീഫട്(എരം എ ഷകാജതി) മങ്ങകാട്ടുകകാലകായതില, ചപരുമ്പകായതിക്കകാടട് പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

പകാറമ്പുഴ

മകായക്കുടതി കജകാണ്

കസകാണതിയകാ ഭവന, ചപരുമ്പകായതിക്കകാടട് പതി ഒ

KCM

കകകാടയരം

പളളതിപ്പുറരം

ഉഷകാ കുമകാരതി

കണ്ണനചതകാടതിയതില, എസട് എച്ചട് എരം പതി ഒ

IND

കകകാടയരം

നടകാകശ്ശേരതി

സജശ്രീഷട് പതി തമ്പതി

പ്രകാണതിക്കുകന്നല, എസട് എച്ചട് എരം പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

പുകതടട്

ജയശശ്രീ പ്രസന്നകുമകാര

തതിരുകവകാണരം, എസട് എച്ചട് എരം പതി ഒ

BJP

കകകാടയരം

കുമകാരനല്ലൂര ചടപൗണ്

ശശ്രീകല

പൂകവലതില വശ്രീടട്, കുമകാരനല്ലൂര പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

ചടമ്പതിള വകാരഡട്

ഡതി ഹരതിനകാരകായണന

അമരക്കകാടട്, കുമകാരനല്ലൂര പതി ഒ

IND

കകകാടയരം

എസട് എച്ചട് ചമപൗണ്ടേട്

റതി സതി കറകായതി

തുരുതതിക്കകാടട്, എസട് എച്ചട് എരം പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

പുല്ലരതിക്കുന്നട്

കരവമ വതിജയനകാഥന

കതിഴകക്കക്കുറട്, മള്ളുകശ്ശേരതി

INC

കകകാടയരം

മള്ളൂകശ്ശേരതി

എബഹകാരം(പുന്നന നകാഗപ്പളതി)

നകാഗപ്പളതില, മള്ളുകശ്ശേരതി

IND

കകകാടയരം

നകാഗമ്പടരം കനകാരതട്

സഷനതി ഫതിലതിപ്പട്

കുഴതിതലവനകാടട്, നടകാകശ്ശേരതി , എസട് എച്ചട് എരം പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

നകാഗമ്പടരം ചസപൗതട്

സതിനസതി പകാകറല

പകാകറല, പകാകറല ചലയ്ന, കകകാടയരം

INC

കകകാടയരം

മുളനകുഴതി

കഡകാറതിസട് കജകാസട്

മുളനകുഴതിയതില ചഹപൗസട്, അസശ്രീസതി ചലയ്ന, കളകക്ട്രേറട് പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

ചമപൗണ്ടേട് കകാരമല

ഫകാനസതിസട് കജക്കബട്

ആനതകാനരം, കശ്രീഴുക്കുന്നട്

INC

കകകാടയരം

കഞതിക്കുഴതി

ചക ആര ജതി വകാരരര

നകാരകായണമരംഗലതട്, ഇറഞകാല, മുടമ്പലരം പതി ഒ

INC
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കദവകലകാകരം

ജലതിയസട് ചകാകക്കകാ

വടയകാടട്, മുടമ്പലരം പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

മുടമ്പലരം

സണ്ണതി കല്ലൂര

കല്ലൂര ചഹപൗസട് ,കവളൂര പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

കളകക്ട്രേറട്

രകാജരം ജതി നകായര

വകാകകശ്ശേരതില, ഈരയതില കടവട്

INC

കകകാടയരം

കതശ്രീഡല

അനശ്രീഷകാ തങപ്പന

കതകരട്ടുമറരം, കളകക്ട്രേറട് പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

തതിരുനക്കര

ബതി കഗകാപകുമകാര

ശതിവപ്രഭ, ശശ്രീരരംഗരം ചലയ്ന,തതിരുനക്കര , കകകാടയരം

IND

കകകാടയരം

ചതിറയതിലപ്പകാടരം

അനുഷ കൃഷ്ണ

ശങരമരംഗലരം,യൂണതിയനകബട്,കകകാടയരം

IND

കകകാടയരം

പുതനങ്ങകാടതി

ജകാനസതി കജക്കബട്
ചക്കകാലപ്പറമ്പതില

ചക്കകാലപ്പറമ്പതില, പുതനങ്ങകാടതി

INC

കകകാടയരം

തതിരുവകാതുക്കല

വതി ചക അനതിലകുമകാര ( ടതികറകാ)

ലളതിതസദനരം, കവളൂര, കകകാടയരം-3

INC

കകകാടയരം

പളതികക്കകാണരം

ജയ രകാകജന്ദ്രന

പുതനപുരയതില,തകാഴതങ്ങകാടതി

IND

കകകാടയരം

പുളതിനകാക്കല

എരം പതി സകന്തകാഷ്കുമകാര

ഈശശ്വര കൃപ, കവളൂര, കകകാടയരം -3

INC

കകകാടയരം

പതതിനകാറതില ചതിറ

പതി ബതി കമകാഹനകുമകാര

നടുവതികലപറമ്പതില, കകകാടയരം ചവസട്

CPI(M)

കകകാടയരം

കകാരകാപ്പുഴ

ആര ചക കരതകാ

പകാലകക്കകാട്ടു മഠരം, കകാരകാപ്പുഴ കകകാടയരം ചവസട് പതി ഒ

SJ(D)

കകകാടയരം

കകകാടതിമത കനകാരതട്

എന എസട് ഹരതിശ്ചന്ദ്രന

അഞനകാടട്, കകകാടതിമത

INC

കകകാടയരം

മുപ്പകായതിക്കകാടട്

രഘു ചക യു

ഉമ്പുക്കകാടട്മറരം, മൂലവടരം പതി ഒ

BJP

കകകാടയരം

മൂലവടരം

തുമ്പയതില കമകാഹനന

തുമ്പയതില, മൂലവടരം പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

കകാക്കൂര മുതനമകാലതി

മണതി ചന്ദ്രന

ചകാമക്കകാടട് മറരം, മൂലവടരം പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

ചചടതിക്കുന്നട് (പകാക്കതില)

നകാടകരം സുകരഷട്

കലകാഭവന, മറതിയപ്പളതി പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

പവര ചഹപൗസട്

സൂസന കുഞ്ഞുകമകാന

പുതനപുരയല, പകാക്കതില പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

പന്നതിമറരം

സതിന അനതില

പുതനപറമ്പതില, പളരം

CPI(M)

കകകാടയരം

ചതിങ്ങവനരം

കജകാസട് പളതിക്കുകന്നല

പളതിക്കുകന്നല വശ്രീടട്, ചതിങ്ങവനരം പതി ഒ

KCM

കകകാടയരം

പകാലമൂടട്

ഉഷ സുകരഷട്

ഉഷസട്, ചതിങ്ങവനരം പതി ഒ, കകകാടയരം

IND

കകകാടയരം

പുതനകതകാടട്

ജതിഷകാകമകാള ചഡന്നതി

ചതകക്കമഠതതില, ചതിങ്ങവനരം പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

മകാവതിളങ്ങട്

ടതികനകാ ചക കതകാമസട്

ചകകാണ്ടൂര വശ്രീടട്, ചതിങ്ങവനരം പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

പളരം

ശശ്രീജ അനശ്രീഷട്

കവങ്ങപ്പകാറ വശ്രീടട്, പളരം പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

കണ്ണകാടതിക്കടവട്

അനശ്രീഷട് വരമ്പതിനകരം

വരമ്പതിനകരം ചതിറ, പകാക്കതില പതി ഒ

INC

കകകാടയരം

മറതിയപ്പളതി

ജയ ടശ്രീച്ചര

ജയ നതിലയരം,മറതിയപ്പളതി പതി ഒ

IND

കകകാടയരം

തുറമുഖരം

ദശ്രീപകാകമകാള സുമതതി

ചതകാടതിപറമ്പതില, നകാടകരം പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

കകകാടതിമത ചസപൗതട്

ഷശ്രീജ അനതില

ചനടുകവലതില,മൂലവടരം പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

കകാഞതിരരം

അനശ്രീഷ ചക എസട്

കുറുമുടരം, കവളൂര പതി ഒ

CPI(M)

കകകാടയരം

പകാണരംപടതി

എരം ചക പ്രഭകാകരന

മുടശ്രീകശ്ശേരതി, കകകാടയരം ചവസട്

CPI(M)

കകകാടയരം

ഇല്ലതിക്കല

ബതിന സകന്തകാഷട് കുമകാര
ഈശശ്വരകൃപ

ഈശശ്വരകൃപ, കവളൂര

INC
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തകാഴതങ്ങകാടതി

എലതിസബതട് കജകാകമകാന

കുന്നുരംപുറതട്,തകാഴതങ്ങകാടതി പതി ഒ

IND

കകകാടയരം

പഴയ ചസമതിനകാരതി

സഷനതി കജക്കബട്

കണതിയകാരംകുളരം, സതി എരം എസട് കകകാകളജതിനു സമശ്രീപരം

INC

കകകാടയരം

വകാരതികശ്ശേരതി

റതി ജതി പ്രസന്നന(സകാബ)

പകാക്കുഴതി,മള്ളൂകശ്ശേരതി

CPI(M)

കകകാടയരം

തൂത്തൂടതി

ചസബകാസതിന
വകാളരംപറമ്പതില(അച്ച)

വകാളരംപറമ്പതില,കുമകാരനല്ലൂര

IND

കകകാടയരം

ഗകാനതിനഗര ചസപൗതട്

ആലശ്രീസട് കജകാസഫട്

കടവതിലപറമ്പതില, ഗകാനതിനഗര പതി ഒ

INC

സവക്കരം

ഉദയനകാപുരരം

ഷഡകാനനന നകായര

ബകാബ സദനരം, ഉദയനകാപുരരം പതി ഒ

INC

സവക്കരം

കകാരുവളളതി

സതതി ജയകുമകാര

വടതറ, വടകക്കനട, സവക്കരം

INC

സവക്കരം

ചപരുഞതില

ബതി ചന്ദ്രകശഖരന

ചതകക്ക വല്ലഭകശ്ശേരതില, വടകക്കനട, സവക്കരം

INC

സവക്കരം

ചകാലപ്പറമ്പട്

രകാഗതിണതി കമകാഹനന

കണ്ടേതതിപ്പറമ്പട്, വലതിയകവല, സവക്കരം

CPI(M)

സവക്കരം

ഇനഡസതിയല

കരണുക രതശ്രീഷട്

വരതിയപ്പളതില, സവക്കരം പതി ഒ

INC

സവക്കരം

ലതിങട് കറകാഡട്

ഇന്ദതിരകാ കദവതി

ചചമ്പകപ്പറമ്പട്, കതിഴകക്കനട, സവക്കരം

INC

സവക്കരം

ചശ്രീരരംകുന്നുരംപുറരം

അനതിത ജതി നകായര

കതജസട്, കതിഴകക്കനട, സവക്കരം പതി ഒ

INC

സവക്കരം

ചുളതിതറ

ഏബഹകാരം പഴയകടവന

മകാടന്തറ, ചതകക്കനട പതി ഒ

KCM

സവക്കരം

പ്രകായതിക്കതറ

പതി റതി സുഭകാഷട്

പടതിഞകാകറപകാലച്ചുവടുമഠരം, സവക്കരം പതി ഒ

INC

സവക്കരം

ആറകാട്ടുകുളരം

വതി സമ്പതട് കുമകാര

തുണ്ടേതതില മഠരം, ചതകക്കനട പതി ഒ, സവക്കരം

INC

സവക്കരം

ചപരുമ്പളളതിയകാഴരം

സുജതിന എരം

ശശ്രീരകാമവതിലകാസരം, ചതകക്കനട, സവക്കരം

CPI(M)

സവക്കരം

പുഴവകായതിക്കുളങ്ങര

കജകായതി ചചതതിയതില

ചചതതിയതില, അയരകുളങ്ങര, ചതകക്കനട, ചവക്കരം

INC

സവക്കരം

കകകാണ്ചവനറട്

സതി. പതി. ചലനതിന

ചചതതിമറരം, അയരകുളങ്ങര, ചതകക്കനട പതി ഒ

CPI

സവക്കരം

തുരുതതിക്കര

അബ്ദുള സലകാരം റകാവുതര

ചകകാടതിപ്പറമ്പതില, സവക്കരം പതി ഒ

INC

സവക്കരം

കകായതിപ്പുറരം

ചജയട് കജകാണ് കപരയതില

കപരയതില, സവക്കരം പതി ഒ

INC

സവക്കരം

മുനതിസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

സുമ ശതിവന

ഫതിഷരചമന കകകാളനതി, സവക്കരം

IND

സവക്കരം

മൂകകാരംബതികച്ചതിറ

ശശ്രീലതകാ ബകാലചന്ദ്രന

പവതിതരം, ചതകക്കനട, സവക്കരം

INC

സവക്കരം

ജവഹര വകാരഡട്

കലഖകാ മകനകാജട്

കലപറമ്പതില, ചതകക്കനട പതി ഒ

IND

സവക്കരം

വതി ചക കവലപ്പന

കലഖകാ ശശ്രീകുമകാര

കകകാനകാടട്, വടകക്കനട പതി ഒ, സവക്കരം

CPI

സവക്കരം

മഹകാകദവ കകതരം

സനരകാ രഞ്ജതിതട്

കകശവനതിവകാസട്, കകാലകാക്കല, സവക്കരം

IND

സവക്കരം

എല എഫട് ചരച്ചട്

രജനതി സതശ്രീശന

ഉതരം വടകക്കതട്, സവക്കരം പതി ഒ

CPI(M)

സവക്കരം

ഇ വതി ആര

സണ്ണതി ഏബഹകാരം

ചതകാടതിച്ചതിറയതില, പ്രതിയദരശതിനതി, സവക്കരം

INC

സവക്കരം

കകാരയതില

സുശശ്രീല എരം നകായര

ലകതി നതിവകാസട്, സവക്കരം പതി ഒ

IND

സവക്കരം

കകകാവതിലകതരം കടവട്

പതി എന കതികഷകാരകുമകാര

ചകകാച്ചുവകാടക്കുഴതിയതില, കപകാളകശ്ശേരതി, സവക്കരം

INC

സവക്കരം

കപകാളകശ്ശേരതി

ഭകാവകാനതി കകാരതതികകയന

മകായതിതറ വശ്രീടട്, പടതിഞകാകറമുറതി, സവക്കരം പതി ഒ

INC

സവക്കരം

ശശ്രീനകാരകായണ പുരരം

ജതി ശശ്രീകുമകാരന നകായര

ലകതി വതിലകാസരം, സവക്കരം പതി ഒ

INC
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പകാല

പരമലക്കുന്നട്

ചബറതി ഷകാജു തുരുകതല

തുരുകതല വശ്രീടട്, കരൂര പതി.ഒ, പകാലകാ

KCM

പകാല

മുണ്ടുപകാലരം

ഷകാജു വതി തുരുതന

തുരുകതല വശ്രീടട്. കരൂര
പതി ഒ,പകാലകാ

KCM

പകാല

മകാരക്കറട്

കതകാമസട് പശ്രീറര

ചവട്ടുകകല്ലല, മകാരക്കറതിനട് സമശ്രീപരം, പകാലകാ പതി ഒ

IND

പകാല

പകാതകാനരം

നശ്രീനകാ കജകാരജട്

ചചറുവളതില, പകാലകാ പതി ഒ

KCM

പകാല

കകാനകാട്ടുപകാറ

കതകാമസട് കജകാസഫട്

മൂലരംകുഴയല, പകാലകാ പതി ഒ

KCM

പകാല

പുലതിമലക്കുന്നട്

കഗ്രേസതിക്കുടതി കുരരകാകക്കകാസട്
കുഴതികണ്ടേതതില

കുഴതികണ്ടേതതില, കതിഴതടതിയൂര പതി ഒ, പകാലകാ

KCM

പകാല

കവശ്രീക്കുന്നട്

കുരരകാകക്കകാസട് പടവന

പടവതില വശ്രീടട്, കതിഴതടതിയൂര പതി ഒ, പകാലകാ

KCM

പകാല

ചകകാച്ചതിടപ്പകാടതി

ചസലശ്രീന തങച്ചന

ആനപ്പകാറയതില, കതിഴതടതിയൂര, പകാലകാ

KCM

പകാല

മൂന്നകാനതി

ലതിജതി ബതിജു

വരതിക്കകാനതിക്കല, പകാലകാ

INC

പകാല

ചമകാണകാസതി

ആനകറകാ കജകാസട്
പടതിഞകാകറക്കര

പടതിഞകാകറക്കര വശ്രീടട്, പകാലകാ പതി ഒ

KCM

പകാല

ചചതതിമറരം

സകാലതി ഷകാജു

കകാവകാട്ടുപുളതിക്കല, പകാലകാ

INC

പകാല

കതിഴതടതിയൂര

പതി ചക മധ

പകാറയതില, പകാലകാ

KCM

പകാല

മുരതിക്കുരംപുഴ

രഞ്ജതിനതി പ്രദശ്രീപട് കുന്നതട്

കുന്നതട്, പകാലകാ പതി ഒ

IND

പകാല

പരതിപ്പതില കുന്നട്

ലതകാ കമകാഹനന പകാലരംപുരയതിടരം പകാലരംപുരയതിടതതില, പകാലകാ

IND

പകാല

പകാലരംപുരയതിടരം

ബതിനു പുളതിക്കകണ്ടേരം

പുളതിക്കകണ്ടേതതില, പകാലകാ പതി.ഒ

IND

പകാല

കണ്ണകാടതിയുറുമ്പട്

ജലതിയറട് കജകാബതി

ചനച്ചതിക്കകാടട് ചവളളകാപ്പകാണതിയതില, പകാലകാ പതി ഒ

KCM

പകാല

പനണ്ടേകാരം സമല

ചസലതിന കറകായതി തകതിടതികയല

തകതിടതികയല, മശ്രീനച്ചതില പതി ഒ

KCM

പകാല

മുക്കകാലതിക്കുന്നട്

സതി പതി ചന്ദ്രന നകായര

ചചകാളകാനതിക്കല, പകാലകാ

IND

പകാല

പകാലകാ

ചന്ദ്രതികകാ കദവതി

ചചകാളകാനതിക്കല, പകാലകാ പതി ഒ

INC

പകാല

ളകാലരം

കജകാകജകാ കുടക്കച്ചതിറ

കുടക്കച്ചതിറ, പകാലകാ

KCM

പകാല

ചവളളകാപ്പകാടട്

സകാബ എബഹകാരം

വരതിക്കയതില, ചവളകാപ്പകാടട്, പകാലകാ പതി ഒ

INC

പകാല

അരുണകാപുരരം

വതി ആര രകാകജഷട്

വടക്കനകാടട്, അരുണകാപുരരം പതി ഒ, പകാലകാ

CPI(M)

പകാല

കകകാകളജട് വകാരഡട്

ജതിമതി കജകാസഫട്

തകാഴകതല, പകാലകാ പതി ഒ

IND

പകാല

ചകകാടകാരമറരം

ലശ്രീനകാ സണ്ണതി പുരയതിടരം

പുരയതിടരം, ചവളകാപ്പകാടട്, പകാലകാ

KCM

പകാല

ചനല്ലതിയകാനതി

മകായ പ്രദശ്രീപട്

മഠതതിനകാല വശ്രീടട്, പകാലകാ പതി ഒ

KCM

പകാല

പുതനപളളതിക്കുന്നട്

പുഷമ രകാജു

കതകാലകാനതിക്കല വശ്രീടട്, ചവളകാപ്പകാടട് പതി ഒ

IND

ചതകാടുപുഴ

ചവങ്ങല്ലൂരട് വകാരഡട്

സുധ സുധകാകരന നകായര

കതക്കുരംകകാടതില വശ്രീടട്, ചതകാടുപുഴ പതി.ഒ.

IND(UDF)

ചതകാടുപുഴ

ഗുരു ഐ.റതി.സതി വകാരഡട്

ഷരജ ജമകാല

ഓലതിയല വശ്രീടട്, ചവങ്ങല്ലൂര പതി.ഒ.

IND(UDF)

ചതകാടുപുഴ

കവങ്ങതകാനരം വകാരഡട്

പതി.സതി. ജയന

പൂമകാലക്കുകന്നല വശ്രീടട്, ചവങ്ങല്ലൂര പതി.ഒ.

INC

ചതകാടുപുഴ

മഠതതിക്കണ്ടേരം വകാരഡട്

ചക. ദശ്രീപകട്

രകാധകാഭവന ചതകാടുപുഴ പതി.ഒ.

INC
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ചതകാടുപുഴ

മുന്സതിപ്പലട് യു പതി സ്കൂളട്

തകാജ്ജുന്നതിസ (നതിസകാ ഷകാജതി)

കചനക്കരകുകന്നല, ചവങ്ങല്ലൂര പതി.ഒ.

INC

ചതകാടുപുഴ

അമ്പലരം വകാരഡട്

ഷശ്രീജ ജയന

ജയനതിലയരം, ചതകാടുപുഴ പതി.ഒ.

INC

ചതകാടുപുഴ

വതി എച്ചട് എസട് വകാരഡട്

സുസബദ ചസയമുഹമദട്

ഓലതിയല വശ്രീടട്, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

ML

ചതകാടുപുഴ

വടക്കുരംമുറതി

സഫതിയ ജബകാര

ചപകാടതിപകാറയല വശ്രീടട്, മകാരക്കട്റട് കറകാഡട്, ചതകാടുപുഴ

ML

ചതകാടുപുഴ

ചപകടനകാടട് വകാരഡട്

ബകാബ കജകാരജട്

പുതനപുരയതില, മുതലകക്കകാടരം പതി.ഒ.

IND

ചതകാടുപുഴ

കഹകാളതി ഫകാമതിലതി വകാരഡട്

കജകാരജട് തകാന്നതിക്കല

തകാന്നതിക്കല, മുതലകക്കകാടരം പതി.ഒ.

INC

ചതകാടുപുഴ

കലമകാരതി വകാരഡട്

ഷകാജു കപകാള

പളതട്, മുതലകക്കകാടരം പതി.ഒ.

IND

ചതകാടുപുഴ

കകാരൂപ്പകാറ വകാരഡട്

ഷതിബതിലതി സകാഹതിബട്

വടക്കയതിലകമട, മുതലകക്കകാടരം പതി.ഒ.

INC

ചതകാടുപുഴ

പടയരംകവല വകാരഡട്

കമഴതി കുരരന

ഇരണക്കല വശ്രീടട്, മുതലകക്കകാടരം പതി.ഒ.

KCM

ചതകാടുപുഴ

മുതലകക്കകാടരം വകാരഡട്

തകാജ്കമകാള

കപഴുരംകകാടതില, കകാരതികക്കകാടട്, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

ML

ചതകാടുപുഴ

ഉണ്ടേ പകാവട് വകാരഡട്

ആരതിഫ ഷരംസുദ്ദശ്രീന

ചവടതിപ്ളകാക്കല, മങ്ങകാട്ടുകവല, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

ML

ചതകാടുപുഴ

ബതി റതി എരം സ്കൂളട് വകാരഡട്

സകാബതിറകാ ചഷരശ്രീഫട്

ഷതിഫകാ മനസതില , കുമ്പരംകലട്ങ, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

ML

ചതകാടുപുഴ

കുമരംകലട്ങ വകാരഡട്

ഹകാരതിദട് മുഹമദട് കുഞട് ലബ

ആയപ്പുരയല, കകാരതികക്കകാടട്, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

ML

ചതകാടുപുഴ

മകലപറമ്പട് വകാരഡട്

അബ്ദുള കരതിരം

മകലപ്പറമ്പതില, കുമരംകലട്ങ, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

ML

ചതകാടുപുഴ

കശ്രീരതികകകാടട് വകാരഡട്

സുസബദ ടതിച്ചര

പുതതിയവശ്രീടതില, കുമരംകലട്ങ, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

SDPI

ചതകാടുപുഴ

മുതലതിയകാരട് മഠരം വകാരഡട്

ഷശ്രീജ ഷകാഹുലഹമശ്രീദട്

മങ്ങകാടതില, കകാരതികക്കകാടട്, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

IND

ചതകാടുപുഴ

കകകാകളജട് വകാരഡട്

നജശ്രീ ഷകാഹുലഹമശ്രീദട്

ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

INC

ചതകാടുപുഴ

മകാരകാരംകുകന്നലട് വകാരഡട്

സതിജതികമകാന

ചചമ്പമരംഗലതട്, കകാഞതിരമറരം, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

IND

ചതകാടുപുഴ

മുന്സതിപ്പലട് ആഫശ്രീസട് വകാരഡട്

പതി.ജതി. രകാജകശഖരന

പുതന വശ്രീടട്, കകാഞതിരമറരം, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

IND(BJP)

ചതകാടുപുഴ

കകാഞതിരമറരം വകാരഡട്

റതി.എസട്. രകാജന

ചതകക്കപറമ്പതില, കകാഞതിരമറരം, ചതകാടുപുഴ ഈസട് പതി.ഒ.

BJP

ചതകാടുപുഴ

ഒളമറരം വകാരഡട്

മതിനതി മധ

കന്നുവശ്രീടതില, ചതകാടുപുഴ പതി.ഒ. ഒളമറരം

IND(LDF)

ചതകാടുപുഴ

അറയപ്പകാറ വകാരഡട്

റതി.ചജ. കജകാസഫട് (ചഒപൗത)

തയതില വശ്രീടട്, ഒളമറരം, ചതകാടുപുഴ പതി.ഒ.

INC

ചതകാടുപുഴ

കകകാതകായതി കുന്നട് വകാരഡട്

കജകാസഫട് കജകാണ്

മകലക്കുടതിയതില, ചതകാടുപുഴ പതി.ഒ.

KCM

ചതകാടുപുഴ

ചുങരം വകാരഡട്

കജകാസട്

മഠതതില വശ്രീടട്, കകകാലകാനതി പതി.ഒ. ചുങരം

IND(LDF)

ചതകാടുപുഴ

കകകാലകാനതി വകാരഡട്

സനറട്സതി കുരരകാകക്കകാസട്

കചരതിയതില വലരകാപറമ്പതില വശ്രീടട്, കകകാലകാനതി പതി.ഒ. ചുങരം

INC

ചതകാടുപുഴ

നടുക്കണ്ടേരം വകാരഡട്

ആര. ഹരതി

ഓവൂര, കകകാലകാനതി പതി.ഒ. ചതകാടുപുഴ

IND

ചതകാടുപുഴ

പകാറക്കടവട് വകാരഡട്

സുമ ശതിവരകാമന

നകങ്ങലതില, കകകാലകാനതി പതി.ഒ.

IND(LDF)

ചതകാടുപുഴ

അമരരം കകാവട് വകാരഡട്

നശ്രീതകാ അരവതിന്ദന

അഞപ്രയതില, കകകാലകാനതി പതി.ഒ.

IND

ചതകാടുപുഴ

കകകാ ഓപ്പകററശ്രീവട് കഹകാസതിറലട്
വകാരഡട്

കറകാളതി ചസബകാസരന

കുന്നുരംപുറതട്, മണക്കകാടട് പതി.ഒ.

IND(LDF)

ചതകാടുപുഴ

റതിവരട് വവൃൂ വകാരഡട്

ജസതി ആനറണതി

കകാനകാടട്, ചതകാടുപുഴ

KCM

ചതകാടുപുഴ

മണക്കകാടട് വകാരഡട്

ബതിന പത്മകുമകാര

കതകാപ്പതില വശ്രീടട്, മണക്കകാടട് പതി.ഒ.

IND
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തൃപ്പൂണതിതറ

ആറപ്രകായതില

സഷന.ടതി.ചക

കതകാപ്പതില വശ്രീടട്, എരൂര കനകാരതട്.പതി.ഒ, തരപ്പൂണതിതറ

IND

തൃപ്പൂണതിതറ

പുതനകുളങ്ങര

ഇന്ദതിര വതിജയന

കലതിയകാപറമ്പതില വശ്രീടട്, എരൂര കനകാരതട്.പതി.ഒ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

വടകക്കസവമശ്രീതതി

സതി.എന.സുന്ദരന

ചകാലകാപ്പതിളതില വശ്രീടട്, ചതക്കുരംഭകാഗരം, തരപ്പൂണതിതറ.പതി.ഒ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

ടകാകക്കകാ കമ്പനതി

ശശ്രീജ മകനകാജട്

മലയതില വശ്രീടട്, ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ 682309

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

ഐ ഒ സതി

എരം.പതി.മുരളതി

മരംഗലതവശ്രീടട്, ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ, പതിന -682309

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

ഇരുമ്പനരം

ഓമന രകാജന

ചകകാടകാരതതില, ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ.682309

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

കപകാകസകാഫശ്രീസട്

സശലജ രകാജന

ഇരുപ്പക്കകാലകായതില, എരൂര കനകാരതട്, തരപ്പൂണതിതറ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

പുലതിയന്നൂര

പതി.ടതി.തങമ

കകകാതരുതതില, എരൂര കനകാരതട്.പതി.ഒ,തരപ്പൂണതിതറ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

ഏലമന

ശശതി ചവളയകാടട്

ശശ്രീഹരതി, ചവളയകാടട് കനകാരതട്, കഫകാരട്ടു കഗറട്, തരപ്പൂണതിതറ

NCP

തൃപ്പൂണതിതറ

ഐകരറതില

സവതിത രതശ്രീഷട്

കുന്നതപറമ്പട്, എരൂര സപൗതട്.പതി.ഒ,തരപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ഇളമനകതകാപ്പട്

ചക.ടതി.സസഗകാള

കകാവരപ്പറമ്പട്,ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

മകളശ്രീയരം

എരം.എരം.ബതിജു

മഠതതിപ്പറമ്പട്,ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ,ചതിതപ്പുഴ 682309

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

ചതിതപ്പുഴ

രൂപ രകാജു

കകാഞതിരപ്പറമ്പതില, ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ

IND

തൃപ്പൂണതിതറ

ഹതില പകാലസട്

സതി.ചക.ശശതി (അച്ചു)

ശശ്രീനതിലയരം,ചതിതകാഞ്ജലതി ജരംഗ്ഷന, ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

കൃരംത

ചക.വതി.സകാജു

കരപ്പതിളതില വശ്രീടട്, തതിരുവകാങ്കുളരം.പതി.ഒ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

കരതിങ്ങകാച്ചതിറ

റതി.ചക.സുകരഷട്

തടകാരംപറമ്പതില,ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ചകാതകാരതി

ബതിന തമ്പതി

കുരുകന്നകാതട്, നടമ,ചകാതകാരതി,തരപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ഞകാണരംതുരുതട്

ശശതികല

മകാതരകാതട് വശ്രീടട്,എരൂര സപൗതട്, തരപ്പൂണതിതറ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

പളതിപ്പറമ്പട് കകാവട്

ടതി.പതി.പപൗകലകാസട്(പകാപ്പച്ചന)

കതകാടതതില, പളതിപ്പറമ്പട് കകാവട്, തരപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ചറയതില കവകസഷന

ചക.ബതി.കവണുകഗകാപകാല

ഗശ്രീതരം, സവകരലതില നഗര, തരപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

മകാരക്കറട്

പുഷ മണതി

കമപ്പനയതില, നടമ, തരപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ചങ്ങരംപുത

പതി.സതി.വരഗശ്രീസട്

പകാറക്കല, തതിരുവകാങ്കുളരം.പതി.ഒ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

തതിരുവകാങ്കുളരം

തതികലകാതമ സുകരഷട്

പുളതിക്കപ്പറമ്പട്,ഇരുമ്പനരം.പതി.ഒ.682309

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

തതിരുവകാങ്കുളരം ചടമ്പതിള

ചന്ദ്രതിക ഹരതിദകാസട്

പകാരവതതി വകാരതിയരം,തതിരുവകാങ്കുളരം

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ചക്കുപറമ്പട്

എന.ജതി.കസതുമകാധവന

കുന്നപ്പതിളതില വശ്രീടട്, തതിരുവകാങ്കുളരം.പതി.ഒ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ഗകാനതിപുരരം

കനക കവലകായുധന

ചവളതിയതില ഹപൗസട് , ചതക്കുരംഭകാഗരം തൃപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

കമക്കര

മകായകാ സതശ്രീശന

പറമകാടട്, ചതക്കുരംഭകാഗരം

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

ചൂരക്കകാടട്

ഇ ചക കൃഷ്ണനകുടതി

കപകാകളകാതതില, ചതക്കുരംഭകാഗരം, തൃപ്പൂണതിതറ

IND(LDF)

തൃപ്പൂണതിതറ

പുതതിയകകാവട്

കരകാഹതിണതി രകാമകൃഷ്ണന

യദുകുലതതില(മണ്ടേകാനതട് പറമ്പട്) ചതക്കൂരംഭകാഗരം, തൃപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

പകാവരംകുളങ്ങര

മശ്രീരകാബകാബ

പടതിഞകാകറ പുളതിതറ, ചതക്കുരംഭകാഗരം

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

വലതിയതറ

പതി എരം പകാഹതികനയന

തറയതില, ഒ ഇ എന കറകാഡട്. ചതക്കുരംഭകാഗരം

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

അമനകകകാവതില

അഡശ്വ. വതി എ ശശതിധരന

അനകാമതിക.തൃപ്പൂണതിതറ

INC
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തൃപ്പൂണതിതറ

ചവളക്കതിനകാക്കല

ആര സകാബ

അടതികയകാടതട് ഹപൗസട്, ചതക്കുരംഭകാഗരം

IND(BJP)

തൃപ്പൂണതിതറ

പനയല

യു ചക പശ്രീതകാരംബരന

ഊതകാളതില . ചതക്കുരംഭകാഗരം, തൃപ്പൂണതിതറ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

കതകാപ്പതില

അഡശ്വ. എസട് മധസൂദനന

വകാത്മശ്രീകരം, തൃപ്പൂണതിതറ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

കണ്ണനകുളങ്ങര

ആര കവണുകഗകാപകാല

കതകാപ്പതില മഠരം, ചതക്കുരംഭകാഗരം, തൃപ്പൂണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

സകാച്ചത

ശകുന്തള ജയകുമകാര

പരക്കടത കകകായതിക്കല , കന്നന്കുലങ്ങര, തൃപ്പുണതിതറ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

അമ്പലരം

നന്ദകുമകാര വരമ

ദശ്രീപതി പകാലസട്, കളതികക്കകാട കറകാഡട്, തൃപ്പൂണതിതറ

IND(LDF)

തൃപ്പൂണതിതറ

ചക്കരംകുളങ്ങര

സുബലകമതി

കകാകവരതി കകാമ്പതില, ചക്കരംകുളങ്ങര, തൃപ്പൂണതിതറ

IND

തൃപ്പൂണതിതറ

തകാമരരംകുളങ്ങര

വലസ മണതി

പുളതിക്കതറ, തതശ്വമസതി, തകാമരരംകുളങ്ങര, തൃപ്പൂണതിതറ

IND(LDF)

തൃപ്പൂണതിതറ

കതവരക്കകാവട്

ടതി.രവശ്രീന്ദ്രന

41/(29), 640 ചക, സതക്കൂടതതില, കതവരക്കകാവട് കറകാഡട്, തൃപ്പൂണതിതറ INC

തൃപ്പൂണതിതറ

കപകാടയതില

പ്രഭകാ മുരളശ്രീധരന

കപകാടയതില ചതകക്കതതില, എരൂര സപൗതട്.പതി.ഒ

IND(LDF)

തൃപ്പൂണതിതറ

ചതകാണ്ടൂര

ശശ്രീലത മധസൂദനന

ഏറതിയകാടട് ഹപൗസട്, എരൂര ചവസട്.പതി.ഒ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

ചപരശ്രീക്കകാടട്

അജതിത കകലഷട്

ചതിറയതില വശ്രീടട്, മകഞലതിപ്പകാടരം എരൂര ചവസട്

IND(LDF)

തൃപ്പൂണതിതറ

നന്നപ്പതിളതി

ബശ്രീന കജകാളതി

മകാപ്പുരം കചരതില, എരൂര ചവസട്.പതി.ഒ

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

പതിഷകാരതികകകാവതില

സുമരംഗല ഭഗശ്രീരഥന

പല്ലതിമറരം, പടതിഞകാകറ തുണ്ടേതി, എരൂര

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

മകാത്തൂര

വതി.എ. സുകുമകാരന

കടവതില കണതിയകാമ്പുഴ, എരൂര കനകാരതട്.പതി.ഒ

CPI(M)

തൃപ്പൂണതിതറ

ഇല്ലതിക്കപ്പടതി

പതി ബതി സതശ്രീശന

മനക്കപറമ്പതില, പൂന്തകാനരം, എരൂര

INC

തൃപ്പൂണതിതറ

മകാരരംകുളങ്ങര

ശകാന്തതിനതി ഷകാജതി

കതകാപ്പതില, എരൂര കനകാരതട് പതി ഒ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

വകാഴപ്പതിളതി ചസന്ടല വകാരഡട്

ആനശ്രീസട് ബകാബരകാജട്

പളതിപ്പുറതട് പുതനപുരരം,മുടവൂര പതി ഒ,മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI

മുവകാറ്റുപുഴ

ജനശകതി വകാരഡട്

സുധ രഘുനകാഥട്

ഉഷകാലയരം, മുടവൂര പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

മൂന്നുകണ്ടേരം കകകാളനതി വകാരഡട്

ഓമന കമകാഹനന

ഒലതിയരംപുറതട്, മകാരക്കറട് പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)
CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

മകാകളക്കുടതി വകാരഡട്

നജതികമകാള സഹശ്രീര

പകാന്ചപ്പകാളയതില, മകാരക്കറട് പതി ഒ
മൂവകാറ്റുപുഴ

മുവകാറ്റുപുഴ

എരം ഐ ഇ റതി സ്ക്കൂള വകാരഡട്

ചക എരം കബശ്രീര

കതിഴകക്കപുതനപുര, മകാരക്കറട് പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

IND

മുവകാറ്റുപുഴ

ഇലകാഹതിയ സ്ക്കൂള വകാരഡട്

നസശ്രീര അന്ത്രു ചകകാച്ചട്

തകാഴകതക്കുടതിപുതനപുര, മകാക്കറട് പതി ഒ മൂവകാറ്റുപുഴ

INC

മുവകാറ്റുപുഴ

എന എസട് എസട് സ്ക്കൂള വകാരഡട്

ആശകാ അനതില

അനതില നതിവകാസട്, ചവല്ലൂരകുന്നരം, മൂവകാറ്റുപുഴ

IND

മുവകാറ്റുപുഴ

തരബതിയതട് സ്ക്കൂള വകാരഡട്

ആനശ്രീസ റഷശ്രീദട്

മൂലയതില വശ്രീടട്, മകാരക്കറട് പതി ഒ മൂവകാറ്റുപുഴ

ML

മുവകാറ്റുപുഴ

മകാരക്കറട് വകാരഡട്

സതി എരം ഷുക്കൂര

കണ്ടേതതില വശ്രീടട്, രനഡകാര പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

ML

മുവകാറ്റുപുഴ

ചപരുമറരം വകാരഡട്

നതിസ അഷ്റഫട്

അനകക്കറതിപറമ്പതില, മകാരക്കറട് _പതി ഒ,മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

രണ്ടേകാരക്കര വകാരഡട്

ബതി എന ശശതി

ബകാമറതതില രണ്ടേകാരക്കര പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

കതിഴകക്കക്കര വകാരഡട്

നതിസ സശ്രീതതി

ചകാലതില രണ്ടേകാര പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

ഈസട് സഹസ്ക്കൂള വകാരഡട്

സഷലജ പ്രഭകാകരന

ചകകാച്ചുവശ്രീടതില, കതിഴകക്കക്കര, മൂവകാറ്റുപുഴ

INC

മുവകാറ്റുപുഴ

മുനതിസതിപ്പല പകാരക്കട് വകാരഡട്

മതിനതി രകാജന

മരംഗലത വശ്രീടട്, കകകാകളജട് കറകാഡട്
മൂവകാറ്റുപുഴ

IND
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മുവകാറ്റുപുഴ

പണ്ടേരതിമല വകാരഡട്

ഹതിപണ് എബഹകാരം

ആലരംമൂടതില വശ്രീടട്, ചപരുരംമ്പല്ലൂര പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

INC

മുവകാറ്റുപുഴ

കപട വകാരഡട്

പതി എസട് സലതിരം ഹകാജതി

ചചറുപുറരം മകാളതിക, മൂവകാറ്റുപുഴ പതി ഒ

INC

മുവകാറ്റുപുഴ

തകാലൂക്കട് കഹകാസതിറല വകാരഡട്

പതി എന
സകന്തകാഷട്(പുകളകാരക്കുടതിയതില)

പുകളകാരക്കുടതി, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

കമകാഡല സഹസ്ക്കൂള വകാരഡട്

ആരര സജതി

ചനല്ലതിമലയതില വശ്രീടട്, ചനല്ലതിമല കറകാഡട്, മൂവകാറ്റുപുഴ

INC

മുവകാറ്റുപുഴ

ചഹപൗസതിരംഗട് കബകാരഡട് വകാരഡട്

ബശ്രീന വതിനയന

അനുരകാധ ഹപൗസതിരംഗട് കബകാരഡട് മൂവകാറ്റുപുഴ

INC

മുവകാറ്റുപുഴ

മകാറകാടതി യു പതി സ്ക്കൂള വകാരഡട്

ഇന ശതിവകാനന്ദട്

ആനന്ദട് ഭവന, ടകാകഗകാര നഗര,മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

എസട് എനട് ഡതി പതി സ്ക്കൂള വകാരഡട്

യു ആര ബകാബ

ഉടുമ്പുരംകുഴതിയതില എസട് എന കറകാഡട് ,മുവ്വകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

മുനതിസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട് വകാരഡട്

ലതില്ലതി കറകായതി

കമയല വശ്രീടട്, കകാവുരംപടതി കറകാഡട്. മൂവകാറ്റുപുഴ

KCM

മുവകാറ്റുപുഴ

മൂവകാറ്റുപുഴ കബട് വകാരഡട്

പതി കപ്രരംചന്ദട് ( രകാജു ചതിറമ്പതില)

ചതിറമ്പതില വശ്രീടട്, ചവള്ളൂരക്കുന്നരം, മകാരക്കറട് പതി ഒ മൂവകാറ്റുപുഴ

IND

മുവകാറ്റുപുഴ

സരംഗരംമരം വകാരഡട്

എരം ചക ദതിലശ്രീപട്

മരചവടതിക്കല, മകാരക്കറട് പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

മുനതിസതിപ്പല വരവസകായ പകാരക്കട്
വകാരഡട്

പതി പതി എലകദകാസട്

പുലപ്പറമ്പതില, ഈസട് കടകാതതി, മകാരക്കറട് പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

INC

മുവകാറ്റുപുഴ

ചജ ബതി സ്ക്കൂള വകാരഡട്

പതി ചക അനതില

പകാകറക്കുടതിയതില, മകാരക്കറട് പതി ഒ,ഈസട് കടകാതതി, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

തശ്രീചക്കകാളതിപ്പകാറ വകാരഡട്

അനതിലകുമകാര ചക ജതി

കുളകാപ്പുറതട് മകാളതിക, മുടവൂര പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

മുവകാറ്റുപുഴ

മുനതിസതിപ്പല കകകാളനതി വകാരഡട്

പതി ചക നവകാസട്

പറമ്പതില, മുടവൂര പതി ഒ, മൂവകാറ്റുപുഴ

CPI(M)

കകകാതമരംഗലരം

തങളരം

സകലകാമതി എലകദകാസട്

ചകകാച്ചുവശ്രീടതില,തങളരം

INC

കകകാതമരംഗലരം

കബകാകക്കകാഫശ്രീസട്

ഉഷ ഡകാവു

ചതകക്കകര വശ്രീടട്, രകാമല്ലൂര, കകകാതമരംഗലരം

KCM

കകകാതമരംഗലരം

രകാമല്ലൂര

കുരരന.വതി.വതി

വലതിയപറമ്പതില, രകാമല്ലൂര

INC

കകകാതമരംഗലരം

കരതിങ്ങഴ സ്ക്കൂള

ചക.പതി.ബകാബ

കകണ്ണതട്, രകാമല്ലൂര

INC

കകകാതമരംഗലരം

കചലകാടട്

അജതി നകാരകായണന

മുതുകകാടട് വശ്രീടട്, കചലകാടട്.പതി.ഒ

KCM

കകകാതമരംഗലരം

കളകാടട്

കജകാരജട് കുരരകാകക്കകാസട്

ചപരുമ്പതിളതിച്ചതിറ, കചലകാടട്.പതി.ഒ,കകകാതമരംഗലരം

INC

കകകാതമരംഗലരം

ഇലവുരംപറമ്പട്

പ്രതിനസട് വരക്കതി

കകാരചകകാമ്പതില, കചലകാടട്.പതി.ഒ

INC

കകകാതമരംഗലരം

വകാളകാടതിതണ്ടേട്

ചക.വതി.കതകാമസട്

കുടതിയകാറട്(ഹപൗസട്),കകകാതമരംഗലരം(പതി.ഒ)

IND(LDF)

കകകാതമരംഗലരം

കകകാമന്ത

ജതിഷ ബശ്രീകനകായട്

മറതതില വശ്രീടട്,മലയതില കശ്രീഴട്, കകകാതമരംഗലരം പതി ഒ

KC(J)

കകകാതമരംഗലരം

മകാളതികകണ്ടേരം

ചകന്നടതി പശ്രീറര

ഒലതിയപ്പുറരം, (എച്ചട്), നകാടുകകാണതി പതി ഒ, കകകാതമരംഗലരം

KC(J)

കകകാതമരംഗലരം

പകാറകായതികതകാടരം

നതിരമല കജകായതി

ചപകാടയല. കുതകുഴതി പതി ഒ

INC

കകകാതമരംഗലരം

കുതകുഴതി

കബബതി കസവരര

പനരംച്ചപ്പടതി, കുതകുഴതി പതി ഒ

INC

കകകാതമരംഗലരം

മകാരമരംഗലരം

ശകാലതിനതി മുരളതി

കകാരരകാരംപറമ്പതില, കുതകുഴതി പതി ഒ

INC

കകകാതമരംഗലരം

ഇളരംകകാവട്

ഭകാനുമതതി ടതിച്ചര

കകകാകച്ചരതി, കുതകുഴതി പതി ഒ

INC

കകകാതമരംഗലരം

വലതിയകകാവട്

ബശ്രീന രകാധകാകൃഷ്ണന

ഇഞകാനതിപുതനപുര, കുതകുഴതി പതി ഒ, കകകാതമരംഗലരം

CPI(M)

കകകാതമരംഗലരം

അമ്പലപറമ്പ

ടശ്രീന മകാതത

മുണ്ടുവകാലയതില ഹപൗസട്, കുതകുഴതി പതി ഒ

KCM

കകകാതമരംഗലരം

ചരച്ചട്

എന.സതി.ചചറതിയകാന

ചനടുരംകകല്ലല, കകകാതമരംഗലരം.പതി.ഒ,രകാമല്ലൂര

KCM
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കകകാതമരംഗലരം

ചകകാളതിക്കകാടട്

സഷബതി പപൗകലകാസട്

കയകാലക്കുടതിയതില, കകകാതമരംഗലരം പതി ഒ

IND(LDF)

കകകാതമരംഗലരം

കകകാകളജട്

അഡശ്വകക്കറട്. അഭതിലകാഷട് വതി മധ

വതിധമന്ദതിരരം കകകാതമരംഗലരം പതി ഒ

CPI

കകകാതമരംഗലരം

മകാതതിരപ്പതിളതി

എ.ജതി.കജകാരജട്

ഇലവുരം കുടതി, മകാതതിരപ്പതിളതി

INC

കകകാതമരംഗലരം

പുതുപ്പകാടതി

സതിന വതികമന

പകാറപ്പകാടട് ഹപൗസട്, പുതുപ്പകാടതി.പതി.ഒ

IND(LDF)

കകകാതമരംഗലരം

കകാരക്കുന്നരം

അഡശ്വ.സതിജു അബഹകാരം

പുതുപ്പകാടതി, പൂതകാരംകുകന്നല

INC

കകകാതമരംഗലരം

ചതിറപ്പടതി

ചഷമശ്രീര പനയല

പനയല വശ്രീടട്, പുതുപ്പകാടതി. പതി.ഒ

INC

കകകാതമരംഗലരം

അന്പലപ്പടതി

ബശ്രീന ജതിബതി

മുണ്ടേയല വശ്രീടട്, കറുകടരം.പതി.ഒ

INC

കകകാതമരംഗലരം

ചവണ്ടുവഴതി ചസപൗതട്

പതി.ചക.തങപ്പന

കകകാകച്ചരതി കമകാളതട്, ചവണ്ടുവഴതി, കറുകടരം.പതി.ഒ,കകകാതമരംഗലരം.

INC

കകകാതമരംഗലരം

കറുകടരം

ചക.എരം.ഖദശ്രീജ ടതിച്ചര

ഉതതിനകാടട് വശ്രീടട്, കറുകടരം.പതി.ഒ

IND(UDF)

കകകാതമരംഗലരം

വതിളയകാല

സതിന ഗകണശന

കളപ്പുരപുതനപുര, മകാതതിരപ്പതിളതി

CPI(M)

കകകാതമരംഗലരം

ചവണ്ടുവഴതി കനകാരതട്

ശശ്രീകദവതി ശശതി

വകാതപ്പതിളതില, ചവണ്ടുവഴതി, കറുകടരം.പതി.ഒ

IND(LDF)

കകകാതമരംഗലരം

ചകകാറതിയകാമല

രത്നമ ദകാസന

പുതനപുരയതില ഹപൗസട്, സബ്കസഷനു സമശ്രീപരം, കകകാതമരംഗലരം

IND(LDF)

കകകാതമരംഗലരം

ചടപൗണ് ചസപൗതട്

പ്രമശ്രീള സണ്ണതി

മകാലതിയതില വശ്രീടട്, ചവണ്ടുവഴതി, കറുകടരം

KCM

കകകാതമരംഗലരം

ചടപൗണ് കനകാരതട്

അഡശ്വ. അബ സമതശ്രീന

കമളകായതി, തങളരം, കകകാതമരംഗലരം

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

വല്ലരം കനകാരതട് വകാരഡട്

കറകാസതിലതി വരഗശ്രീസട്

ആപ്പകാടന,വല്ലരം_റകയകാണ് പുരരം പതി.ഒ

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

തൃക്കകാപറമ്പട് വകാരഡട്

സഷല ഷറഫട്

കളപ്പുരക്കല,കകാഞതിരക്കകാടട്

IND

ചപരുമ്പകാവൂര

മസ്ജതിദട് വകാരഡട്

സശ്രീന ഉസ്മകാന

അക്കകാലമറരം വശ്രീടട്, റകയകാണ്പുരരം.പതി.ഒ, കകാഞതിരക്കകാടട്

ML

ചപരുമ്പകാവൂര

ചക്കരക്കകാടട് വകാരഡട്

സതതി ജയകരഷ്ണന

ജയഭവന, കകാഞതിരക്കകാടട്

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

ശകാസ്തമരംഗലരം വകാരഡട്

സ്മതിത ഷകാജതി

സകപ്പതിളതിപറമ്പതട്, കടുവകാള, ചപരുമ്പകാവൂര.പതി.ഒ

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

തുരുതതിപറമ്പട് വകാരഡട്

ഇന അനതിലകുമകാര

ശങരമരംഗലരം, റകയകാണ്പുരരം.പതി.ഒ, ചപരുമ്പകാവൂര 683543

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

ചടമ്പതിള വകാരഡട്

ചക.ഹരതി

കകാവുങല പുതനമഠരം

IND

ചപരുമ്പകാവൂര

തകാലൂക്കട് ആശുപതതി വകാരഡട്

കപകാള പകാതതിക്കല

പകാതതിക്കല വശ്രീടട്,തുരുതതിപ്പറമ്പട് കറകാഡട്, ചപരുമ്പകാവൂര.പതി.ഒ

IND

ചപരുമ്പകാവൂര

പൂപ്പകാനതി വകാരഡട്

ജതി.സുനതിലകുമകാര

സകായൂജരരം, കബകാഡട് കവ, ചപരുമ്പകാവൂര.പതി.ഒ

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

കകാരകാട്ടു പളതിക്കര വകാരഡട്

ബതിനതി രകാജന

ഇടകതകാടതില, കകാരകാട്ടുപളതിക്കര

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

ആശമരം വകാരഡട്

ബതിജതി സുജതിതട്

ഷകാജതി നതിവകാസട്, കകാരകാട്ടു പളതിക്കര_ചപരുമ്പകാവൂര.പതി.ഒ

IND

ചപരുമ്പകാവൂര

കകകാന്നന കുടതിവകാരഡട്

ബകാബ കൂനക്കകാടന

കൂനക്കകാടന വശ്രീടട്, ചപരുമ്പകാവൂര

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

കുന്നരംപതിളതിച്ചതിറ വകാരഡട്

കറകായതി.ചക.വരഗശ്രീസട്

ഏളൂര ചകകാഴുമറതതില, ഇരതികങ്ങകാള

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

നശ്രീലരംകുളങ്ങര വകാരഡട്

ഓമന സുബഹണരന

കവലമകാവുകുടതി, ഇരതികങ്ങകാള.പതി.ഒ., ചപരുമ്പകാവൂര

IND(BJP)

ചപരുമ്പകാവൂര

നകാഗകഞരതിമന വകാരഡട്

ഷശ്രീല സതശ്രീശന

കശ്രീഴ്പറമ്പതില,ഇരതികങ്ങകാള.പതി.ഒ., ചപരുമ്പകാവൂര

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

പകാങ്കുളരം വകാരഡട്

ബതിജു കജകാണ് കജക്കബട്

ചപകായകാടതില,ഇരതികങ്ങകാള.പതി.ഒ., ചപരുമ്പകാവൂര

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

ചപരതിയകാര വകാലതി കബട് വകാരഡട്

പുഷ വരഗശ്രീസട്

ചക്കകാല വശ്രീടട്,ഇരതികങ്ങകാള.പതി.ഒ., ചപരുമ്പകാവൂര

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

മരുതട് കവല വകാരഡട്

ജനതിലകാല

പുതതികയടതട് വശ്രീടട്,ഇരതികങ്ങകാള.പതി.ഒ., ചപരുമ്പകാവൂര

CPI(M)
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ചപരുമ്പകാവൂര

ചക എസട് ആര റതി സതി വകാരഡട്

കഡകാ.ഭകാസ്ക്കരന

സഷന നതിവകാസട്, ചപരുമ്പകാവൂര

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

ചരച്ചട് വകാരഡട്

രഘു

പകാറക്കണ്ടേരം വശ്രീടട്, ഒ.എരം.കറകാഡട്, ചപരുമ്പകാവൂര

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

മുനതിസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

വതി.പതി.ഖകാദര

വടപ്പകാറ വശ്രീടട്, പതി.എരം.സതി, 21/523,എ.എരം.കറകാഡട്, ചപരുമ്പകാവൂര

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

സലബറതി വകാരഡട്

അഡശ്വ. .എരം.എന.കനകലത

അശശ്വതതി ഭവന, ഗവ.ചവറതിനറതി കഹകാസതിറലതിനട് സമശ്രീപരം, പകാറപ്പുറരം,
ചപരുമ്പകാവൂര.പതി.ഒ

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

കടുവകാള വകാരഡട്

ഷകാജതി സലശ്രീരം

പകാലതതിങല, ചപരുമ്പകാവൂര

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

വല്ലരംകതകാടട് വകാരഡട്

എന.എ.ലകകാന

നകാകനതകാന വശ്രീടട്,റകയകാണ്പുരരം.പതി.ഒ,

CPI(M)

ചപരുമ്പകാവൂര

പകാറപ്പുറരം വകാരഡട്

അബ്ദുള സലകാരം

കകാരതികയലതി വശ്രീടട്, ചപരുമ്പകാവൂര

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

ചസപൗതട് വല്ലരം വകാരഡട്

ആബതിദ പരശ്രീതട്

അങ്ങകാടതി വശ്രീടട്,റകയകാണ്പുരരം.പതി.ഒ,-683543

INC

ചപരുമ്പകാവൂര

റകയകാണ്പുരരം വകാരഡട്

ബശ്രീവതി അബൂബക്കര

മല്ലതികശ്ശേരതി,റകയകാണ്പുരരം.പതി.ഒ,

INC

ആലവ

ഗുരുമന്ദതിരരം

മുഹമദട് ബഷശ്രീര

കകാവുങട കതകാപ്പതില,_കതകാടക്കകാട്ടുകര ആലവ

IND

ആലവ

കദശരം കടവട്

മകനകാജട്.ജതി.കൃഷ്ണന

കളപ്പുരക്കല, കതകാടക്കകാട്ടുകര ആലവ

CPI

ആലവ

മന

എരം. രകാധകാകൃഷ്ണന

കകകാഴതിക്കകാടതില, കതകാടക്കകാട്ടുകര ആലവ

INC

ആലവ

മണപ്പുറരം

ഉമ സലജതി

നശ്രീലതിമ കകകാകടജട്, ചടമ്പതിളകറകാഡട്, കതകാടക്കകാട്ടുകര ആലവ

INC

ആലവ

ഗണപതതിചടന്പതിള

സതി.ഓമന

കതിഴകക്കപുറതയതില വശ്രീടട്,
മനചലയതിന, കതകാടക്കകാട്ടുകര ആലവ

INC

ആലവ

ചസനറട് ആന്സട് ചരച്ചട്

ലതിസ കജകാണ്സണ്

കകായനകാടട് വശ്രീടട്, നനചലയതിന_കതകാടക്കകാട്ടുകര

INC

ആലവ

കടതകടവട്

ചക.വതി. സരള

കുണ്ടേകാല വശ്രീടട്_കതകാടക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ

INC

ആലവ

പകാലസട്

വതി.പതി.കജകാരജട്

വകാടപ്പതിളതി, സലബറതി കറകാഡട്, ആലവ

INC

ആലവ

സലബറതി

ബതിന അലകട്

പടമകാട്ടുകമല വശ്രീടട്, ചറയതില കറകാഡട്, ആലവ

INC

ആലവ

ഊരമനകുഴതിതടരം

ചപ്രകാഫ. സമക്കതിള പടമന

പടമനവശ്രീടട്,_ചറയതിലകവകസഷന കറകാഡട്. ആലവ

INC

ആലവ

മുനതിസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

ചക.സതി.രകാജന

കരുകവലതില ഹപൗസട്, ഹതില കറകാഡട് ആലവ

INC

ആലവ

മദസ

ലതശ്രീഫട് പുഴതിതറ

പുഴതിതറ, എല.എഫട്. ചലയതിന, ആലവ

INC

ആലവ

ആശകാന കകകാളനതി

ഫകാസതില ഹുസസന

ജമ പറമ്പതില ഹപൗസട്,_ആശകാനചലയതിന, ആലവ

INC

ആലവ

ടഷറതി

കലകാലതിത ശതിവദകാസന

കറുകയതില വശ്രീടട്, ജനതകാകറകാഡട്,_ആലവ

IND(LDF)

ആലവ

കസഹകാലയരം

ചക.എരം.സുകുമകാരന

ചകകാച്ചുവശ്രീടതില, കനതകാജതികറകാഡട്,_ആലവ

INC
INC

ആലവ

മകാധവപുരരം

ടതിമതി ടശ്രീച്ചര

കകകാലകഞരതി വശ്രീടട്,_ലതിറതില ഫളവര ഓഡതികറകാറതിയതതിനട് സമശ്രീപരം,
ആലവ

ആലവ

നസ്രതട്

എന.ആര.സസമണ്

ചനല്ലതിക്കല ഹപൗസട്, നസ്രതട് കറകാഡട്, ആലവ

INC

ആലവ

തൃക്കുന്നതട്

എരം.പതി. സസമണ്

മുഴയതില വശ്രീടട്,_സബട് ജയതില കറകാഡട്, ആലവ

INC
INC
INC

ആലവ

തകാലൂക്കട് ആശുപതതി

എരം.ടതി.കജക്കബട്

മൂകതടന ഹപൗസട്,
അനസകാര ചലയതിന, ആലവ

ആലവ

ശകാസ്ത ചടന്പതിള

സതിരംല ചജയതിരംസട്

പയപ്പതിളതി ഹപൗസട്, ശകാസ്തചലയതിന, ആലവ
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ആലവ

പുളതികഞകാടട്

ചജബതി കമതര ഹതിഷകാരം

കകാകരകാതട് കുഴതി, റതിവരസസഡ്സട്_ആതുരകാശമരം കറകാഡട്, പുളതികഞകാടട്,
ആലവ

INC
INC

ആലവ

മകാരക്കറട്

സസജതി കജകാളതി

മുകതടന ഹപൗസട്, മകാരക്കറട് കറകാഡട്,_സപ്രവറട് ബസട് സകാനറതിനട്
സമശ്രീപരം, ആലവ

ആലവ

പ്രതിയദരശതിനതി

ദശ്രീപകാ കതകാമസട്

പളതിപറമ്പതില ഹപൗസട്,_കതകാടയകാട്ടുകര.പതി.ഒ_ആലവ

INC

ആലവ

കനകാല

ലതിസതി അബഹകാരം

സകപറമ്പകാടട് വശ്രീടട്,_കതകാടക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ_ആലവ

INC

ആലവ

തണ്ടേതിക്കല

സശ്രീന സക്കരതിയ

മതിഹരകാബട്, കറകാസട് ചലയതിന,_കതകാടക്കകാട്ടുകര, ആലവ

INC

കളമകശ്ശേരതി

ഗകാസട് കകകാളനതി

ചക ആര കഗകാപതി

പയപ്പതിളളതി വശ്രീടട്, ടതി ഒ ജതി കറകാഡട്,കളമകശ്ശേരതി

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

ശകാന്തതിനഗര അനകട്

ഷശ്രീബ കപകാള

പളളതിയതില വശ്രീടട്, കളമകശ്ശേരതി

INC

കളമകശ്ശേരതി

രകാജഗതിരതി

എ.ടതി.സതി.കുഞ്ഞുകമകാന

മുടതതകാഴത വശ്രീടട്, മുകലപ്പകാടരം, കളമകശ്ശേരതി പതിഒ 683104

Con(S)

കളമകശ്ശേരതി

സുന്ദരഗതിരതി

വതിനസതി ടശ്രീച്ചര

മനയപറമ്പതില, സുന്ദരഗതിരതി

IND

കളമകശ്ശേരതി

കനകാരതട് കളമകശ്ശേരതി

ടതി ടതി കനകമ

പുതലതട് വശ്രീടട്, പുതലതട് കറകാഡട്, കനകാരതട് കളമകശ്ശേരതി

IND(LDF)

കളമകശ്ശേരതി

എച്ച എരം റതി ജരംഗ്ഷന

മുരംതകാസട് കകാദരകുഞട്

കല്ലതിടരം പുരയതിടരം, മൂകലപ്പകാടരം കറകാഡട്, കളമകശ്ശേരതി

IND

കളമകശ്ശേരതി

സബട് കസഷന

മതിനതി കരശ്രീരം

വകാതരകാതട് വശ്രീടട്, പളളതിലകാരംകര,എച്ചട് എരം റതി കകകാളനതി പതിഒ, കളമകശ്ശേരതി
683503

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

കറകാക്കട് ചവല

ടതി എ അസസനകാര

തടകാരുപറമ്പതിന,പളളതിലകാരംകര, ,എച്ചട്.എരം.റതി കകകാളനതി പതിഒ

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

വതിടകാക്കുഴ

വതി ചക തങപ്പന

ആതകശ്ശേരതി വശ്രീടതില, വടക്കുരംപുറരം,വതിടകാക്കുഴ,തകായകാട്ടുകര പതി ഒ,ആലവ -6 CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

ചപരതിങ്ങഴ

ചന്ദ്രതിക പത്മനകാഭന

എച്ചട്.എരം .റതി കശ്വകാരകടഴട് ,എച്ചട്.എരം.റതി കകകാളനതി പതിഒ, കളമകശ്ശേരതി

INC

കളമകശ്ശേരതി

സപപ്പട് സലന

അബ്ദുള ജബകാര പുതനവശ്രീടന

ചനല്ലതിക്കകാതകുഴതി,പളളതിലകാരംകര, എച്ചട്.എരം.റതി കകകാളനതി പതിഒ

INC

കളമകശ്ശേരതി

എച്ചട് എരം ടതി എകസറട്

നസശ്രീമ മജശ്രീദട്

കപഴുങ്ങപറമ്പട്,വകടക്കുന്നരം മുടകാര,ഇടപ്പളളതി കനകാരതട് പതിഒ 682024

ML

കളമകശ്ശേരതി

കുറുപ്ര

സമമൂനതട് അഷ്റഫട്

പകാകറക്കകാടതില
വശ്രീടട് ,എച്ചട് എരം ടതി കകകാളനതി പതി ഒ

IND(LDF)

കളമകശ്ശേരതി

ചമഡതിക്കല കകകാകളജട്

ചക.ബതി.ബകാബരകാജട്

കകാളരംങ്കുളതട്,വടകകകാടട് പതി ഒ, കങ്ങരപ്പടതി

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

കതവയല

ഷശ്രീജ സുധതികുമകാര

മശ്രീകങകാളതില, വതി ചക കകകാളനതി പതി ഒ, കതവയല

INC

കളമകശ്ശേരതി

പറക്കകാട്ടുമല

പതി.ചക.കബബതി

പുളതിക്കല വശ്രീടട്, വതി ചക കകകാളനതി പതി ഒ682021

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

പുളതിയകാന്പുറരം

ചക.ചക.ശശതി

പുതുകശ്ശേരതിമല വശ്രീടട്, വടകകകാടട് പതിഒ കങ്ങരപ്പടതി

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

മതിനതി ചടപൗണട് ഹകാള

ടതി.എസട്.അബൂബക്കര

ചതകക്ക തകാമരച്ചകാലതില, വടകകകാടട് പതിഒ

ML

കളമകശ്ശേരതി

കങ്ങരപ്പടതി

ലതിസതി കകാരതതികകയന

പന്നതിക്കുഴതി വശ്രീടട്, വടകകകാടട്,കങ്ങരപ്പടതി

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

വടകക്കകാടട്

സുസലഖ മജശ്രീദട്

ചവളുകതടതട്, കരതിപ്പകശ്ശേരതി, വടകകകാടട് പതിഒ

IND

കളമകശ്ശേരതി

യൂണതികവഴതിറതി കകകാളനതി

ലകാലതി ഫകാനസതിസട്

ചകകാളരതിക്കല,ചകകാച്ചതിന യൂണതികവഴതിറതി പതിഒ

INC

കളമകശ്ശേരതി

പുന്നക്കകാടട്

ജമകാല മണക്കകാടന

മണക്കകാടട്, എച്ചട് എരം ടതി കകകാളനതി പതിഒ

INC

കളമകശ്ശേരതി

ചസനറട് കജകാസഫട്

എ ഡതി കജകാസട് കദവസതി

കല്ലതിടുരം പുരയതിടരം, മുകലപ്പകാടരം

IND

കളമകശ്ശേരതി

ചടപൗണ് ഹകാള

ഷകാജഹകാന കടപ്പതിളളതി

കടപ്പതിളളതി മുലയതില, ചങ്ങമ്പുഴ നഗര

INC
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കളമകശ്ശേരതി

ചങ്ങരംപുഴ നഗര

വത്സമ രകാജന

വതിച്ചകാട്ടുപറമ്പതില, ചങ്ങമ്പുഴ നഗര

INC

കളമകശ്ശേരതി

യൂണതികവഴതിറതി

അനശ്രീദ ലതശ്രീഫട്

കകല്ലപ്പുറരം, ചങ്ങമ്പുഴ നഗര പതിഒ

IND(UDF)

കളമകശ്ശേരതി

തൃക്കകാക്കര അന്പലരം

ജതി രവശ്രീന്ദ്രനകാഥട്

ശ്രുതതി, ചങ്ങമ്പുഴ നഗര പതിഒ

INC

കളമകശ്ശേരതി

കണ്ണരംകുളരം

ജലജ ഉതമന

കശ്രീരതിക്കകാടട്, ചങ്ങമ്പുഴ നഗര പതിഒ682033

IND

കളമകശ്ശേരതി

ഹതില വകാലതി

സശ്രീമ കണ്ണന

കളതതിപറമ്പതില വശ്രീടട്,ഉണതിച്ചതിറ,ചങ്ങമ്പുഴ നഗര പതിഒ ചകകാച്ചതി-33

IND

കളമകശ്ശേരതി

സലബറതി

വതി എന ദതിലശ്രീപ്കുമകാര

ചവലതിപ്പറമ്പതില ചങ്ങമ്പുഴ നഗര പതിഒ

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

പുതുപ്പളതിപ്രരം

എരം എസട് സസമണ്

കമനങ്ങകാടതില,ഇടപ്പളളതി പതിഒ

INC

കളമകശ്ശേരതി

ഉണ്ണതിച്ചതിറ ഭകാഗരം 1

റതി ചക മല്ലതിക

ചതക്കകഞരതിപുതുപളളതിപ്രരം,എ.ചക.ജതി കറകാഡട്,ഇടപ്പളളതി

IND(LDF)

കളമകശ്ശേരതി

പരുകതലതി

ഓമന പ്രഭകാകരന

പ്രഭകാ ഭവന, കശകാഭകാകറകാഡട് പുതുപളളതിപ്രരം,ഇടപ്പളളതി പതി ഒ, ചകകാച്ചതി-24

INC

കളമകശ്ശേരതി

കടകാളകഗറട്

മുഹമദട് കുഞട് ചവളളയല

ചവളളയല,ഇടപ്പളളതി പതിഒ

INC

കളമകശ്ശേരതി

കൂനരംസത

ബതിന മകനകാഹരന

ബതിന നതിവകാസട്, കപകാടട് നരം.35,കൂനരംസത, ഇടപ്പളളതി

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

മനസതിയരം

ജലശ്രീല പകാമങ്ങകാടന

പകാമങ്ങകാടട് കുതതികരകാടതട്,ഇടപ്പളളതി കനകാരതട് പതിഒ,പതടതിപ്പകാലരം

INC

കളമകശ്ശേരതി

മുനതിസതിപ്പല

എ ചക ബഷശ്രീര

ആഞതിക്കകാതട് ഹപൗസട്,ചകകാച്ചതിന .യൂണതികവഴതിറതി പതിഒ

INC
ML

കളമകശ്ശേരതി

ചക ബതി പകാരക്കട്

ചക എ റതിയകാസട്(റതിയു)

കരുകവലതില വലതിയപ്പറമ്പട് വകടക്കുന്നരം, ഇടപ്പളളതി കനകാരതട് .പ
ിതി.ഒ,ചകകാച്ചതി-24

കളമകശ്ശേരതി

വടക്കുന്നരം

കരകാഷ്നതി ബകാബ

പുതനപുരയല,വകടക്കുന്നരം,ഇടപ്പളളതി കനകാരതട് പതിഒ

INC

കളമകശ്ശേരതി

മുടകാര

ചക എ സതിദ്ദശ്രീഖട്

കകാടതിപ്പറമ്പതില,വകടക്കുന്നരം,ഇടപ്പളളതി കനകാരതട് പതിഒ,ചകകാച്ചതി-24

INC

കളമകശ്ശേരതി

ഇനിട്ഡസയതില എകസറട്

സലതിരം പതുവന

പതുവന ഹപൗസട്, സപൗതട് കളമകശ്ശേരതി,ചങ്ങമ്പുഴ നഗര പതിഒ

CPI(M)

കളമകശ്ശേരതി

ചകരകാടരം

ചജസതി പശ്രീറര

മങ്കുഴതിതണ്ടേതിയതില,ചക.ഡതി കപകാടട്.പതിഒ, കളമകശ്ശേരതി 683109

INC

കനകാരതട് പറവൂര

മകാട്ടുമലനശ്രീണ്ടൂര

കജകാബതി പഞതിക്കകാരന

പഞതിക്കകാരന വശ്രീടട്, മകാരക്കറട് കറകാഡട്, വ. പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

കുറുകന്തകാടതി പറമ്പട്

ലകാലതി കജകായതി

പകാറയല, പതി.കകശവകദവട് കറകാഡട്, ചകടകാമരംഗലരം.പതി.ഒ. വ. പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

മകാരക്കറട്

കറകായതി കദവസതി

ചതക്കതികനത വശ്രീടട്, പറുദശ്രീസ നഗര, വ. പറവൂരട്

IND

കനകാരതട് പറവൂര

കണ്ണനകുളങ്ങര

എന.ഐ.പപൗകലകാസട്

ചനടുന്തളതില, തട്ടുകടവട്, വ. പറവൂര

Con(S)

കനകാരതട് പറവൂര

ചടപൗണ്ഹകാള

കവണുകഗകാപകാല

എളമന പറമ്പട്, പകാരക്കട് വന കറകാഡട്, വ. പറവൂര

IND

കനകാരതട് പറവൂര

പല്ലരംതുരുതട്

കസകാമന മകാധവന

കുരതിക്കകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, കമയകാട്ടു പറമ്പട്, കതിഴകക്കപ്രരം കര, കതകാന്നരകകാവട്, വ.
പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

കകകാടയകരം

പ്രദശ്രീപട് കുമകാര (പ്രദശ്രീപട് കതകാപ്പതില ) കതകാപ്പതില, പറവൂതറ, വ. പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

പറവൂതറ

വത്സല പ്രസന്ന കുമകാര

പഞവളതില, പല്ലരംതുരുതട് കറകാഡട്, വ. പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

ഫയരകസഷന

എ.ചക. അരംബതിക

ഒറക്കണ്ടേതതില വശ്രീടട്, പറവൂതറ, മന്ദരം.പതി.ഒ, വ. പറവൂര

CPI(M)

കനകാരതട് പറവൂര

ചവടതിമറ

ഷകാഹൂല ഹമശ്രീദട്

കകാഞതിരപറമ്പതില, ചവടതിമറ, മന്നരം .പതി.ഒ, വ. പറവൂര

IND

കനകാരതട് പറവൂര

പളതിതകാഴരം

ബശ്രീന ശശതിധരന

പുളതിമൂടതില, ചപരുവകാരരം, എന പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

ശകാന്തതി നഗര

ചക,ചജ.സഷന ടശ്രീച്ചര

വകാഴപ്പളതി വശ്രീടട്, മന്നരം.പതി.ഒ. വ. പറവൂര

IND
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കനകാരതട് പറവൂര

നന്ദതികുളങ്ങര

ചക എ വതിദരകാനന്ദന

കുന്നതിപ്പതിളതി വശ്രീടട്, വകാണതിയക്കകാടട്, മന്നരം പതി.ഒ. വ. പറവൂര

CPI(M)

കനകാരതട് പറവൂര

വകാണതിയക്കകാടട്

അനസ അജശ്രീബ്കുമകാര

ചചതരകാട്ടുകുടതിയതില, നന്ദതികുളങ്ങര, മന്നരം.പതി.ഒ.വ. പറവൂര

IND

കനകാരതട് പറവൂര

കതിഴകക്കപ്രരം

എസട്.ശശ്രീകുമകാരതി

അരുണ് കകകാകടജട്, കതിഴകക്കപ്രരം, വ.പറവൂര

CPI

കനകാരതട് പറവൂര

വഴതിക്കുളങ്ങര

സശ്രീന രകാജന

മണതിയനകാടട് പറമ്പട്, എസട്.എന. നഗര, കതിഴകക്കപ്രരം

IND

കനകാരതട് പറവൂര

ചപരുവകാരരം

പ്രഭകാവതതി ടശ്രീച്ചര

വത്സല മന്ദതിരരം (സുരഭതി), കതിഴകക്കപ്രരം,വ. പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

കകസരതി

ജലജ രവശ്രീന്ദ്രന

ശശ്രീസശലരം പുതനവശ്രീടട്, കകസരതികസകാപ്പട്, ചപരുവകാരരം,വ. പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

നന്തരകാട്ടുകുന്നരം

വനജ ശശതികുമകാര

ശശ്രീ സവശകാഖട്, നന്തരകാട്ടുകുന്നരം, വ.പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

കതകാന്നരകകാവട്

രകമഷട്.ഡതി.കുറുപ്പട്

കരതിയത അമ്പകാടട്, നന്തരകാട്ടുകുന്നരം, വ.പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

കസഡതിയരം

ചക.എസട്.കൃഷ്ണകുമകാര (ബകാബ)

ശകാന്തതി നതിവകാസട്, ഞകാറക്കകാടട് കറകാഡട്, കതിഴകക്കപ്രരം, വ.പറവൂര

IND

കനകാരതട് പറവൂര

സമൂഹരം സ്ക്കൂള

അഡശ്വ. പതി.വതിശശ്വനകാഥകമകനകാന

പങജട്, കടവതട് കറകാഡട്, വ.പറവൂര

IND

കനകാരതട് പറവൂര

എസട് എന വതി സ്ക്കൂള

ചക വതി ഷശ്രീല ടശ്രീച്ചര

കുന്നപ്പതിളതില വശ്രീടട്, നന്തരകാട്ടുകുന്നരം, വ.പറവൂര

IND

കനകാരതട് പറവൂര

കണ്ണന ചതിറ

ലശ്രീന കുഞതികൃഷ്ണന

കകണ്ണകാതട്, ചതകക്ക നകാലവഴതി, വ.പറവൂര

CPI(M)

കനകാരതട് പറവൂര

ചകടകാമരംഗലരം പപ്പുക്കുടതി

സതി.എ. രകാജശ്രീവട്

ചകാണയതില വശ്രീടട്, ചകടകാമരംഗലരം, വ.പറവൂര

CPI(M)

കനകാരതട് പറവൂര

കകശവകദവട്

ചജസതി പുളതിക്കതറ

പുളതിക്കതറ മരംഗലകശ്ശേരതി കറകാഡട്, ചകടകാമരംഗലരം വ. പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

ചകടകാമരംഗലരം

നതിരമല രകാമന

ചകകാപ്പറമ്പട്, ചകടകാമരംഗലരം, വ.പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

ചപരുമ്പടന്ന ചസപൗതട്

ശരകാമള കഗകാവതിന്ദന

ശശ്രീജതി വതിഹകാര, ചപരുമ്പടന്ന, വ.പറവൂര

INC

കനകാരതട് പറവൂര

ചപരുമ്പടന്ന

അനതില കുമകാര (അനു വടതറ)

വടതറ വശ്രീടട്, ചപരുമ്പടന്ന, വ.പറവൂര

INC

അങമകാലതി

ചകാക്കരപറമ്പട്

എലസതി കദവസതി

കൂരന കല്ലൂക്കകാരന വശ്രീടട്, പശ്രീച്ചകാനതിക്കകാടട്, പുളതിയനരം.പതി.ഒ

INC

അങമകാലതി

മങ്ങകാട്ടുകര

കജകാസട് പളതിയകാന

പളതിയകാന വശ്രീടട്, പശ്രീച്ചകാനതിക്കകാടട്,പുളതിയനരം.പതി.ഒ

IND(LDF)

അങമകാലതി

കകകാതകുളങ്ങര ചവസട്

ചക.ഒ.കദവസതിക്കുടതി (ചക.ഒ.ഡതി)

കൂരനകല്ലൂക്കകാരന, അങ്ങകാടതിക്കടവട്,അങമകാലതി

CPI(M)

അങമകാലതി

ചഹഡ്കശ്വകാരകടഴട്

പങജരം കുമകാരന

മൂകഞലതി വശ്രീടട്, പറക്കുളരം കറകാഡട്, അങമകാലതി

CPI(M)

അങമകാലതി

കല്ലൂപകാലരം

റശ്രീത കപകാള

പളതിപ്പകാടട് വശ്രീടട്, അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

കകകാതകുളങ്ങര ഈസട്

ചബന്നതി മൂകഞലതി

മൂകഞലതി വശ്രീടട്,ചക.എന.നഗര-140,എരം.വതി.ചകാകക്കകാ കറകാഡട്, കലപകാലരം JD(S)

അങമകാലതി

മുല്ലകശ്ശേരതി

ശശ്രീധരന കകകാച്ചകാപ്പതിളതി

കകകാച്ചകാപ്പതിളതിവശ്രീടട്,എസട്.എന.ഡതി.പതിക്കുസമശ്രീപരം, അങമകാലതി.പതി.ഒ

INC
INC

അങമകാലതി

ഐ ഐ പതി

സകാജു ചനടുങ്ങകാടന

ചനടുങ്ങകാടന വശ്രീടട്, എരം.സതി.കറകാഡട്, വകാടരടകാങട്, സസഡട് കറകാഡട്,
അങമകാലതി

അങമകാലതി

വളവഴതി

വതിലസന മുണ്ടേകാടന

മുണ്ടേകാടന വശ്രീടട്, ഇ.കകകാളനതി,അങമകാലതി

IND

അങമകാലതി

കവങ്ങൂര കനകാരതട്

ഇ.വതി.കമലകാകന

കകാഞതിലതി വലതിയ വശ്രീടട്, കതിടങ്ങൂര,അങമകാലതി

CPI(M)

അങമകാലതി

കവങ്ങൂര ചസപൗതട്

ചസലശ്രീന കദവസതി

കമനകാകച്ചരതി വശ്രീടട്, കവങ്ങൂര, കതിടങ്ങൂര.പതി.ഒ

CPI(M)

അങമകാലതി

കവരപ്പറമ്പട്

കഗ്രേസതി ടശ്രീച്ചര

കണതിയകാമ്പുറരം വശ്രീടട്, നകായകതകാടട്.പതി.ഒ, കവരപ്പറമ്പട്

CPI(M)

അങമകാലതി

തതിരുനകായകതകാടട്

കമരതി വരഗശ്രീസട്

വതിതയതതില,നകായകതകാടട്.പതി.ഒ.,അങമകാലതി

INC
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അങമകാലതി

ചചതതികക്കകാടട്

കബബതി ഗരവ്വകാസതിസട് (കബബ
ിതി.റതി.ജതി)

തടതില വശ്രീടട് നകായകതകാടട്.പതി.ഒ.,അങമകാലതി

IND(LDF)

അങമകാലതി

എയരകപകാരടട്

കമരതി വരഗശ്രീസട്

വടപ്പറമ്പന വശ്രീടട്,നകായകതകാടട്.പതി.ഒ.,അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

സമകാജരം വകാരഡട്

എരം.എസട്.ഗതിരശ്രീഷട് കുമകാര

കതിഴകക്കമുതകാടട്,നകായകതകാടട്.പതി.ഒ.,അങമകാലതി

CPI(M)

അങമകാലതി

ജതി വകാരഡട്

രശതി ഷതികയകാ കപകാള

കകകാടയല വശ്രീടട്,നകായകതകാടട്.പതി.ഒ.,അങമകാലതി

IND(LDF)

അങമകാലതി

ഇ കകകാളനതി

ലതിസതി ടശ്രീച്ചര

അരശ്രീയല വശ്രീടട്,അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

ചജ ബതി എസട്

കമരതി സതിറതിയക്കട്

പകാലയകാപ്പതിളതി,നകായകതകാടട്.പതി.ഒ,കവരപ്പറമ്പട്,അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

കജകാസ്പുരരം

മശ്രീര അവരകാച്ചന

ചതറയതില വശ്രീടട്, അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

പകാലതികയക്കര

സജതി വരഗശ്രീസട്

കഗകാപുരതതിങല, വതി.ഐ.പതി.കറകാഡട്, അങമകാലതി

CPI(M)

അങമകാലതി

നസ്രതട്

ചക.എ.ചപപൗകലകാസട്

കകാച്ചപ്പതിളതി ചഹപൗസട്,നസ്രതട് നഗര, അങമകാലതി

IND

അങമകാലതി

സമതതി വകാരഡട്

ജയ ജതിബതി

പുളതിയല ചഹപൗസട്,സമതതി നഗര,അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

കതിഴകക്ക അങ്ങകാടതി

ലതില്ലതി രകാജു

മുണ്ടേകാന ചഹപൗസട്,കതിഴകക്ക അങ്ങകാടതി,അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

ചടപൗണ് വകാരഡട്

ഷശ്രീബ വതിജയന

കരതിപ്പകാലതി ചഹപൗസട്, ചടപൗണ് കകകാളനതി, അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

മണതിയരംകുളരം

കറകാസതിലതി കതകാമസട്

ഇടകശ്ശേരതി,അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

ചറയതില കവകസഷന

അജതിത ടശ്രീച്ചര

കകാച്ചപ്പതിളതി, ദശ്രീപതി ഗ്രേകാമരം, അങമകാലതി

IND(LDF)

അങമകാലതി

ചമ്പന്നൂര ചസപൗതട്

എലസതി. ആനറണതി

ചതറയതില ചഹപൗസട്,ചമ്പന്നൂര കനകാരതട്,അങമകാലതി

INC

അങമകാലതി

ചമ്പന്നൂര കനകാരതട്

സതി.ചക.വരഗശ്രീസട്

ചചന്നക്കകാടന ചഹപൗസട്,അങമകാലതി

INC

ആറകാകശ്ശേരതി മന, പശ്രീച്ചകാനതിക്കകാടട്, പുളതിയനരം

അങമകാലതി

പശ്രീച്ചകാനതിക്കകാടട്

എ.എന.ഹരതി

ഏലൂര

ഏലൂര ഡതികപ്പകാ

ഷശ്രീല സതരവകാന

കളതറ, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

ഏലൂര കനകാരതട്

കസകാണതിയ സുകരഷട് ബകാബ

കൂട്ടുങല വശ്രീടട്, ഏലൂര കനകാരതട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

CPI(M)

ഏലൂര

ഏലൂര കനകാരതട് ഈസട്

സുസബദ നൂറുദ്ദശ്രീന

കുറതിമകാക്കല വശ്രീടട്, ഏലൂര കനകാരതട്

INC

ഏലൂര

പകാട്ടുപുരയല

ചക.എരം.മുഹമദകാലതി

കരതിമ്പതിനകകാടട് വശ്രീടട്, ഏലൂര കനകാരതട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

കുഴതിക്കണ്ടേരം

ഷതിബതി പരകമശശ്വരന

കരതിപ്പകായതില വശ്രീടട്, ഏലൂര കനകാരതട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

CPI(M)

ഏലൂര

ചഹഡ്കശ്വകാരകടഴട് വകാരഡട്

സുഭകാഷട്

പകാറയല വശ്രീടട്, ഏലൂരചതക്കട്

BJP

ഏലൂര

ഇലഞതിക്കല വകാരഡട്

ജരമതിന കവണു

മുളയല പുതനവശ്രീടട്, ഫകാകട് ടപൗണ്ഷതിപ്പട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല

IND(LDF)

ഏലൂര

ഏലൂര കുഴക്കുരംഭകാഗരം

സുസബദ ഹരംസ

ചവളരംകകകാളതില വശ്രീടട്, കുറതിക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ, പതകാളരം

IND

ഏലൂര

കമപ്പതിരതിക്കുന്നട്

ചക.എന.കവലകായുധന

കകാടതില പറമ്പതില വശ്രീടട്, ഏലൂര ഈസട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

IND(LDF)

ഏലൂര

പകാതകാളരം

പതി.എരം.അയൂബട്

പകാലതതിങല, കുറതിക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

അലപുരരം

അഖതിയ കടകാണതി

വകാടയല വശ്രീടട്, കുറതിക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ

IND(LDF)

ഏലൂര

തറമകാലതി

പതി.എരം.അബൂബക്കര

പളതിക്കര വശ്രീടട്, ഏലൂര ഈസട് ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

ML

ഏലൂര

ഇടമുള

അബ്ദുളസലകാരം

കരതിപ്പകായതിപ്പറമ്പതില, കുറതിക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ. അലപുരരം

IND(LDF)

ഏലൂര

പുതതിയകറകാഡട്

റശ്രീന മകാതക്കുടതി

ഒഴുകയതില വശ്രീടട്, കുറതിക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ

INC
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ഏലൂര

കുറതിക്കകാട്ടുകര ചസപൗതട്

കജകായതി കകകായതിക്കര

കകകായതിക്കര വശ്രീടട്, കുറതിക്കകാട്ടുകര.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

പുതലതട്

അബ്ദുള റസകാക്കട്

കകാഞതിരതതിങല വശ്രീടട്, ഏലൂര ഈസട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

ചടപൗണ് ഷതിപ്പട്

എരം.എ കകലശന

ബതി.1-22. ഫകാകട് ടപൗണ്ഷതിപ്പട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല

INC

ഏലൂര

പകതലക്കകാടട്

പതി.ചക.സുകരഷട്

കുണ്ടൂരക്കകാടട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.

CPI

ഏലൂര

മഞ്ഞുമല ഈസട്

കജകാസഫട് ആനറണതി

വടകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, ഏലൂര സപൗതട്

INC

ഏലൂര

കകകാടക്കുന്നട്

ജട്രൂഡട് ടശ്രീച്ചര

കറകാസട് ഗകാരഡന, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

മഞ്ഞുമല ചസപൗതട്

ലതിസതി കജകാരജട്

ആലകഞരതി വശ്രീടട്, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

മുടകാര ഈസട്

ഷതിജതി ഷതിബ

കൂവക്കകാടതില വശ്രീടട്, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ

IND(LDF)

ഏലൂര

മുടകാര ചവസട്

എരം.എസട്. ഷശ്രീബ

മണലതിപ്പറമ്പട് വശ്രീടട്, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ, ഉകദരകാഗമണ്ഡല

CPI(M)

ഏലൂര

മഞ്ഞുമല ചവസട്

സഷജ ചബന്നതി

ലകരംവശ്രീടട്, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ

INC

ഏലൂര

മഞ്ഞുമല

ചക.എ.അലകട്

കകകാകച്ചരതി വശ്രീടട്, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ

IND(LDF)

ഏലൂര

കദവസശ്വരംപകാടരം

എസട്.ഷകാജതി

മകാപ്പകാലതിപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ, ഉകദരകാഗമണ്ഡല

IND(BJP)

ഏലൂര

ചകകാച്ചകാല

ആഗ്നസട് കജകാസഫട്

പകാടതരതിതതി,ഏലശ്രീര ചതക്കട്, ഉകദരകാഗ മണ്ഡല

INC

ഏലൂര

മകാടപ്പകാടട്

എരം.എസട് മൂരതതി

മുടക്കകാരപ്പതിളതി, മഞ്ഞുമല.പതി.ഒ

IND(LDF)

ഏലൂര

പകാറയല

കജകാണതി സശ്രീഫന

സതപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്, ഏലൂര സപൗതട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

IND(LDF)

ഏലൂര

ചഹഡ്കശ്വകാരകടഴട് ചവസട്

ഗതിരതിജ ബകാബ

അന്തതിക്കകാടട്, ഏലൂരസപൗതട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

IND(BJP)

ഏലൂര

അരംകബദകര വകാരഡട്

ചലനശ്രീഷ രകാകജഷട്

ആയതിക്കുളരം, ഏലൂര കനകാരതട്, ഉകദരകാഗമണ്ഡല.പതി.ഒ

CPI

തൃക്കകാക്കര

മകരകാടതിച്ചുവടട്

ജതികജകാ ചതിങ്ങനതറ

ചതിങ്ങനതറ ഹപൗസട്, മകരകാടതിച്ചുവടട്,ഇടപ്പളളതി പതിഒ. ചകകാച്ചതി-24

SJ(D)

തൃക്കകാക്കര

ബതി എരം നഗര

കതകാമസട് എ വതി

എഴുമകാന്തുരുതട് വശ്രീടട്,ഇടപ്പളളതി,തൃക്കുന്നട്,ചകകാച്ചതി-24

IND

തൃക്കകാക്കര

കതകാപ്പതില കനകാരതട്

കജകാസട് കളതതില

കളതതില വശ്രീടട്,ഉണതിച്ചതിറ,തൃക്കകാക്കര പതിഒ

INC

തൃക്കകാക്കര

തൃക്കകാക്കര

എ എ പ്രദശ്രീപട്

എരവതകാട്ടുമുല,ജഡ്ജതിമുക്കട്,തൃക്കകാക്കര

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

ചകകാല്ലരംകുടതി മുകള

റസതിയ നതിഷകാദട്

ചൂരചക്കകാടയതില,മുണ്ടേരംപകാലരം,തൃക്കകാക്കര പതിഒ -682021

IND

തൃക്കകാക്കര

നകവകാദയ

ലതിസതി പപൗകലകാസട്

ചതിറയകായതവശ്രീടട്,ചതകങ്ങകാടട് പതിഒ 682030

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

വലരകാടട് മുകള

എരം എ കരഖ

മകാലകാതട് വശ്രീടട്,ചതകങ്ങകാടട് പതിഒ682030

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

ചതകങ്ങകാടട്

കുഞമ കുഞപ്പന

ആശകാരതിക്കുടതിയതില വശ്രീടട്, ചതകങ്ങകാടട് പതി ഒ, -682030 പതിന

INC

തൃക്കകാക്കര

ഇടച്ചതിറ

പതി ഐ മുഹമദകാലതി

പടനകാടട് പുതനപുരയതില വശ്രീടട്, ചതകങ്ങകാടട് പതിഒ,ചകകാച്ചതി-30

INC

തൃക്കകാക്കര

കളതതിക്കുഴതി

റജശ്രീകമകാള മതകായതി

നകങ്ങതട്, ചതകങ്ങകാടട് പതിഒ 682030

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

നതിലരംപതതിഞതിമുകള

എരംഎ കമകാഹനന

എടക്കകാട്ടുകശ്ശേരതി,നതിലരംപതതിഞമുകള, രകാജഗശ്രീരതിവകാലതി-682039

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

കുവതിക്കകാട്ടുമൂല

വതി ഡതി സുകരഷട്

വടകാച്ചതിറ വശ്രീടട്, കകാക്കനകാടട് പതി ഒ,ചകകാച്ചതി -30

INC

തൃക്കകാക്കര

അതകാണതി

എരം ചജ ഡതികണ്

മടയല,കുസുമഗതിരതി പതിഒ,അതകാണതി,കകാക്കനകാടട്

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

മകാകവലതിപുരരം

വരഗശ്രീസട് പപൗകലകാസട്(കബബതി)

മുക്കകനകാടതില വശ്രീടട്,കകാക്കനകാടട് പതിഒ,പകാട്ടുപുര നഗര,ചകകാച്ചതി-30

INC

തൃക്കകാക്കര

കകാക്കനകാടട് ചഹലതട് ചസനടര

മനൂപട് പതി സതി

പുന്നപ്പറമ്പതില,കുസുമഗതിരതിപതിഒ,കകാക്കനകാടട്

INC
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കകാക്കനകാടട്

എരം വതി പ്രഭകുമകാര

മുടതകകാടട്,ചസസട് പതിഒ.തുതതിയൂര

INC

തൃക്കകാക്കര

ചതികറതകര

റയ്ഹകാനതട്

പറയനമൂല വശ്രീടട്,ചതികറതകര, ചസസട് പതി.ഒ,ചകകാച്ചതി-37

ML

തൃക്കകാക്കര

കണ്ണകങരതി

കുമകാരതി

മുകലപ്പകാടട്, ചസസട് പതിഒ,തുതതിയൂര

INC

തൃക്കകാക്കര

തുതതിയൂര

രകാധകാമണതി പതിളള

കകാമ്പളതട് വശ്രീടട്, ചസസട് പതിഒ,തുതശ്രീയൂര

INC

തൃക്കകാക്കര

കുന്നതചതിറ

ചക.എരം മകാതത

കകണ്ണമ്പതിളളതി,ചസസട് പതി.ഒ.തുതതിയൂര

INC

തൃക്കകാക്കര

പകാലച്ചുവടട്

നപൗഷകാദട് പല്ലച്ചതി

പല്ലച്ചതിയതില ഹപൗസട്,കകാക്കനകാടട് പതിഒ

INC

തൃക്കകാക്കര

തകാണപകാടരം

ഷശ്രീബ സനതിലന

ചകാതനകാടട് ഹപൗസട് പടമുഗള,കകാക്കനകാടട്,ചകകാച്ചതി-30

INC
INC

തൃക്കകാക്കര

കമ്പതികവലതി

ചജഷശ്രീന നതിഷകാദട്

ചകാതന കവലതി, നസതി മനസതില, കമ്പതി കവലതിക്കകരം, പടമുഗള,
കകാക്കനകാടട് (ചവസട് ) പതി ഒ

തൃക്കകാക്കര

ടതി വതി ചസനടര

ബതിനതി സുനതില കുമകാര

പകാലതിയരംപറമ്പതില, ചപകായച്ചതിറ, ടതി വതി ചസനറര, ചസ സട് പതി ഒ 682037 CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

ഓലതിക്കുഴതി

ചക ചക സതിറകാജട്

കുരശ്രീകക്കകാടട് പറമ്പട്, ഓലതിക്കുഴതി, കകാക്കനകാടട് പതി ഒ

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

പടമുകള

ഐഷ ബശ്രീവതി

കകാവനകാടട്, പടമുഗള കകാക്കനകാടട്

IND(LDF)

തൃക്കകാക്കര

എന ജതി ഒ കശ്വകാരകടഴട്

ടതി എസട് രകാധകാമണതി

രകാധകാ നതിവകാസട് , തൃക്കകാക്കര പതി ഒ

INC

തൃക്കകാക്കര

കുകന്നപ്പറന്പട് കതിഴക്കട്

ഷകാജതി വകാഴക്കകാല

പറയനതകാഴതട് വശ്രീടട്, K R A 53,തൃക്കകാക്കര പതി ഒ,ചകകാച്ചതി 682021

INC

തൃക്കകാക്കര

വകാഴക്കകാല ഈസട്

അഡശ്വ. ചഷറശ്രീന ഷുക്കൂര

മൂലയതില, വകാഴക്കകാല

ML

തൃക്കകാക്കര

വകാഴക്കകാല ചവസട്

കസകാമതി ചറജതി

സഷന നതിവകാസട് ചചമ്പുമുക്കട്, കകാക്കനകാടട് (ചവ) പതി ഒ

INC

തൃക്കകാക്കര

കസഹ നതിലയരം

കജകായതി വരക്കതി

കതിഴുപ്പതിളതി വശ്രീടട്, ചചമ്പുമുക്കട്, കകാക്കനകാടട് പതി ഒ, ചകകാച്ചതി 30

INC

തൃക്കകാക്കര

കുകന്നപ്പറമ്പട് പടതിഞകാറട്

റജശ്രീന നതിസകാര

കരുകവലതിയതില, വകാഴക്കകാല, തൃക്കകാക്കര പതി ഒ

INC

തൃക്കകാക്കര

ചചറുമുറപുഴക്കര

അജതിതട് ബകാബ കജകാസഫട്

കരകതകാടരം ,ചചമ്പുമുക്കട് തൃക്കകാക്കര പതി ഒ

INC

തൃക്കകാക്കര

കദശശ്രീയകവല

മതിനതി അനതില കുമകാര

ഐകലപ്പതിളതി വശ്രീടട്, കദശശ്രീയ കവല, തൃക്കകാക്കര പതി ഒ ചകകാച്ചതി 21

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

ചഹപൗസതിങ്ങട് കബകാരഡട് കകകാളനതി

ഉഷ സുകരഷട്

കുഴതിക്കകാടട് വശ്രീടട്, തൃക്കകാക്കര പതി ഒ

CPI(M)

തൃക്കകാക്കര

കുടതിലതിമുക്കട്

എ എ ഇബകാഹതിരം കുടതി

അരതിമ്പകാകശ്ശേരതി, തൃക്കകാക്കര പതി ഒ, ചകകാച്ചതി 21

ML

തൃക്കകാക്കര

മകലപ്പളതി

നസശ്രീമ ഹുസസന

വകാളരംകകകാടതില, എരതിയക്കകാട്ടുമൂല, തൃക്കകാക്കര പതി ഒ.

ML

തൃക്കകാക്കര

കരതിമക്കകാടട്

കുഞ്ഞുമരയകാര സകതപ്പകാടതട്

ആഞതിയകാതട് സകതപ്പകാടതട് തൃക്കകാക്കര പതി ഒ

Con(S)

തൃക്കകാക്കര

കമകാഡല എഞതിനശ്രീയറതിരംഗട്
കകകാകളജട്

ചക ഐ മുഹമദു കുഞട്

കളപ്പുരയല ഹപൗസട് തൃക്കകാക്കര പതി ഒ കതകാപ്പതില, ചകകാച്ചതി 21

INC

തൃക്കകാക്കര

സഹകരണകറകാഡട്

അജതിത തങപ്പന

തുരുകതപ്പറമ്പട് വകാഴക്കകാല, തൃക്കകാക്കര പതി ഒ

INC

തൃക്കകാക്കര

കതകാപ്പതില ചസപൗതട്

കസകാളതി കജകാണ്സണ്

പകാണതിക്ക വശ്രീടട്, കതകാപ്പതില, തൃക്കകാക്കര

INC

തൃക്കകാക്കര

മകാമ്പതിളതി പറമ്പട്

അന്നക്കുടതി

നടുവതിലപ്പറമ്പതില വശ്രീടട് മകാമ്പതിളതി പറമ്പട് ഇടപ്പളതി പതി ഒ

IND

തൃക്കകാക്കര

ചകന്നഡതിമുക്കട്

കസവരര തയകങരതി

തയകങരതി ഹപൗസട് തൃക്കകാക്കര പതി ഒ കതകാപ്പതില

INC

മരടട്

ചനട്ടൂര കനകാരതട്

സരള കൃഷ്ണന

ചനടുരംപറമ്പതില, ചനട്ടൂര കനകാരതട്

IND

മരടട്

കുണ്ടേന്നൂര കനകാരതട്

കശകാഭ ചന്ദ്രന

നതികരതതില, കുണ്ടേന്നൂര കനകാരതട്. മരടട്

INC

മരടട്

കണ്ണകാടതിക്കകാടട് ഈസട്

ലല ചബന്നതി

സതക്കൂടതതില വശ്രീടട് മരടട്

INC
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മരടട്

കുന്നലക്കകാടട്

റശ്രീന കതകാമസട്

കകാകകാരംകചരതി, മരടട് (എന)

INC

മരടട്

തുരുതതി

സസന അജതിതട്

മണകമല, മരടട്, പതി ഒ

IND

മരടട്

മരടട് കനകാരതട്

പതി ഡതി രകാകജഷട്

പകാടതട് പറമ്പതില വശ്രീടട്, മരടട് പതി ഒ

CPI(M)

മരടട്

കകാടതിതറ

ആര ചക സുകരഷട് ബകാബ

കണ്ണകാലതട് വശ്രീടട്, കതകാമസ്പുരരം, മരടട്

INC

മരടട്

ശങര നഗര

ആനഡ്രൂസട് കളതതിപറമ്പതില

കളതതിപറമ്പട്, കതകാമസ്പുരരം, മരടട്

INC

മരടട്

മകാരടതിനപുരരം

ആനറണതി ആശകാരംപറമ്പതില

ആശകാരംപറമ്പതില വശ്രീടട്, കതകാമസ്പുരരം, മരടട് പതി ഒ

INC

മരടട്

ശകാസതി നഗര

ശകാന്ത കമകാഹനദകാസട്

തുരുതതിപ്പതിളതി, ശകാസതിനഗര , മരടട്, പതി ഒ

CPI(M)

മരടട്

സകരളതി നഗര

ചക വതി സശ്രീമ

കകകാലകാട്ടുകശ്ശേരതി, മരടട് പതി ഒ

IND

മരടട്

ചസകാസസറതി

ടതി എ വതിജയകുമകാര

പഞരവളതില, മരടട്

IND

മരടട്

പകാണ്ടേവതട്

അജതിത നന്ദകുമകാര

നന്ദനരം (കുണ്ടുകവലതില) മരടട്-682304

INC

മരടട്

ചനരവതട്

കജകാരജട് ആനറണതി

പഴമഠതതില, മരടട്-682304

INC

മരടട്

ചജ ബതി എസട് സ്ക്കൂള

അഡശ്വ. ടതി ചക കദവരകാജന

തുണ്ടേപ്പറമ്പതി, കുണ്ടേന്നൂര , മരടട്

INC

മരടട്

കുണ്ടേന്നൂരട് ജരംഗ്ഷന

സതിബതി മകാസര

ഇലഞതിമറരം , കുണ്ടേന്നൂര, മരടട്

INC

മരടട്

സബട് രജതിസകാര ഓഫശ്രീസട്

ജതിനസണ് പശ്രീറര

കവടകാപറമ്പതില വശ്രീടട്, മരടട് 682304

INC

മരടട്

മകാങകായതില

ജലജ ദതികനശന

പഴയരതിക്കല മരടട്

CPI(M)

മരടട്

മണ്ണകാപ്പറമ്പ

നതിഷ ഷകാജതി

മണകമല ഹപൗസട്. ടതി ചക ഷണ്മകാതുരന കറകാഡട് ,മരടട്

INC

മരടട്

അരംകബദകര നഗര

പതി ചക രകാജു

പകാലയലപറമ്പട്, മരടട്, 682304

CPI(M)

മരടട്

ആയുര കവദആശുപതതി

ആശകാകമരതി

കകകാകലകാതട് വശ്രീടതില , മരടട്

INC

മരടട്

വളന്തകകാടട്

രതതി ദതിവകാകരന

ചചറുകുറതിക്കല, മരടട്

CPI(M)

മരടട്

ശകാന്തതിവനരം

അബ്ദുല മജശ്രീദട് മകാസര

പശ്രീബശ്രീസട്, ചനട്ടൂര

ML

മരടട്

ചനട്ടൂരചസപൗതട്

അനശ്രീഷട് ഉണ്ണതി

അണ്ടേതിപ്പതിളതില വശ്രീടട്, ചനട്ടൂര

IND

മരടട്

തണ്ടേകാകശ്ശേരതി

ടതി പതി ആനറണതി മകാസര

തപൗണ്ടേയതില വശ്രീടട്, ചനട്ടൂര

INC

മരടട്

ചപരതിങ്ങകാടട് പറമ്പട്

ചക ബതി മുഹമദകുടതി മകാസര

കളതതില , ചനട്ടൂര പതി ഒ

INC

മരടട്

പുറകക്കലതി

ജയകദവതി മകനകാഹരന

കചരതിപ്പറമ്പട്, ചനട്ടൂര പതി ഒ

INC

മരടട്

എസട് വതി യു പതി സ്ക്കൂളട്

സതി ഇ വതിജയന (വതിജതി)

ചക്കകാലപറമ്പട്, ചനട്ടൂര

INC

മരടട്

ചതകക്കപകാട്ടുപുരക്കലട്

സശ്രീനതട് സുനശ്രീര

പളതിപറമ്പട്, ചനട്ടൂര

ML

മരടട്

അന്പലക്കടവട്

സുകുമകാരതി ഇന്ദ്രന

ചവളതിപറമ്പട്, ചനട്ടൂര പതി ഒ

INC

മരടട്

കനകാരതട് കകകാളനതി

കഗ്രേസതി സസമണ്

പളതിപ്പറമ്പതില ചനട്ടൂര

INC

മരടട്

വടകക്കപകാട്ടുപുരക്കല

ചപകാന്നമ കഗകാപതി

മുളരംകുഴതി, ചനട്ടൂര

INC

മരടട്

തകടക്കകാടട്

ദതിഷ പ്രതകാപന

ചനല്ലതിക്കുന്നതട്, ചനട്ടൂര പതി ഒ

IND

ചകാലക്കുടതി

തകാണതിപ്പകാറ

ചസലശ്രീന കജക്കബട്

കചനതപറമ്പതില വശ്രീടട്, കപകാട പതി.ഒ., ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

ചപരതിയച്ചതിറ

കജകാണതി പുല്ലന

പുല്ലന വശ്രീടട്, കപകാട.പതി.ഒ, ചകാലക്കുടതി

INC
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ചകാലക്കുടതി

കപകാട സ്കൂള

വതിലസന മഞകാങ്ങ

മഞകാങ്ങ വശ്രീടട്, കപകാട.പതി.ഒ, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

അലവതി ചസനറര

എരം.രഘുനകാഥട്

മുല്ലകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, കപകാട.പതി.ഒ, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

പനമ്പതിളതി കകകാകളജട്

വനജ വതികമന

കൂനമകാക്കല വശ്രീടട്, കപകാട.പതി.ഒ, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

സതിതകാര നഗര

ഫകാനസതിസട് പകാകണക്കകാടന

പകാകണക്കകാടന വശ്രീടട്, ചകാലക്കുടതി.പതി.ഒ

INC

ചകാലക്കുടതി

കപകാടച്ചതിറ

വതി .ഒ.സപലപ്പന

കവഴപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്, കനകാരതട് ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

പറകക്കകാടതിക്കല ചടമ്പതിള

സരള നശ്രീകലങകാടതില

നശ്രീകലങകാടതില വശ്രീടട്, നതിയര ചസനറട് കജകാസഫട് ചരച്ചട്, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

ചസനറട് കജകാസഫട് ചരച്ചട്

ജകാനസതി ചജയ്സണ് വടക്കന

വടക്കന വശ്രീടട്, കനകാരതട് ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

ചസനറട് ചജയതിരംസട് കഹകാസതിറല

കജകാസട് മകാനകാടന

മകാനകാടന വശ്രീടട്, കശ്രീരതതി നഗര , ചകാലക്കുടതി പതി.ഒ.

INC

ചകാലക്കുടതി

കൂടപ്പുഴ ചരച്ചട്

ബതിജതി സദകാനന്ദന

മുകളകാളതി വശ്രീടട്, കനകാരതട് കൂടപ്പുഴ, ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

തതിരുമകാനകാരംകുന്നട് ചടമ്പതിള

ഉഷ പരകമശശ്വരന

കകാട്ടൂപറമ്പതില ഹപൗസട്, കൂടപ്പുഴ, ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

ഗകാനതിനഗര

വനജ ലകാലന

കപകാടക്കകാരന വശ്രീടട്, കൂടപ്പുഴ, ചകാലക്കുടതി

CPI(M)

ചകാലക്കുടതി

പവരഹപൗസട്

എരം.എരം.അനതിലകുമകാര

മഴുവമ്പളതി വശ്രീടട്, കൂടപ്പുഴ പതി.ഒ., ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

ആറകാട്ടുകടവട്

ബതിജു എസട്. ചതിറയതട്

ചതിറയതട് വശ്രീടട്, ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

ചവട്ടുകടവട്

കമരതി നളന

പുതുകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

കചനതനകാടട്

ആകനകാ വടക്കന

ചതിറമല വടക്കന വശ്രീടട്, കചനതട് നകാടട്, ചകാലക്കുടതി പതി.ഒ

IND

ചകാലക്കുടതി

ഗകായതതി ആശമരം

കജകാരജട് കകാട്ടുപറമ്പന

കകാട്ടുപറമ്പന വശ്രീടട്, ഗവ.കഹകാസതിറലതിനട് സമശ്രീപരം, ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

ചസനറട് കമരശ്രീസട് ചരച്ചട്

സതി.എസട്.സുകരഷട് (വതിനു)

ചചമ്പകകശ്ശേരതി വശ്രീടട്,ചവട്ടുകടവട് കറകാഡട്,ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

ഹപൗസതിരംഗട് കബകാരഡട്

തങമ ആനഡ്രൂസട്

മകാളതികയക്കല തമ്പതി വശ്രീടട് ,കജരകാതതി നഗര ,ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

മുനസതിപ്പല കശ്വകാരകടഴട്

ബതിന മകാരടതിന

ഊക്കന വശ്രീടട്,ടകാരംചവ സലന ,ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

കണ്ണമ്പുഴ ചടമ്പതിള

സതി. ശശ്രീകദവതി

പുന്നക്കകാടതില വശ്രീടട്, കണ്ണമ്പുഴ ചടമ്പതിള കറകാഡട്, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

ഐ ടതി ഐ

ടതി. പ്രദശ്രീപട് കുമകാര ( ജജന )

ചതകക്കപ്പകാടട് വശ്രീടട് ഐ.കത കറകാഡട്, ചകാലക്കുടതി

CPI

ചകാലക്കുടതി

ഐ ആര എരം എല പതി സ്കൂള

ചക ചജ ശശ്രീകദവതി

കതിടങ്ങഴതിയതട് മന ,പടതിഞകാകറ ചകാലക്കുടതി

CPI(M)

ചകാലക്കുടതി

എഫട് സതി ഐ

ചക. ഒ. കതകാമസട്

കല്ലതിങ്ങല വശ്രീടട് ,പടതിഞകാചറ ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

മൂകഞലതി

ഷശ്രീബ ജയന

ചചകറകാടതട് വശ്രീടട് ,പടതിഞകാചറ ചകാലക്കുടതി

IND

ചകാലക്കുടതി

കകകാടകാറട്

യു ടതി സസമണ്

ഉളകാടതിക്കുളരം വശ്രീടട് ,കകകാടകാറട് പതി ഒ . ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

സമതതി നഗര

പ്രതിയ കജകാസട്

കമകനകാതട് വശ്രീടട് .പടതിഞകാചറ ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

കകാരക്കുളതനകാടട്

കജകാസട് ചജ.സപനകാടതട്

സപനകാടതട് വശ്രീടട് പ.ചകാലക്കുടതി

SJ(D)

ചകാലക്കുടതി

മുനസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

കകാരതരകായനതി കകാവലന

ആതപ്പതിളതി വശ്രീടട് വതി ആര . പുരരം പതി ഒ, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

ആരരങകാല മസ്ജതിദട്

പതി. പതി കപകാള

പുല്ലന വശ്രീടട് ചകാലക്കുടതി

CMP

ചകാലക്കുടതി

തച്ചുടപറമ്പട്

ആലശ്രീസട് ഷതിബ

വകാലപ്പന വശ്രീടട്, വതി.ആര .പുരരം പതി.ഒ., ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

വതി ആര പുരരം

ഷതിബ വകാലപ്പന

വകാലപ്പന വശ്രീടട്, വതി.ആര .പുരരം.പതി.ഒ, ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

ഉറുമ്പനകുന്നട്

പതി.എരം.ശശ്രീധരന

ചപകാടതപറമ്പതില വശ്രീടട്, കപകാട.പതി.ഒ, ചകാലക്കുടതി

CPI(M)
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ചകാലക്കുടതി

പ്രശകാന്തതി കഹകാസതിറല

രമണതി പത്മനകാഭന

വകാഴൂരകാന വശ്രീടട്, വതി.ആര .പുരരം.പതി.ഒ., ചകാലക്കുടതി

INC

ചകാലക്കുടതി

കരുണകാലയരം

ചബറതി വരഗശ്രീസട്

വകാകറകാക്കതി വശ്രീടട്, കപകാട.പതി.ഒ., ചകാലക്കുടതി

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

മൂരക്കനകാടട്

നതിഷ ഹരതിദകാസട്

ചപകന്തങണ്ടേതട് വശ്രീടട്, മൂരക്കനകാടട്.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ബരംഗകാവട്

സരള വതി.ചക

കകകാപ്പകാടന വശ്രീടട്, കരുവന്നൂര .

CPI
INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

പുതനകതകാടട്

ആകനകാ ചപരുമ്പതിളളതി

ചപരുമ്പതിളളതി വശ്രീടട്,
കരുവന്നൂര.

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കരുവന്നൂര സപൗതട്

അലകഫകാണ്സ കതകാമസട്

കപകാഴതപറമ്പതില വശ്രീടട്, കരുവന്നൂര .

IND(LDF)

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

പശ്രീച്ചമ്പതിളതികകകാണരം

ആനറണതി ( ചജയ്സന
ചകകാരുകമ്പരതി)

ചകകാരുകമ്പരതി വശ്രീടട്, മകാപ്രകാണരം.

IND

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കഹകാളതി കകകാസട് ചരച്ചട്

ആനറണതി.എ.ചജ.

ആഴ്ചങ്ങകാടന വശ്രീടട്, മകാപ്രകാണരം

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

മകാപ്രകാണരം

ചക.സുമകാകദവതി

കണ്ണകാടട് വശ്രീടട്, മകാടകായതികക്കകാണരം.

CPI

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

മകാടകായതികക്കകാണരം സ്കൂള

അരംബതിക പളളതിപ്പുറതട്

പളളതിപ്പുറതട് വശ്രീടട്,മകാടകായതികക്കകാണരം.

CPI(M)

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

നമ്പതിയനകകാവട് കകതരം

നതിഷ അജയന

ഇഴുവത വശ്രീടട്,കുഴതിക്കകാട്ടുകകകാണരം.

IND(UDF)

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കുഴതിക്കകാട്ടുകകകാണരം

കകാഞന കൃഷ്ണന

ചകകാല്ലകാറ വശ്രീടട്, മകാടകായതികക്കകാണരം.

CPI(M)

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കപകാലശ്രീസട് കസഷന

എരം.വതി. ജസതിന

മങതിടതിയകാന വശ്രീടട്, കകാട്ടുങ്ങച്ചതിറ.

CPI(M)

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കബകായ്സട് സഹസ്കൂള

അബ്ദുള സലതിരം ( സതി.എരം.
ബകാബ)

ചചകമ്പകാതപറമ്പതില വശ്രീടട്,
ആസകാദട് കറകാഡട്,
ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ആസകാദട് കറകാഡട്

കജകാഷതി. ചക.വതി.

കുഞ്ഞുവളപ്പതില വശ്രീടട്, ആസകാദട് കറകാഡട്, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

IND(LDF)
INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഗകാനതിഗ്രേകാരം

അരംബതിക ഗതിരശ്രീഷട് കുമകാര

കണക്കകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, ഗകാനതിഗ്രേകാരം,
ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഗകാനതിഗ്രേകാരം ഈസട്

ചബന്നതി വതിനചസനട് പകാറയല

പകാറയല ഹപൗസട്,ഗകാനതിഗ്രേകാരം,
ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

CPI
KCM

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഗവ. കഹകാസതിറല

പതി.ടതി.കജകാരജട്

പളന വശ്രീടട്,ആര.എസട്.കറകാഡട്,
ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

മടതതിക്കര

കമരതിക്കുടതി കജകായട്

മുണ്ടേകാടന വശ്രീടട് ,
\' അന്ന ചഡയതില ` , മഠതതിക്കര സലന , ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ചകാലകാരംപകാടരം

കജകാസട് ചകാകക്കകാള

ചകാകക്കകാള ഹപൗസട്, സപൗതട് ബസകാര , ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

മകാരക്കറട്

ഗശ്രീത ബതികനകായട്

കവലരംപറമ്പതില ഹപൗസട്, ഈസട് കകകാമ്പകാറ, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

KCM

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കകകാളനതി

മതിനതി സണ്ണതി മകാമ്പതിളതി

മകാമ്പതിളളതി ഹപൗസട്,ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കനകാല കബസട്

ജകാനസതി ചജയ്സന

ചപകരപ്പകാടന വശ്രീടട്, ചചടതിപ്പറമ്പട്, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

മുനസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

ചക.കവണു മകാസര

ശകാന്തതി നതിവകാസട്, ചതകക്കക്കര, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

സകസട് കകകാകളജട്

ചജയ്സണ് പകാകറക്കകാടന

പകാകറക്കകാടന ഹപൗസട്, വകാടര ടകാങട് കറകാഡട്, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട കനകാരതട്.

INC
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ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ബസട് സകാനറട്

ശ്രുതതി കൃഷ്ണകുമകാര

വളളൂപറമ്പതില ഹപൗസട്, വതിശശ്വരംഭര നതിവകാസട്, പകാടമകാളതി കറകാഡട്,
ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കൂടലമകാണതികരരം

രകാജതി സുകരഷട്

രകാജശശ്രീ, ചവളുതകാടതില വശ്രീടട്, കപഷകാര കറകാഡട്, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട.

IND

സരയൂ, ചതകക്കക്കര സബട് ചലയതിന ,
ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഉണ്ണകായതിവകാരരര കലകാനതിലയരം

സകന്തകാഷട് കബകാബന

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കചലൂരകകാവട്

കസകാണതിയ ഗതിരതി

BJP
ചക്കകാമഠതതില വശ്രീടട്,കസകാളചവനറട് കറകാഡട് ,ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

പൂച്ചക്കുളരം

എന .ചജ.കജകായട്

ചനകാച്ചതിരുവളപ്പതില ഹപൗസട്
കചലൂര ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ചകഎസട്ആരടതിസതി

സരസശ്വതതി ദതിവകാകരന

ശശ്രീനതിവകാസട്, തുണ്ടുപറമ്പതില വശ്രീടട്,
കകണ്ഠേശശ്വരരം, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

INC
INC

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ചകകാരുമ്പതികശ്ശേരതി

ടതി.വതി.ചകാരളതി

തടതില വശ്രീടട്,ചകകാരുമ്പതികശ്ശേരതി,
ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കകാരുകുളങ്ങര

ചക.എന . ഗശ്രീരശ്രീഷട്

കുളമണ് ഇല്ലരം. എരം.ജതി.കറകാഡട്, ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

സതിവതില കസഷന

ചബനസതി കഡവശ്രീഡട്

കകകാടക്കകതക്കകാരന വശ്രീടട്, ചപകാറതതികശ്ശേരതി

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ചപകാറതതികശ്ശേരതി കപകാസട് ഓഫശ്രീസട് സുനതില കകകാലകുളങ്ങര

കകകാലകുളങ്ങര വശ്രീടട്,ചപകാറതതികശ്ശേരതി

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ചപകാറതതികശ്ശേരതി

എരം.എസട്.സതശ്രീഷട്

മുവ്വകാകശ്ശേരതി വശ്രീടട്,ചപകാറതതികശ്ശേരതി

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

മഹകാത്മ സ്കൂള

വത്സല ശശതി

കതറകാടതില വശ്രീടട്,ചപകാറതതികശ്ശേരതി

CPI(M)

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

ഫയര കസഷന

സനര സുനതില

ചകകാച്ചുകുളരം വശ്രീടട്,ചപകാറതതികശ്ശേരതി

IND

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കബകാക്കട് ഓഫശ്രീസട്

വഹതിദ ഇസ്മയതില

മുതതതിപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്, മകാടകായതികക്കകാണരം

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

തളതിയകകകാണരം

സതിന അജയന

തച്ചപ്പതിളതി വശ്രീടട്,മകാടകായതികക്കകാണരം

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

കല്ലട

ഷകാജു.ടതി.ചക ( ഷകാജുടന )

തച്ചപ്പതിളതി വശ്രീടട്,തളതിയകക്കകാണരം,മകാടകായതികക്കകാണരം

CMP

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

തളതിയകകകാണരം കനകാരതട്

കലകാറനസട് ചുമകാര

പടതിഞകാചറതല വശ്രീടട്,കതലപ്പതിളതി,മകാടകായതികക്കകാണരം

INC

ഇരതിങ്ങകാലക്കുട

പുറതകാടട്

കുമകാരതി രഘുനകാഥട്

കചച്ചകാടതില വശ്രീടട്, മൂരക്കനകാടട്

INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പറപ്പുളതി

പതി ചക പ്രസന്ന പ്രകകാശന

ചപടതിക്കകാടതില വശ്രീടട്, പറപ്പുളളതി, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

BJP

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കണതിയതട്

വതി. ജതി. ഉണ്ണതികൃഷ്ണന

വകളകാരംപറമ്പതട് പണതിക്കകശ്ശേരതി, പറപ്പുളളതി, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

BJP

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചജടതിഎസട്

എ. വതി. സുകുമകാരന
അവതിണതിപ്പതിളളതില

അവതിണതിപ്പതിളളതില വശ്രീടട്, കലകാകമകലശശ്വരരം കനകാരതട്, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചടമ്പതിള

ടതി.സുന്ദകരശന മകാസര

തകാഴതവശ്രീടതില , സൂകരരകാദയരം, കലകാകകതരം, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

BJP

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചടപൗണ് ഹകാള

അബ്ദുള റഷശ്രീദട് പതി എച്ചട്

പകാമ്പതികനഴതട് വശ്രീടട്, ഉഴവതരം കടവട്, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

CPI(M)
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ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചസകാസസറതി

കജകാളതി ഡതിലഷന

W/O ഡതിലഷന ,
ചകകാകടക്കകാടട് വശ്രീടട്.
ഉഴവതരംകടവട്, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

വയലകാര

കശകാഭ കജകാഷതി

പുതുരുതതി തകാകഴക്കകാടട് വശ്രീടട്, ഉഴവതരംകടവട്,ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

സതചവപ്പട്

എരം.ചക.മകാലതിക്കട്

മഞന വശ്രീടട്,കസഹപുരതി, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര ചവസട്

ML

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

വതിയതരംകുളരം

ശശ്രീകദവതി വതിജയകുമകാര

ചക്കനകാടട് വശ്രീടട്,പതി.ഒ. പുല്ലൂറട്

IND

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കണക്കനകടവട്

സതി. ചക. രകാമനകാഥന

ചചടതിയകാടതില ,പുല്ലൂറട് പതി.ഒ.
ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

CPI

INC

W/O. ചന്ദ്രകലകാധരന സതി.ബതി., ചകാലതിക്കകാരന വശ്രീടട്,
നകാരകായണമരംഗലരം പതി.ഒ., പുല്ലൂറട്
ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

നകാരകായണമരംഗലരം

രകാജശശ്രീ കലകാധരന

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

നകായട്കുളരം

സുമ ശതിവന

സതപ്പറമ്പതട് വശ്രീടട്, പതി.ഒ.പുല്ലൂറട്

CPI

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചക ചക ടതി എരം

ചക.പതി.സുനതിലകുമകാര

കകകായരംപറമ്പതട് വശ്രീടട്,പുല്ലൂറട്

INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചകാപ്പകാറ

ഇ.ജതി.ഷശ്രീബ

കളപ്പുരക്കല വശ്രീടട്,പതി.ഒ.പുല്ലൂറട്

CPI

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പന്തശ്രീരരംപകാല

റരംല സുഭകാഷട്

പതിണ്ടേറകാരംകുളതട് വശ്രീടട്,ചകാപ്പകാറ,
പുല്ലൂറട്

CPI

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പവരഹപൗസട്

ബകാബ മങകാടതില

മങകാടതില വശ്രീടട്,പുല്ലൂറട് പതി.ഒ.

CPI

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പകാരക്കട്

എരം. എരം. സമക്കതിള

മൂന്നകാകഞരതി വശ്രീടട്,കകാവതില കടവട്,ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

നകാലകണ്ടേരം

സതി .വതി .ഉണ്ണതികൃഷ്ണന

ചളളതിയതില വശ്രീടട്,പതി.ഒ. ആനകാപ്പുഴ

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

എലതരുതട്

ചക .ബതി .മകഹശശ്വരതി

W/O രകാധകാകൃഷ്ണന, സകതക്കകാടട് വശ്രീടട്, എലതുരുതട്,ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പകാലതിയരംതുരുതട്

കബബതി ഉണ്ണതികൃഷ്ണന

W/O ഉണ്ണതികൃഷ്ണന, തമ്പതിപറമ്പതില,പതി.ഒ. ആനകാപ്പുഴ,ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

തതിരുവഞതിക്കുളരം

പതി. പതി .അനതിലകുമകാര (ഉണ്ണതി)

പകാക്കപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്,പതി.ഒ. ആനകാപ്പുഴ,ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കക്കമകാടന തുരുതട്

റകസകാജ ഹരതിദകാസട്

W/O ഹരതിദകാസട്, പകാക്കപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്,പതി.ഒ. ആനകാപ്പുഴ,ചകകാടുങ്ങലര

CPI

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കകകാട

വതി .എരം. കജകാണതി

വകാഴക്കൂടതതില വശ്രീടട്,കകകാട, കകകാടപ്പുറരം

INC

തുകമ്പകാളതി ഹപൗസട്, കകകാടപ്പുറരം
ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ആനകാപ്പുഴ

കമരതി ഔകസപ്പട് (മകാഗതി ഔകസപ്പട്)

INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കകകാടപ്പുറരം

ഒ .സതി. കജകാസഫട്

ഒളകാട്ടുപുറതട് വശ്രീടട്,കകകാടപ്പുറരം (പതി.ഒ)

CPI
INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

വലതിയപണതിക്കനതുരുതട്

അഞ സതിദകാര സതിദകാരത്ഥന

ചതിരടപ്പുരക്കല വശ്രീടട്,
വലതിയപണതിക്കന തുരുതട്

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചകാലക്കുളരം

സുകലഖ

തയതില വശ്രീടട്,കകകാടപ്പുറരം

IND

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കുന്നരംകുളരം

ചക. ആര. സുഭകാഷട്

S/O രകാമന പതിളള,കല്ലതിക്കകാടട് ഹപൗസട്,പതി.ഒ. കകകാടപ്പുറരം

CPI

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കണ്ടേരംകുളരം

നബശ്രീസ ജമകാല

കകകാടയതട് വശ്രീടട്,കമതല പതി.ഒ.

CPI

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പടന്ന

സൂരര സുനശ്രീഷട്

പകാടതട് ഹപൗസട്,കണ്ടേരംകുളരം

CPI
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ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കമതലപ്പകാടരം

ടതി .എ. ഗതിരശ്രീഷട് കുമകാര

കതവകാലതില ഹപൗസട്,കമതല പതി.ഒ.

INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

അഞപ്പകാലരം

അലശ്രീമ റഷശ്രീദട്

ചകകാളളതിക്കതറ ഹപൗസട്, അഞപ്പകാലരം

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കടുക്കച്ചുവടട്

ലശ്രീല

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ശശ്രീനഗര

ഉഷ കഗകാപതി

പുല്ലകാരക്കകാടട് ഹപൗസട്, അഞപ്പകാലരം, കമതല

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ടതി ചക എസട് പുരരം

സതി. പതി. രകമശന

പശ്രീടതികയക്കല വശ്രീടട്,ടതി ചക എസട് പുരരം

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ചപരുകന്തകാടട്

എരം. ചക. പ്രതകാപന

മുരുക്കുരംതറ, കണ്ടേരംകുളരം

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പറമ്പതിക്കുളരം

ജയ ബകാബ

പുകതഴതട് ഹപൗസട്, വയലമ്പരം, കമതല

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കകരചളശശ്വരപുരരം

രകാധതിക അനതിലകുമകാര

വഴതിനടയല,പതി.ഒ. കമതല

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കകാകതകാളതിപറമ്പട്

ലത ഉണ്ണതികൃഷ്ണന

മനയതട്, അഞപ്പകാലരം, കമതല

CMP

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

പടകാകുളരം

ബതിജതിലതി ഓമനക്കുടന

കകാരകാകബരതി വശ്രീടട്,ചവസട് ബതി.എച്ചട്.എസട്., ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കചരമകാന മസ്ജതിദട്

ഡതി.ടതി. ചവങതികടശശ്വരന

കദവസശ്വരം മഠതതില,NEAR മുനതി:സലബറതി

BJP

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

കകാരൂര

കവണു ചവണ്ണറ

ചതകക്കടതട്പറമ്പതില, ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

INC

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ഐക്കരപറമ്പട്

പതി .ജതി. സനജതി

പനങ്ങകാടട് വശ്രീടട്, കലകാകമകലശശ്വരരം

CPI(M)

ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

ഓചക

ശകാലതിനതി ചവങതികടഷട്

ചതക്കൂടട് വശ്രീടട്, പതി.ഒ.ചകകാടുങ്ങല്ലൂര

BJP

ചകാവക്കകാടട്

പുതനകടപ്പുറരം കനകാരതട്

നൂരജഹകാന ചതിങ്ങനകാതട്

ചതിങ്ങനകാതട് ഹപൗസട് W/O ഷകാഹുലഹമശ്രീദട്, പതി.ഒ.തതിരുവത

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

ഗ്രേകാമക്കുളരം

ഇന്ദതിര രകാമു

തകാമരകശ്ശേരതി ഹപൗസട്, തതിരുവത,
ചകാവക്കകാടട്. പതിന 680516

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

തതിരുവത കനകാരതട്

രശതി ബതിജു

മതരംകകകാടട് ഹപൗസട്, തതിരുവത, 680516

INC

ചകാവക്കകാടട്

കുകഞരതി

ഷകാനവകാസട്.ചക.വതി

കലവളപ്പതില ഹപൗസട്, പതി.ഒ.തതിരുവത,
ചകാവക്കകാടട്

INC

ചകാവക്കകാടട്

പുന്ന കനകാരതട്

സുസലമു.പതി.എരം

പണതിക്കവശ്രീടതില മുല്ലക്കകാടട് സുസലമു, S/O അബ, പുന്ന .പതി.ഒ, ചകാവക്കകാടട് INC

ചകാവക്കകാടട്

പുന്ന സപൗതട്

യതശ്രീന്ദ്രദകാസട് .പതി

ചപകാന്നകാരകശ്ശേരതി, S/O കവലകായുധന, പുന്ന പതി.ഒ, ചകാവക്കകാടട്

INC

ചകാവക്കകാടട്

ആലരംപടതി

ഹതിമ മകനകാജട്

ചപരതിങ്ങകാടന വശ്രീടട്, മുതുവട്ടൂര.പതി.ഒ

INC

ചകാവക്കകാടട്

മമതിയൂര

കബബതി ഫകാനസതിസട്

ചവളറ വശ്രീടട്, മമതിയൂര,
ഗുരുവകായൂര

INC

ചകാവക്കകാടട്

മുതുവട്ടൂര

സതകാര ചക.വതി

S/O ചമകായശ്രീന കുടതി, കറുപ്പരം വശ്രീടട്, മുതുവട്ടൂര.പതി.ഒ, ചകാവക്കകാടട്

INC

ചകാവക്കകാടട്

ഓവുങ്ങല

അബ്ദുള റഷശ്രീദട്.പതി.എസട്

കപകാക്കകാക്കതില്ലതട് വശ്രീടട്, ഓവുങ്ങല.പതി.ഒ, ചകാവക്കകാടട്

IND(LDF)

ചകാവക്കകാടട്

പകാലയൂര കനകാരതട്

അബകാസട് മകാലതിക്കുളരം

മകാലതിക്കുളരം ഹപൗസട്, കനകാരതട് പകാലയൂര, പതി.ഒ.ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

പകാലയൂര ഈസട്

സകാജന.ഇ.എരം.

എടക്കളത്തൂര ഹപൗസട്, പകാലയൂര

KCM

ചകാവക്കകാടട്

പകാലയൂര സപൗതട്

ഷകാഹതിന സലശ്രീരം

പതിലകാക്കവശ്രീടതില കകണ്ണതട് ഹപൗസട്,
സപൗതട് പകാലയൂര.പതി.ഒ, ചകാവക്കകാടട്

IND(LDF)

തൂമകാടന ഹപൗസട്,കണ്ടേരംകുളരം
CPI(M)
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ചകാവക്കകാടട്

പകാലയൂര

കകകാമളരം മുണ്ടേതറ

മുണ്ടേതറ വശ്രീടട്, പകാലയൂര.പതി.ഒ, ചകാവക്കകാടട്

INC

ചകാവക്കകാടട്

പകാലയൂര ചവസട്

ചലതശ്രീഫട്.റതി.എ

തറയതില വശ്രീടട്, സഹകരണ കറകാഡട്, പതി.ഒ.ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

ചകാവക്കകാടട് ചടപൗണ്

ബഷറ.ടതി.എസട്

തറപറമ്പതില ഹപൗസട്, മണതല പറമ്പട്,പതി.ഒ.ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

കകകാഴതിക്കുളങ്ങര

രകാജലകതി

കുറുമ്പൂരട് ഹപൗസട്, കകകാഴതികുളങ്ങര, ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

മണതല കനകാരതട്

സനര അനതിലകുമകാര

കകാണതികക്കകാടട് ഹപൗസട്, മണതല, ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

സതിവതില കസഷന

അബ്ദുള കലകാരം

കകാനകാമ്പുളതി ഹപൗസട്, മണതല, ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

മണതല

സലല സുസബര

കറുപ്പരംവശ്രീടതില പളതിതകാഴരം, മണതല.പതി.ഒ, ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

ബകാങ്ങകാടട്

പതി.വതി.സുകരഷ്കുമകാര

പരതിയകതട് ഹപൗസട്, മണതല.പതി.ഒ. ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

മചടക്കടവട്

ചക.ചക.സുധശ്രീരന

കരതിമ്പന ഹപൗസട്, മണതല, ചകാവക്കകാടട് പതി.ഒ.

CPI

ചകാവക്കകാടട്

ബകാങ്ങകാടട് ബശ്രീച്ചട്

ചക.ചക.കകാരതരകായനതി ടശ്രീച്ചര

കുഞതിതപ്പന ഹപൗസട്, മണതല ബശ്രീച്ചട്, ചകാവക്കകാടട്.പതി.ഒ

INC

ചകാവക്കകാടട്

ദശ്വകാരക ബശ്രീച്ചട്

പദമജ ടശ്രീച്ചര

വളൂരകകായതില ഹപൗസട്, മണതല, കബബതി കറകാഡട്,ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

പുളതിച്ചതിറചക്കടട് ചവസട്

രമണതി ബകാബരകാജട്

ചനടതികയടതട് ഹപൗസട്, മണതല, കബബതി കറകാഡട്,ചകാവക്കകാടട്.

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

പുളതിച്ചതിറചക്കടട് ഈസട്

സതതി ടശ്രീച്ചര

സതിരംബ സദന, മണതല, ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

പരപ്പതില തകാഴരം

കജരകാതതി കൃഷ്ണദകാസട്

കളതതിലഹപൗസട്, മണതല, പതി.ഒ.ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

പുതന കടപ്പുറരം സപൗതട്

പതി.എരം.നകാസര

പകാണ്ടേതികശ്ശേകാലപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്, തതിരുവത.പതി.ഒ.

INC

ചകാവക്കകാടട്

കകകാടപ്പുറരം

പതി.ചക.കമകാഹനന

പതിരകാരതട് ഹപൗസട്, പതി.ഒ.തതിരുവത

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

പുതതിയറ

ചക.എരം.അലതി

കകരനറകതട് ഹപൗസട്, തതിരുവത.പതി.ഒ,

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

തതിരുവത

എരം.ആര. രകാധകാകൃഷ്ണന

മുളയല ഹപൗസട്, പതി.ഒ.തതിരുവത

CPI(M)

ചകാവക്കകാടട്

പുതനകടപ്പുറരം

ഫകാതതിമ ഹനശ്രീഫ

ചതകാണ്ടേനകകരന വശ്രീടട്, പുതനകടപ്പുറരം, തതിരുവത

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

ചതകാഴതിയൂര

ജലശ്രീല പൂകക്കകാടട്

പുലകാക്ക വശ്രീടതില, പതി ഒ കകകാടപ്പടതി

INC

ഗുരുവകായൂര

പതിളക്കകാടട്

കബബതി രവതി

പറതതില ചഹപൗസട്, കകകാടപ്പടതി

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

പൂകക്കകാടട് ഈസട്

വടരംപറമ്പതില ദതികനശന

വടരംപറമ്പതില വശ്രീടട്,കകകാടപ്പടതി

INC

ഗുരുവകായൂര

ഇരതിങ്ങപ്പുറരം ഈസട്

ദശ്രീപ ബകാബരകാജട്

വടകാകശ്ശേരതി ചഹപൗസട്, ഇരതിങ്ങപ്രരം പതി ഒ

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

മണതിഗ്രേകാമരം

പതി.എ. പുരുകഷകാതമന

പകതിക്കര വശ്രീടട്, പതി ഒ ഇരതിങ്ങപ്രരം

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

ചചകാവ്വല്ലൂരപടതി

കഷരളതി കജകാസട്

ചകാലയല വശ്രീടട്, സതക്കകാടട്

INC

ഗുരുവകായൂര

ബഹകുളരം

സതി.ചക. സദകാനന്ദന

കചലക്കല വശ്രീടട്, ബഹകുളരം

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

പകാല ബസകാര

പദമതിനതി ഗരംഗകാധരന

ബഹകുളതട് വശ്രീടട്, ബഹകുളരം

INC

ഗുരുവകായൂര

വതിളക്കുപകാടരം

ആര വതി. ചസലശ്രീരം

രകായരംമരക്കകാര വശ്രീടട്, പകാലവകായട്

INC

ഗുരുവകായൂര

പകാലവകായട്

ജയന പതി എസട്

ചപരതിങ്ങകാടട് ചഹപൗസട്, പകാലവകായട്

CPI

ഗുരുവകായൂര

ചക്കരംകണ്ടേരം

എ എരം ചഷഫശ്രീര

അമ്പലതട് വശ്രീടതില, ചക്കരംകണ്ടേരം

CPI

ഗുരുവകായൂര

പകാലയൂര

മുനശ്രീറ അഷറഫട്

കകാളതിയതട് ചഹപൗസട്, അങ്ങകാടതിതകാഴരം

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

ഇടപ്പുളതി

ആര വതി മജശ്രീദട്

രകായരംമരയകാര ചഹപൗസട്, പുതനപുരയതില, കകാരക്കകാടട്

CMP
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ഗുരുവകായൂര

സഹസ്കൂള

രകാഖതി എസട് വകാരതിയര

ചപരുന്തട വകാരതിയരം, തുളസതി നഗര, ഗുരുവകായൂര

Con(S)

ഗുരുവകായൂര

മമതിയൂര

മഹതിമ രകാകജഷട്

പരുവക്കകാടട്,ഗുരുവകായൂര

IND(LDF)

ഗുരുവകായൂര

കകകാകളജട്

ഒ ചക ആര മണതികണ്ഠേന

ശശ്രീവകാസുകദവ നതിവകാസട്, പുതമ്പല്ലതി, മമതിയൂര,ഗുരുവകായൂര

INC

ഗുരുവകായൂര

ചകാമുകണ്ടേശശ്വരതി

വതി ചക ശശ്രീരകാമന

വകാരതിയതട് പറമ്പതില ചഹപൗസട്, പതി ഒ പുതമ്പല്ലതി

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

ഗുരുപവനപുരതി

കതലമ്പറ വകാസുകദവന മകാസര

കതലമ്പറ മന, ഗുരുവകായൂര

BJP

ഗുരുവകായൂര

കകാരക്കകാടട്

ആര വതി ചഷരശ്രീഫട്

പുതനപുരയതില ചഹപൗസട്, ഗുരുവകായൂര

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

പഞകാരമുക്കട്

ലത രകാധകാകൃഷ്ണന

കുന്നതളതി ചഹപൗസട്, ചക്കുരംകണ്ടേരം

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

പുതുകശ്ശേരതിപ്പകാടരം

ബതിജു കജകാണ്സണ്

ചവളറ വശ്രീടട്, പകാലവകായട്

INC

ഗുരുവകായൂര

മകാണതിക്കതപടതി

ചക എ കജക്കബട്

ചകകാമ്പന വശ്രീടട്, മകാണതിക്കതട് പടതി, ഗുരുവകായൂര പതി ഒ

CPI

ഗുരുവകായൂര

ചനനതിനതി

അബ്ദുള റഷശ്രീദട്

തറയതില വശ്രീടട്, തതിരുചവങതിടരം, ഗുരുവകായൂര

INC

ഗുരുവകായൂര

സതക്കകാടട്

ബതിന സുബഹണരന

പശ്രീച്ചതിലതി വശ്രീടട്, ബഹകുളരം

INC

ഗുരുവകായൂര

സബട് കസഷന

ഗശ്രീത കഗകാപതി

കകാക്കകാടട് വശ്രീടട്, കകാരക്കകാടട്,ഗുരുവകായൂര

CPI

ഗുരുവകായൂര

ഇരതിങ്ങപ്പുറരം സപൗതട്

രമണതി കപ്രമനകാഥട്

അരശ്രീക്കര വശ്രീടട്, ഇരതിങ്ങപ്രരം പതി ഒ 680103

CPI

ഗുരുവകായൂര

തതിരുചവങതിടരം

ഉണ്ണതികൃഷ്ണന കകാഞ്ഞുളതി

കകാഞ്ഞുളതി വശ്രീടട്, തതിരുചവങതിടരം, ഗുരുവകായൂര

INC

ഗുരുവകായൂര

മഞളകാല

ചക പതി ഉദയന

കുറവങ്ങകാടട് പുതന വശ്രീടതില, ആഞരം നഗര, ഗുരുവകായൂര

INC

ഗുരുവകായൂര

കണ്ടേരംകുളരം

സതിജതി സശ്രീഫന

കമലതിടട് വശ്രീടട്, തതിരുചവങതിടരം, ഗുരുവകായൂര

INC

ഗുരുവകായൂര

ഇരതിങ്ങപ്പുറരം കനകാരതട്

സഷനതി സഷന

പടകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, ഇരതിങ്ങപ്രരം പതി ഒ 680103

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

ചൂലപ്പുറരം ചവസട്

ഹതിമ ഗകണഷട്

നൂറരംകുളങ്ങര വശ്രീടട്, പുതരംപല്ലതി പതി ഒ

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

കകകാടപ്പടതി

ജയശശ്രീ സൂരരന

കൂളതിയകാടട് വശ്രീടട്, കകകാടപ്പടതി പതി ഒ

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

പൂകക്കകാടട് ചവസട്

സതി.വതി. അച്ചുതന കുകന്നക്കകാടട്

കുകന്നക്കകാടട് വശ്രീടട്,കകകാടപ്പടതി പതി ഒ, കുന്നരംകുളരം വഴതി, തൃശ്ശൂര 680505

INC

ഗുരുവകായൂര

കപ്പതിയൂര

കമരതി കലകാറനസട്

മകാകറകാക്കതി വശ്രീടട്, കകകാടപ്പടതി പതി ഒ, 680505

INC

ഗുരുവകായൂര

കകകാട കനകാരതട്

ആനന്ദവല്ലതി മകാമ്പുഴ

മകാമ്പുഴ മകാരകാതട് ചതകാഴതിയൂര, കകകാടപ്പടതി പതി ഒ,680505

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

ചൂലപ്പുറരം ഈസട്

മകാഗതി ആലബരടട്

W/O ആലബരടട് എ.ടതി., അമകാപറമ്പതില വശ്രീടട്, കകകാടപ്പടതി പതി ഒ,680505 INC

ഗുരുവകായൂര

കകകാട സപൗതട്

വനജ വതിശശ്വനകാഥന

മൂതകാണ്ടേകശ്ശേരതി വശ്രീടട്,കകകാടപ്പടതി പതി ഒ,680505

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

തകാമരയൂര

ഷകാജതി ബകാബ

കളതപുറതട് വശ്രീടട്, തകാമരയൂര പതി ഒ,കകകാടപ്പടതി

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

കപരകരം

തറയതില സകന്തകാഷട്

തറയതില വശ്രീടട്, കപരകരം പശ്രീ ഒ, ചകാവക്കകാടട്

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

വകാഴപ്പുളതി

മുടതട് കറകാസതി ടശ്രീച്ചര

W/O ഫകാനസതിസട്, മുടതട് വശ്രീടട്, പതി ഒ കപരകരം, 680506

INC

ഗുരുവകായൂര

കകാവശ്രീടട് സപൗതട്

കജകാളതി കബബതി

ചചറുവത്തൂര വശ്രീടട്, കകാവശ്രീടട് പതി ഒ, 680505

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

കകാരയൂര

ചക പതി വതികനകാദട്

ആറ്റൂര വശ്രീടട്, കകകാടപ്പടതി പതി ഒ, തൃശ്ശൂര 680505

CPI(M)

ഗുരുവകായൂര

കകാവശ്രീടട് കനകാരതട്

ടതി ടതി ശതിവദകാസട്

തറയതില വശ്രീടട്, പതി ഒ കകാവശ്രീടട്, 680506

CPI(M)

മുഹമദുണ്ണതി ചക.ചക

കൂളതിയകാടതില
വടരംപകാടരം
ചകകാച്ചന്നൂര പതി.ഒ

CPI(M)

കുന്നരംകുളരം

മുതുവമല
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കതിഴൂര സപൗതട്

കകകാമള കസകാമന

വടകാകശ്ശേരതി ചഹപൗസട്
കതിഴൂര പതി.ഒ

CPI(M)
CPI(M)

കുന്നരംകുളരം

കതിഴൂര കനകാരതട്

സജതിനതി കപ്രമന

ഏറതട് ചഹപൗസട്
കതിഴൂര പതി .ഒ

കുന്നരംകുളരം

കതിഴൂര ചസനറര

അമരത ബകാബ

ഒടകാടട് ചഹപൗസട്
കതിഴൂര .പതി.ഒ

CPI(M)
INC

കുന്നരംകുളരം

സവകശ്ശേരതി

ഉണ്ണതികരഷ്ണന (ഉണ്ണതിമകാസര)

കകകാതയലവശ്രീടട്
കതിഴൂര പതി.ഒ

കുന്നരംകുളരം

നടുപന്തതി

സകാറകാമ മകാതപ്പന

പയ്യൂരട് ചഹപൗസട്
കകാണതിപ്പയ്യൂര

INC

ലകതിക്കുടതി ടശ്രീച്ചര

അമ്പകാടതട് വശ്രീടട്
കുന്നരംകുളരം

INC

CPI(M)

കുന്നരംകുളരം

കക്കകാടട്

കുന്നരംകുളരം

മുനതിമട

സ്മതിത ജതിന്നതി

കകകാലകാടതി വശ്രീടട്
കക്കകാടട് പറമ്പട്
കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

അയനപറമ്പട്

സുമ അനതില

ചപകാന്നകാരകശ്ശേരതി
ചചകാവ്വന്നൂര

CPI(M)

ബശ്രീന രവതി

മുണ്ടേരംതറ ചഹപൗസട്
പടകാമ്പതി കറകാഡട്

IND

കസകാമന ചചറുകുന്നട്

കണ്ടേതിരുതതി ചഹപൗസട്
പടകാമ്പതി കറകാഡട്
കുന്നരംകുളരം

IND

കബബതി .സതി.വതി

ചചറുപനയല വശ്രീടട്
കക്കകാടട്
കുന്നരംകുളരം

INC

CPI(M)

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

അയപ്പതട്

ചചറുകുന്നട്

ഉരുളതിക്കുന്നട്

കുന്നരംകുളരം

ചചകാവ്വന്നൂര

സുനതിത ശതിവരകാമന

ചുങതട് വശ്രീടട്
മലങര ആശുപതതിക്കട് സമശ്രീപരം
ചചകാവ്വന്നൂര

കുന്നരംകുളരം

മലങര

ഷകാജതി .എ.വതി

ആലതിക്കല ചഹപൗസട്
കകാണതിപ്പയ്യൂര .പതി.ഒ

INC

ഗശ്രീവര .ചക.വതി

കകകാലകാടതി ചഹപൗസട്
സശ്രീനതിയര ചഗ്രേപൗണ്ടേട്
കുന്നരംകുളരം

INC

കുന്നരംകുളരം

ചടപൗണ് വകാരഡട്

Page 60

Urban Local Body - Result Sheet
കുന്നരംകുളരം

കകാണതിപ്പയ്യൂര

തതനകാതട് വശ്രീടട്
കസകാമകശഖരന ( കുഞനതിയന ) കകാണതിപ്പയ്യൂര

INC

കുന്നരംകുളരം

ആനകായല

രകാജശ്രീവട് .സതി.ബതി

ചൂണ്ടേപുരയല ചഹപൗസട്
കകാണതിപ്പയ്യൂര

കുന്നരംകുളരം

കണതിയകാരംപകാല

ജയ്സതിരംഗട് കൃഷ്ണന

കമലവശ്രീടതില
കകാണതിയകാമ്പകാല

CMP

സുമ ഗരംഗകാധരന

കകാരതളതി ചഹപൗസട്
കകാണതിയകാമ്പകാല .പതി.ഒ
680503

INC

ടതി.എസട്. സുബഹണരന

കതകാട്ടുപ്പുറതട് വശ്രീടട്
ചശ്രീരരംകുളരം കറകാഡട്
കുന്നരംകുളരം

INC

ലശ്രീന സുകുമകാരന

മനയതില വശ്രീടട്
എ.ചക.ജതി. കറകാഡട്
കുന്നരംകുളരം

CPI(M)

ചക.ബതി. ഷതിബ

കരുമതതില വശ്രീടട്
കുറുക്കനപകാറ, കുന്നരംകുളരം

CPI(M)

പതിലകജകാ വരഗശ്രീസട്

വടക്കന ചഹപൗസട്
മകാരഗ്രേതികഗകാറതികയകാസട് കറകാഡട്
കുന്നരംകുളരം

INC

സുഹകാസതിനതി കസകാമന

കകകാഴതിപ്പറമ്പതില വശ്രീടട്
കപകാരക്കചളങ്ങകാടട് പതി.ഒ
പതിന 680517

CPI(M)

അനതില .വതി.ജതി

വടക്കൂടട് വശ്രീടട്
കപകാരക്കചളങ്ങകാടട് .പതി.ഒ
പതിന 680517

IND

ചക.എസട്. ബതികനകായട്

കല്ലയതില (H)
ചചമണ്ണൂര PO
PIN 680517

CPI(M)

ശശ്രീഹരതി

ചപലക്കകാടട് വശ്രീടട്
ചചമണ്ണൂര പതി.ഒ
680517

BJP

റശ്രീന പ്രദശ്രീപട്

കല്ലകായതില വശ്രീടട്
ചചമണ്ണൂര പതി.ഒ

CPI(M)

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം
കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം
കുന്നരംകുളരം

ചനഹട്റു നഗര

ശകാന്തതി നഗര

ചതകക്കപുറരം
കുറുക്കനപകാറ

ആരതകാറട് ഈസട്

ചശ്രീരരംകുളരം

കപകാരക്കചളങ്ങകാടട്

ഇഞതിക്കുന്നട്

ചചമന്നൂര കനകാരതട്
ചചമന്നൂര സപൗതട്
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സ്രകാമ്പതിക്കല (H)
ആരതകാറട് P.O
PIN - 680518
കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

കുന്നരംകുളരം

ആരതകാറട് സപൗതട്

ചതക്കന ചതിറഞ്ഞുര

അഞ്ഞൂരകുന്നട്

അഞ്ഞൂര

കകാവതിലക്കകാടട്

ചതിറഞ്ഞുര

ആലത്തൂര

അനതിരുദന .എസട്.ആര

CPI(M)

കശകാഭന ഹരതിദകാസന

ചകാട്ടുകുളങ്ങര വശ്രീടട്
ചതിറഞ്ഞൂര .പതി.ഒ
പതിന 680523

IND

ഷശ്രീജ പ്രതശ്രീപട്

പുങ്ങകാടട് വശ്രീടട്
അഞ്ഞൂരട് പതി.ഒ
പതിന 680523

CPI(M)

രമണതി സുകുമകാരന

മഠതതിപറമ്പതില വശ്രീടട്
അഞ്ഞൂര .പതി.ഒ
PIN 680523

CPI(M)

ചക.ചക. മുരളതി

കല്ലരംവളപ്പതില വശ്രീടട്
ചതിറഞ്ഞൂര .പതി.ഒ
പതിന . 680523

IND

ഗശ്രീത ശശതി

കചരതിക്കകാടതില വശ്രീടട്
ചതിറഞ്ഞൂര .പതി.ഒ
പതിന .680523

IND

ഉല്ലകാസട് . എരം.വതി

മുളതട് ചഹപൗസട്
അഞ്ഞൂര .പതി.ഒ
പതിന . 680523

BJP

INC

കുന്നരംകുളരം

അഞ്ഞൂര പകാലരം

സതതി അകശകാകന

കടകാമ്പുളതി വശ്രീടട്
അഞ്ഞൂര .പതി.ഒ
പതിന . 680523

കുന്നരംകുളരം

വടുതല

സഫതിയ ചമകായശ്രീന

തച്ചറയല വശ്രീടട്
പതി.ഒ.ഞമകനങ്ങകാടട്

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

കണയരം ചവസട്

മറതിയ

ചകകാണ്ടൂരക്കരചതകാടതി, കണയരം പതി.ഒ, ചഷകാരണ്ണൂര

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

കണയരം ഈസട്

പതി.മുഹമദട് എന്ന മകാനു

പൂവ്വക്കുഴതി വശ്രീടട്, കണയരം പതി.ഒ

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

തൃപ്പുറ

ചക്കുതട് രുഗതിണതി ടശ്രീച്ചര

ഐശശ്വരര, ചക്കൂതട്, കുളപ്പുളതി

BJP

ചഷകാരണ്ണൂര

കുളപ്പുളതി യു പതി സ്കൂള

ടതി .സതശ്രീശന മകാസര

ദരശന (കതകാന്നകക്കകാടട് വശ്രീടട്), കുളപ്പുളതി പതി.ഒ

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

കമലമുറതി

സരള .ചക

ചവളകറകാടതില വശ്രീടട്, ചഷകാരണ്ണൂര

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

എസട് എന കകകാകളജട്

വതിജയലകതി

ചകാതനചതിറ, കല്ലതിപ്പകാടരം

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

പറക്കുടതിക്കകാവട്

അജതിത .വതി

തകാഴകതതതില വശ്രീടട്, കല്ലതിപ്പകാടരം പതി.ഒ

BJP
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ചഷകാരണ്ണൂര

ആറകാണതി

രജതിത

പറക്കുന്നതട് വശ്രീടട്, കവളപ്പകാറ

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

കവളപ്പകാറ

സകാവതിതതി എന്ന ആശ

ചനടുന്കപകാഴതി മന, കവളപ്പകാറ

CPI

ചഷകാരണ്ണൂര

കകാരക്കകാടട്

പുഷ

ചമതക്കുണ്ടേതില , കകാരക്കകാടട്, കവളപ്പകാറ

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

തതരംകകകാടട്

ടതി. സശ്രീന

തകാഴചതകാടതി വശ്രീടട്, കകാരക്കകാടട്, കവളപ്പകാറ

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

ചുഡുവകാലതര സപൗതട്

ചക. ശകുന്തള

ചകകാണ്ടേയതില വശ്രീടട്, ചുഡുവകാലത്തൂര

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

ചുഡുവകാലതര

ചക.എന . അനതിലകുമകാര

കുന്നതട് ഹപൗസട്, ചുഡുവകാലത്തൂര

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

ആരതിയഞതിറ യു പതി സ്ക്കുള

ടതി.ചക. ഹമശ്രീദട്

കതകാണതിക്കടവതില, കുളപ്പുളളതി

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

ചടക്കനതിക്കല സഹ സ്ക്കുള

രകാമനകുടതി .പതി.സതി

തൃക്കകാട്ടു പറന്പതില, കല്ലതിപ്പകാടരം

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

മുനതിസതിപ്പല ആഫശ്രീസട്

ബശ്രീന

കചകാലക്കപ്പറന്പതില, പരുതതിപ്ര

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

ചഷകാരണ്ണുര ടപൗണ്

അഡശ്വ പതി.എരം. ജയ

കൃഷ്ണമശ്രീര(കുറതിക്കകാടതില)എസട്.എരം.പതി. ജരംഗ്ഷന

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

ചുഡുവകാലതര ചവസട്

എരം. ഷശ്രീന

മുല്ലക്കല വശ്രീടട്, ചഷകാരണൂര

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

റയതിലകവ ജരംഗ്കന

ബതിന.ടതി

മല്ലതികശ്ശേരതി പറന്പട്, ചഷകാരണൂര

BJP

ചഷകാരണ്ണൂര

ടപൗണ് ചവസട്

വതി.ചക. ശശ്രീകണ്ഠേന

കൃഷ്ണനതിവകാസട്, ചഷകാരണൂര

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

ആന്തുരകുന്നട്

സുശശ്രീല

നടൂവശ്രീടതില ഹപൗസട്, മുണ്ടേമുക

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

മുതുകുറുശ്ശേതി

ആര . റശ്രീന

റയതിലകവ കശ്വകാരകടഴട്, നന്പര 218/സതി, ഗകണശ്ഗതിരതി

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

ഗകണശ്ഗതിരതി

കൃഷ്ണദകാസട്

കുറുപറന്പട്, ഗകണശ്ഗതിരതി

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

മുണ്ടേകായ സപൗതട്

കണ്ണന

ചൂലപ്പുറതട്, ഗകണശ്ഗതിരതി

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

മുണ്ടേകായ കനകാരതട്

ചക. കൃഷ്ണകുമകാര

കതിഴക്കശ്രീടതില, ആറകാണതി

INC

ചഷകാരണ്ണൂര

കനടുകങ്ങകാട്ടുര

സതിന

കകാപ്പതില ഹപൗസട്, ചനടുകങ്ങകാട്ടൂര

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

പരുതതിപ്ര ചവസട്

ചക. ഉണ്ണതിനന്ദനന

വടകക്കപ്പകാടട്, പരുതതിപ്ര

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

പരുതതിപ്ര ഈസട്

ചഷകാരണ്ണൂര വതിജയന

തറയതില വശ്രീടട്, പരുതതിപ്ര

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

മഞക്കകാടട്

സുബഹണരന .ചക

കതക്കതിനകകാടതില വശ്രീടട്, കുന്നതകാഴതട്

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

ഗവ .കഹകാസതിറല

ചക .മുരളശ്രീധരന

കുണ്ടുകകാടതില, കചകാലക്കുളരം

CPI(M)

ചഷകാരണ്ണൂര

അന്തതിമഹകാകകാളനചതിറ

എരം.ആര. മുരളതി

മകരകാടതിക്കല ഹപൗസട്, ഗവണ്ചമനറട് പ്രസട്

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

ചഹലതട് ചസനറര

പതി. പ്രസകാദട്

പകാലക്കല ഹപൗസട്, കുളപ്പുളതി

IND

ചഷകാരണ്ണൂര

ചുവന്ന കഗറട്

സതി. രവശ്രീന്ദ്രന

ചകാക്കകായതില വശ്രീടട്, കണയരം പതി.ഒ

IND

ഒറപ്പകാലരം

അനങ്ങനമല

ടതി. ചക. വതിനചസനറട്

ചകാപ്രതട്, വകരകാടട് (പതി.ഒ), ഒറപ്പകാലരം 679102

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

വകരകാടട്

ബതി. സുജകാത

3/319, ബകദഴട് സട് കകകാളനതി, വകരകാടട് (പതി.ഒ), ഒറപ്പകാലരം 679102

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

കചരതിക്കുന്നട്

അബ്ദുളനകാസര . ചക

കുന്നരംകകാടതില വശ്രീടട്, വകരകാടട് (പതി.ഒ), ഒറപ്പകാലരം

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

കതകാടക്കര

സതി. ശശ്രീകുമകാരന

കകകാന്പള വശ്രീടട്, കതകാടക്കര (പതി ഒ), ഒറപ്പകാലരം 679102

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

മയതിലരംപുറരം

പ്രതിയ

മഠചതകാടതി വശ്രീടട്, കതകാടക്കര (പതി ഒ), ഒറപ്പകാലരം

BJP

ഒറപ്പകാലരം

അരശ്രീക്കപ്പകാടരം

സുജകാത ശതിവന

പനങ്ങകാട്ടു വളപ്പതില ,ഒറപ്പകാലരം

IND
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ഒറപ്പകാലരം

പകാലകാടട് കറകാഡട്

അഡശ്വ. ചക. കൃഷ്ണകുമകാര

മനക്കരംപകാടട്, കവകങ്ങരതികകതതതിനുസമശ്രീപരം, ഒറപ്പകാലരം 679101

BJP

ഒറപ്പകാലരം

കകകാകലകാതട് കുന്നട്

അനതിത ഷപൗക്കതട്

കുടനപളതി, ഈസട്ഒറപ്പകാലരം, ഒറപ്പകാലരം പതി.ഒ

ML

ഒറപ്പകാലരം

ഈസട് ഒറപ്പകാലരം

പതി. എരം. എ ജലശ്രീല

പടതിക്കമണ്ണതില ചഹപൗസട്, ഈസട് ഒറപ്പകാലരം, ഒറപ്പകാലരം

ML

ഒറപ്പകാലരം

പുളക്കുണ്ടേട്

ചഷറശ്രീന സകാലതിഹട്

ഷറശ്രീന മനസതില , പൂളക്കുണ്ടേട്,ഒറപ്പകാലരം (പതി.ഒ)

ML

ഒറപ്പകാലരം

കതിഴകക്കക്കകാടട്

ചക.രകാകജഷട്

കളതതില ചഹപൗസട്,പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം - 679103.

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

പകാതതിരതികക്കകാടട്

ശശതിധരന പടതിഞകാരക്കര

പടതിഞകാരക്കര വശ്രീടട്, , പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം 679103

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

അഴതിക്കതിലപറന്പട്

ചതിതകാ സൂരരന

ചവതപറന്പതില , പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം 679103

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

പകാലപ്പുറരം ചതരുവട്

പകാരവ്വതതി

മുതലതിയകാര ചതരുവട്,, പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം 679103

BJP

ഒറപ്പകാലരം

ചതിനക്കതരക്കകാവട്

ടതി.ചക.ഉണ്ണതികൃഷ്ണന

ചതചക്കക്കകാടതില , പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം 679103

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

ആകപ്പപ്പുറരം

എ.പതി.ലത

പുതനപുരക്കല, പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം

IND

ഒറപ്പകാലരം

പല്ലകാര മരംഗലരം

രകാമചന്ദ്രന (രവതി)

നകായര വശ്രീടതിലപടതി ചഹപൗസട്, പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം

INC

ഒറപ്പകാലരം

ചപരുരംങ്കുളരം

എസട്.ഗരംഗകാധരന

പുലവര ചഹപൗസട്, പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം 679103

IND

ഒറപ്പകാലരം

കയറകാരംപകാറ

സതി.കുടതിശങരന

ചക്കതിങ്ങല വശ്രീടട്,മശ്രീറട്ന,എസട്.ആര.ചക. നഗര (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം

IND

ഒറപ്പകാലരം

എന .എസ്.എസട് കകകാകളജട്

ഗശ്രീതകാ ഹരതിദകാസട്

തകാഴചത നകായര വശ്രീടതില, പകാലപ്പുറരം (പതി.ഒ),ഒറപ്പകാലരം 679103

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

എറകക്കകാടതിരതി

കജകാസട് കതകാമസട്

ഇടക്കളത്തൂര ഹപൗസട്എസട്.ആര.ചക നഗര,ഒറപ്പകാലരം 679103

INC

ഒറപ്പകാലരം

മശ്രീറട്ന

റകാണതി കജകാസട്

ഇടക്കളത്തൂര ചഹപൗസട്,എസട്.ആര.ചക നഗര,ഒറപ്പകാലരം 679103

INC

ഒറപ്പകാലരം

കപകാസല കശ്വകാരകടഴട്

എസട്. ചശലവന

രകാജട് നതിവകാസട്,ചതന്നടതി ബസകാര,ഒറപ്പകാലരം 679101

INC

ഒറപ്പകാലരം

കുരംബകാരനകുന്നട്

സുഹറ സസതലവതി

കുന്നതട് വശ്രീടട്, ഈസട് ഒറപ്പകാലരം, ഒറപ്പകാലരം

ML

ഒറപ്പകാലരം

റയതിലകവ കസഷന

സുസബദ

മൂച്ചതിക്കല വശ്രീടട്,ഒറപ്പകാലരം (പതി.ഒ.)

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

ചതന്നടതി ബസകാര

പതി.അമതിണതി

എരകാണ്ടേതട് വശ്രീടട്,പത്മകാലയരം കകകാരംപകട് കറകാഡട്, ഒറപ്പകാലരം 679101

INC

ഒറപ്പകാലരം

കണ്ണതിയന്പുറരം ചതരുവട്

ബകാബ.ചക

ചകകാടതിലതിങല ചഹപൗസട്,ചതന്നടതി ബസകാര,ഒറപ്പകാലരം

INC

ഒറപ്പകാലരം

കതിളതിക്കകാവട്

എരം.മുരളതി

അണ്ണകാനചകകാടതി പറന്പതില,കണ്ണതിയരംപുറരം, ഒറപ്പകാലരം

IND

ഒറപ്പകാലരം

കണ്ണതിയന്പുറരം വകായനശകാല

ജകാനകതി കദവതി

ശശ്രീവതിജയരം,കണ്ണതിയരംപുറരം (പതി.ഒ.) ഒറപ്പകാലരം 679104

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

ഗവ .കഹകാസതിറല

വനജ.പതി

സകാരഥതി,കതകാടക്കര (പതി.ഒ.)ഒറപ്പകാലരം679102

INC

ഒറപ്പകാലരം

കുമകാരംപകാറ

കബബതി വത്സല

കകാതളതി പറന്പതില ,കതകാടക്കര (പതി.ഒ.)ഒറപ്പകാലരം 679102

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

കണ്ണതിയരംപുറരം യു പതി സ്കൂള

എ.ചക.പ്രബല

എഴുതച്ഛനകളരംപറന്പതില,പനമണ്ണ ചസപൗതട് (പതി.ഒ.) ഒറപ്പകാലരം

IND

ഒറപ്പകാലരം

പനമണ്ണ വകായനശകാല

ജയകാനന്ദന ടതി.ആര

കതകാടകശ്ശേരതി ,പനമണ്ണ ചസപൗതട് (പതി.ഒ.) ഒറപ്പകാലരം679501

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

പനമണ്ണ വടനകാല

ഇ.ചക. രകാധകാകൃഷ്ണന (ബകാബ)

എടക്കകാടതില,പനമണ്ണ ചസപൗതട് (പതി.ഒ.) ഒറപ്പകാലരം

IND

ഒറപ്പകാലരം

വശ്രീടകാരംപകാറ

ലത

മങ്ങകാടട്,വകരകാടട് (പതി.ഒ.)ഒറപ്പകാലരം

CPI(M)

ഒറപ്പകാലരം

കകകാകലകാതട് പറന്പട്

വതി.ചക.കമകാഹനന

വടചക്കകകലതട്,വകരകാടട് (പതി.ഒ.)ഒറപ്പകാലരം

IND

പകാലക്കകാടട്

ഒലവകക്കകാടട് ചസനടല

രകാധ ശതിവദകാസന

അവഞതിപ്പകാടരം, ഒലവകക്കകാടട്, പകാലക്കകാടട് - 678002.

INC

പകാലക്കകാടട്

കലപ്പകാതതി

വതി.കജരകാതതിമണതി

വകാപ്പകാട്ടു ഹപൗസട്, മുതപടണരം, കലപ്പകാതതി-3, പകാലക്കകാടട്

INC
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പകാലക്കകാടട്

കുന്നുരംപുറരം

സുസലമകാന

ശരംഖുവകാരകതകാടട്, 3/507,കലപ്പകാതതി, പകാലക്കകാടട്.

IND

പകാലക്കകാടട്

അയപ്പുരരം ചവസട്

കൃഷ്ണകുമകാര .സതി.

ശശ്രീമകാളവരരം,അയപുരരം, കലപ്പകാതതി.പതി.ഒ.പകാലക്കകാടട്.

BJP

പകാലക്കകാടട്

കലപ്പകാതതി ഈസട്

വതിശശ്വനകാഥന .ചക.വതി.

2/162,ഗകണഷട് മന്ദതിര ,ഡബതിള സടശ്രീറട്,പുതതിയ കലപ്പകാതതി,
പകാലക്കകാടട്-3.

BJP

പകാലക്കകാടട്

കതകാണതിപ്പകാളയരം

എരം.സുനതില കുമകാര

അഭയരം,എല .എന .പുരരം, സതി.എന .പുരരം.(പതി.ഒ.),പകാലക്കകാടട്-11.

INC

പകാലക്കകാടട്

കുമരപുരരം

ചക.മകാണതിക്കന

പകാടതതില വശ്രീടട്,പുത്തൂര , പകാലക്കകാടട്-1

INC

പകാലക്കകാടട്

വലതിയപകാടരം

പതി.ബതി.സുമ

പുറയതട് വശ്രീടട്, അരംബതികകാപുരരം പതി.ഒ.കുമരപുരരം, പകാലക്കകാടട്.

CPI(M)

INC

പകാലക്കകാടട്

മകാട്ടുമന്ത

രകാധകാ കഗകാകുലദകാസട്

കുണ്ടുകകാടട് ഹപൗസട്,
ചകകാകടക്കകാടട് പതി.ഒ.,
പകാലക്കകാടട് - 678732.

പകാലക്കകാടട്

കകല്ലപ്പുളളതി കനകാരതട്

പതി.വതി.രകാകജഷട്

രകാകജഷട് വതിഹകാര ,മകാണതിയരംകകാടട്,ചകകാപ്പരം, പകാലക്കകാടട് 1.

INC

പകാലക്കകാടട്

കകല്ലപ്പുളളതി സപൗതട്

ചക.ഭവദകാസട്

എഴുതശ്ശേന ഹപൗസട്, പുത്തൂര , പകാലക്കകാടട്

INC

പകാലക്കകാടട്

പുത്തൂര സപൗതട്

പ്രമശ്രീള ശശതിധരന

പത്മശശ്രീ, ഭഗവതതി അവനന, പുത്തൂര , പകാലക്കകാടട്

BJP

പകാലക്കകാടട്

പുത്തൂര കനകാരതട്

ഭകാസതി എന്ന ഭകാണരന

5/102,പുത്തൂര ,പകാലക്കകാടട്

INC

സ്മതികതഷട്.പതി

കമകലപ്പകാടട് ഹപൗസട്
കശഖരശ്രീപുരരം പതി.ഒ
പകാലക്കകാടട്

BJP
BJP

പകാലക്കകാടട്

കശഖരശ്രീപുരരം

പകാലക്കകാടട്

അയപ്പുരരം ഈസട്

വതി.കദവയകാനതി

രകാമന ചചന്നതട് പുര
പുത്തൂര , പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

പറക്കുന്നരം

എ.ഇ.മുഹമദട് ഇസ്മയതില

മസ്ജതിതട് സലന പറക്കുന്നരം
പകാലക്കകാടട്

ML

പകാലക്കകാടട്

നരതികുതതി

നകാസര .എ

32/147, തങ്ങള സലന , നരതികുതതി, പകാലക്കകാടട്

ML
CPI(M)

പകാലക്കകാടട്

ചകകാപ്പരം

കമലകാ ജതി കമകനകാന

ശശ്രീലകതി, സതി.ആര .ഡതി കമകനകാന കകകാളനതി, കകല്ലപ്പുളതി കപകാസട്,
പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

സുലതകാനകപട

പതി.വതിജയലകതി

ജയമണതി നതിവകാസട്, ചകകാനശ്വനകുഴതി, കരകാള സശ്രീറട്, പകാലക്കകാടട്

BJP

പകാലക്കകാടട്

മകാങകാവട്

പതി.ശരവണന

കഗകാകുലരം ഹപൗസട്, എടയകാര സശ്രീറട്, മകാങകാവട്, പകാലക്കകാടട്

BJP

പകാലക്കകാടട്

വടക്കുമുറതി

സുജന.എരം

13/543, മുരളതി നതിവകാസട്, മകാങകാവട്, പകാലക്കകാടട്

CPI(M)

പകാലക്കകാടട്

ചശലവപകാളയരം

ആബതിദ യൂസഫട്

ചജമശ്രീസ മനസതില , ചശലവപകാളയരം, കലമണ്ഡപരം, പകാലക്കകാടട്

INC

പകാലക്കകാടട്

കുന്നത്തൂരകമടട് കനകാരതട്

സകാവതിതതി

ശശ്രീവത്സരം, പകാളയകപട, പകാലക്കകാടട്-1

INC

പകാലക്കകാടട്

കുന്നത്തൂരകമടട് സപൗതട്

അബ്ദുളഖൂദ്ദൂസട്

സരസശ്രീന മനസതില , പ്രതതിഭനഗര -1, കുന്നത്തൂര കമടട് കപകാസട്,
പകാലക്കകാടട്-678013

INC

പകാലക്കകാടട്

ചതിറക്കകാടട്

ജതി.കജരകാതതി

16/451, ചതിറക്കകാടട്, കുന്നത്തൂര കമടട്, പകാലക്കകാടട്

INC

പകാലക്കകാടട്

കകനകാതപറന്പട്

ഒ.എ.ഫതികലകാമതിന

ആശ, 16/640(1), കുന്നത്തൂര കമടട്, പകാലക്കകാടട്

INC
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പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

മണപ്പുളളതിക്കകാവട്

സതിവതിലകസഷന

മുറതിക്കകാവട്

ചവസട് യകാക്കര

ലശ്രീലകമകാഹന

അനുമനുവതിഹകാര
മണ്ണകാരക്കകാടട് പറനട്ശ്വ
കകാടകാകങകാടട്, പകാലക്കകാടട്

INC

സഹകദവന

S/O.ശതിവശങരന
കളതതില വശ്രീടട്
ചവസട് യകാക്കര, പകാലക്കകാടട്

CPI(M)

എ.കുമകാരതി

W/O.മണതികണ്ഠേന
കണ്ണനശ്വരതിയകാരരം വശ്രീടട്
ചവസട് യകാക്കര, പകാലക്കകാടട്

CPI(M)

രകാധകാകൃഷ്ണന

S/O. കവലകായുധന ,
പടതിഞകാകറ വശ്രീടട്
പടതിഞകാചറയകാക്കര
പകാലക്കകാടട്

CPI(M)

ML

പകാലക്കകാടട്

പുതുപ്പളളതിചതരുവട്

എരം.സഹശ്രീദ

നബശ്രീസ മനസതില
പൂളക്കകാടട്
നൂറണതി കപകാസട്, പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

ചവണ്ണക്കര സപൗതട്

അബ്ദുള അസശ്രീസട്.ടതി.എ

പുതുപ്പളതിചതതരുവട്, 31/487,
സസനബ മനസതില , പകാലക്കകാടട്

ML

സജതിത.എന

കദവതിനതിവകാസട്, ചവണ്ണക്കര
നൂറണതി കപകാസട്
പകാലക്കകാടട്-4

INC

ചസലശ്രീനബശ്രീവതി

റതിനഷകാ മനസതില
മതിലകാവുദ്ദശ്രീന നഗര
ചവണ്ണക്കര
നൂറണതി കപകാസട്, പകാലക്കകാടട്-4

CPI(M)

പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

ചവണ്ണക്കര ചസനടല

ഒതുകങ്ങകാടട്

പടതിഞകാചറ വശ്രീടട്, ചവണ്ണക്കര
നൂറണതി കപകാസട്, പകാലക്കകാടട്
പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

തതിരുചനല്ലകായതി ഈസട്

തതിരുചനല്ലകായതി ചവസട്

കനകദകാസട്

CPI(M)
വന്ദന നതിവകാസട്
ചവണ്ണക്കര യു.പതി.സ്കൂളതിനട് എതതിരവശരം
തതിരുചനല്ലകായതി
പകാലക്കകാടട്

ചചന്പകരം
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പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

കളതിക്കകാടട്

സകക്കുതട്പറന്പട്

നൂറണതി

ചക.ചക.കകാജകാഹുസസന

35/321, കളതതിലപറന്പട് വശ്രീടട്,
കളതിക്കകാടട്, പളതിപ്പുറരം,
പകാലക്കകാടട്

IND

സഷനതികപകാളസണ്

വകാകയതില ഹപൗസട്
സകക്കുതട് പറന്പട്
നൂറണതി കപകാസട്, പകാലക്കകാടട്-4

INC

ഉഷ

24/403, മഹകാലകതി
ഡബതിള സശ്രീറട്
നൂറണതി ഗ്രേകാമരം, പകാലക്കകാടട്-4

IND
IND

പകാലക്കകാടട്

വതിതണ്ണതി

അഷ്കര .എരം.എ

38/896, പടകാണതിചതരുവട്,
പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

മുനതിസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

സകാകജകാ കജകാണ്

സുകജകാസ, ടതി.ബതി. കറകാഡട്
പകാലക്കകാടട്-14

IND

പകാലക്കകാടട്

പടതിക്കര

പരകമശശ്വരതി.ചക

42/1012, പളതിചതരുവട്,
പടതിക്കര, പകാലക്കകാടട്-14

BJP

BJP

പകാലക്കകാടട്

വടക്കന്തറ ഈസട്

എരം.കകകാമളരം

കകാവതില ഹപൗസട്
പ്രകാണരംകുളരം
വടക്കന്തറ, പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

ശശ്രീരകാരംപകാളയരം

എരം.ഓമന

33/397, അയകാക്കുളരം_വടക്കന്തറ,പകാലക്കകാടട്

BJP

പകാലക്കകാടട്

കമലകാമുറതി

എന .ശതിവരകാജന

ശരകാരംനതിവകാസട്, കമട്ടുചതരുവട്, പകാലക്കകാടട്-12

BJP

BJP

പകാലക്കകാടട്

വലതിയങ്ങകാടതി

സകരകാജ

രകാമചന്ദ്രന .എരം
46/1042, എന .പതി.മഠരം
പളതിപ്പുറരം, പകാലക്കകാടട്-6

പകാലക്കകാടട്

പളതിപ്പുറരം

മതിനതിബകാബ

നതിലരംകകാവതില ഹപൗസട്, കളതിക്കകാടട്, പളതിപ്പുറരം, പകാലക്കകാടട്-6

INC
BJP

പകാലക്കകാടട്

കമപ്പറന്പട്

ചചന്തകാമര

ബകാലന നകായരുചട പുതന, ശങര നതിവകാസട്, വടചക്കന്തര പതി ഓ ,
പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

കരണ്ണകതി നഗര ചവസട്

എരം.രകാധതിക

മണതി, 48/585, കകകാഴതിപ്പറനട്ശ്വ,
വടക്കന്തറ, പകാലക്കകാടട്

BJP

വതി.നകടശന

അകയ, ഗുരുജതി നഗര
വടക്കന്തറ കപകാസട്
പകാലക്കകാടട്

BJP

ശശ്രീജ.പതി

നതിരമകാലരരം,
വടക്കന്തറ കപകാസട്
പകാലക്കകാടട്

INC

പകാലക്കകാടട്

പകാലക്കകാടട്

വടക്കന്തറ

ചജയതിനതികമടട്
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പകാലക്കകാടട്

ഒലവകക്കകാടട് സപൗതട്

ബഷശ്രീരഅഹമദട്.പതി.എരം

പടതിഞകാചറക്കര, പൂക്കകാരകതകാടരം, ഒലവകക്കകാടട്, പകാലക്കകാടട്-2

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കചരുരംകകകാടട്

ഷതിമതി

W/o ബതികനകായട് കജക്കബട്, 1/315, കകാരരകാടട് ഹപൗസട് തതമരംഗലരം പതി ഒ
INC
_

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ബസട് സകാനഡട് വകാരഡട്

മധ

S/o കലറട് കതിട്ടുണ്ണതി, 25/121 ചമയതിന കറകാഡട്, പളതിമുക്കട്,തതമരംഗലരം_ INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

അരരംഗരം വകാരഡട്

പ്രതിയ

W /o കുമകാരന , പടക്കകാരന ചതരുവട് , തതമരംഗലരം_

INC

D/ o ആറുമുഖന , പുതന പുരക്കല ഹപൗസട് ,ചതിങ്ങകാട്ടുകുളനട്ശ്വ,
തതമരംഗലരം_

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ചചന്പകകശ്ശേരതി വകാരഡട്

ഷശ്രീബ

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

അന്പകാട്ടുപകാളയരം

മുരളതി.സതി

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

മുതുകകാടട്

സസകലഷട് കുമകാര

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കടരംന്പതിടതി

ഉഷ

IND

S/ O ചചല്ലന , കതകാടതിങല ഹപൗസട് , പറയകങകാടട്, ചതിറ്റൂരകകകാകളജട് പതി ഒ
CPI(M)
S/O കസതു മകാധവന , കണ്ണകാലതട് വശ്രീടട് , കടരംനശ്വതിടതി, ചതിറ്റൂര

CPI(M)

W /O സുകുമകാരന , ചതകാടതിമരകാതട് ഹപൗസട് , മന്നകാടതിയകാര സലന ,ചതിറ്റൂര
INC
W /O ഗപൗരതിശങര , ശകാക്കതയരം , കണ്ണരകാരപകാടരം , ചതിറ്റൂര
ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

വടക്കതറ

സവ .രകാധതിക

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

നരരംകുഴതി

ചചന്തകാമര. ചക

INC
S/O കതിട്ടുണ്ണതി, ശശ്രീപദരം (2) 10/482, വടകക്കപകാടരം , ചതിറ്റൂര
INC
S/O കവലകുടതി നകായര , തുമകാരമന്ദരം , ചതിറ്റൂര

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കതിഴക്കതറ

എന ശങരകമകനകാന

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കണ്ണകാനന്തറ

ആര. ബകാബ

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ചകകാശതറ

ഉമകാകദവതി

INC
S/O രകാജന , ഉടയകാര , V N S കളരം, ചകകാശതറ ചതിറ്റൂര
INC
W /o രവശ്രീന്ദ്രന , തങരം നതിവകാസട് , ചകകാശതറ , ചതിറ്റൂര_

INC

W /O കുടപ്പന , ഉതകാടതതില ഹപൗസട് , കകച്ചരതികമടട് , ചതിറ്റൂര
ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കകച്ചരതികമടട്

അനതിത. ചക

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ആരരന്പളരം

ദശ്രീപ എരം

D/o മശ്രീനകാകതി , ആരരരംനശ്വളരം , ചതിറ്റൂര_

CPI(M)

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കദവകാങപുരരം

വതി. സുമതതി

W /O ചപകാനല , വകാലമുടതികകകാളനതി , ചതിറ്റൂര

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

വകാലമുടതി

ബതിന .ചക. വതി

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

അണതികക്കകാടട്

വസന്തകുമകാരതി

W/O മകനകാജട് , വകാലമുടതികളരം, ചതിറ്റൂര
INC
W /o മധസൂദനന , വകാലമുടതി , ചതകക്കഗ്രേകാമരം , ചതിറ്റൂര പതി ഒ_

INC

S/O രകാജകഗകാപകാല , ഭവനകാലയരം , ചതകക്കഗ്രേകാമരം, ചതിറ്റൂര
ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ചതകക്കഗ്രേകാമരം

ആര കതികഷകാര കുമകാര

INC
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ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

തറക്കളരം

ബതിന കുമകാരന

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കുന്നതപകാളയരം

ബകാബദകാസട്

W /O കുമകാരന , മൂശകാലതിപറനട്ശ്വ, ചതിറ്റൂര
S/o കതിട്ടു, അലച്ചനകകകാടട്, ചതിറ്റൂര കകകാകളജട് പതി ഒ _

INC
INC

S/O മഹകാലതിരംഗരം , വതിജയ ഭവനരം , അനശ്വകാട്ടുപകാളയരം , ചതിറ്റൂര കകകാകളജട്
പതി ഒ
ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കകകാകളജട് വകാരഡട്

സുന്ദകരശശ്വരന .എരം

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ബരംഗകാപറന്പട്

വതിജയന

S/o നകാരകായണന , ചകകാച്ചകാലയരം , നകാവുകക്കകാടട്, തതമരംഗലരം_

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

പരുതതിക്കകാവട്

വതിജയകുമകാരതി

W /o നകാരകായണന്കുടതി , പരുതതിക്കകാവട് കളരം , തതമരംഗലരം പതി ഒ_

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

തുന്പതിച്ചതിറ

സതിന

W /o ശരവണന , കമകാന്തറചുങരം , തുനശ്വതിച്ചതിറ , തതമരംഗലരം _

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

മന്ദതകകാവട്

മശ്രീനകാകുമകാരതി

W /o ഗകണശന , നശ്രീളതിക്കകാടട് , തതമരംഗലരം _

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ശശ്രീകുറുന്പകകാവട്

കമലരം

W /o ശതിവരകാമന , ചപകാടയലപകാടരം , കമട്ടുപകാളയരം , തതമരംഗലരം_

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കടവളവട്

അബ്ദുള ഹലശ്രീരം

S/o മുഹമദട് ഇബകാഹതിരം , മതിജസട് , കടവളവട് തതമരംഗലരം _

INC

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

ഗ്രേകാമരം വകാരഡട്

കവണുകഗകാപകാലന

S/O വതി ചക ശങരന നകായര , ശശ്രീലകതി , എസട്.എരം.എച്ചട്. എസട്
കറകാഡട്, തതമരംഗലരം

INC

S/O നകാഗന , സുമതതി നതിവകാസട് , ചനല്ലതികക്കകാടട്, തതമരംഗലരം പതി ഒ

ചതിറ്റൂര -തതമരംഗലരം

കമട്ടുവളവട്

മുത .ടതി .എന

ചപകാന്നകാനതി

അഴശ്രീക്കല

ആറ്റുപുറതട് ഭഗശ്രീരഥതി

ആറ്റുപുറതട്,ആനപ്പടതി,ചപകാന്നകാനതി ചസപൗതട്

INC
CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

പളളതിക്കടവട്

ചവടരം വശ്രീടതിലപടതി സുകരഷട്

ചവടരംവശ്രീടതില പടതി, ഈഴുവതതിരുതതി, ചപകാന്നകാനതി

ML

ചപകാന്നകാനതി

ചകാണ

സഫസല തങ്ങള

നൂര മഹല , ജതിരം കറകാഡട്, ചപകാന്നകാനതി

ML

ചപകാന്നകാനതി

ചവളളശ്രീരതി

മതിനതിജയപ്രകകാശട്

സകലകാസരംകളതതില , ചപകാന്നകാനതി നഗരരം

INC

ചപകാന്നകാനതി

കുറതിക്കകാടട്

ഇല്ലതട് പറമ്പതില പകാറുകുടതി

ഇല്ലതട് പറമ്പതില , കുറതിക്കകാടട്, ചപകാന്നകാനതി

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

ഈഴുവതതിരുതതി

പതി.പതി.കമലരം ടശ്രീച്ചര

വലതിയ വശ്രീടതില , സുനതില നതിവകാസട്, ചപകാന്നകാനതി

INC

ചപകാന്നകാനതി

ചവലചഫയര

പതി.രകാമകൃഷ്ണന

പുളതിക്കല വശ്രീടട്,ചപകാന്നകാനതി നഗരരം

INC

ചപകാന്നകാനതി

കതവരകകതരം

എണ്ണകാഴതിയതില സബജു എന്ന
മണതി

എണ്ണകാഴതിയതില ചഹപൗസട്,കതവര കകതരം,ചപകാന്നകാനതി

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

കകകാടതറ

കുറതിയതില ദതിവകാകരന

കുറതിയതില ,കകകാടതറ,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

ചമ്രവടരം

വതി.വതി.ഷരംസുദ്ദശ്രീന

വലതിയവളപ്പതില വശ്രീടട്,ഈശശ്വരമരംഗലരം,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

INC

ചപകാന്നകാനതി

ഈശശ്വരമരംഗലരം

പതകണ്ടേതതില ശകാന്ത

പതകണ്ടേതതില ,ഈശശ്വരമഗലരം,ചപകാന്നകാനതി

CPI(M)

INC

ചപകാന്നകാനതി

ചനയല്ലൂര

ചചറുവത്തൂര അലതി

ചചറുവത്തൂരചഹപൗസട്,
സനതല്ലൂര,ഈശശ്വരമരംഗലരം,
ചപകാന്നകാനതി

ചപകാന്നകാനതി

കകകാട

ചക്കൂതട് രവശ്രീന്ദ്രന

ചക്കൂതട്,ചചറുവകായര,ബതിയരം

BJP

ചപകാന്നകാനതി

എരതിക്കമണ്ണ

മൂച്ചതിക്കൂടതതില ബകാവ

മൂച്ചതിക്കൂടതതില ചഹപൗസട്,ചക.ചക.ജങ്ഷന ,ചപകാന്നകാനതി

CPI(M)
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ചപകാന്നകാനതി

പുഴമ്പ്രരം

പതി.ടതി.നകാസര

പകാലകാടട് തറയതില ചഹപൗസട്,ഈശശ്വരമരംഗലരം,ചചറുവകായര,ബതിയരം

IND

ചപകാന്നകാനതി

ബതിയരം

ചചറുപറമ്പതില മുഹമദകുഞതി

ചചറുപറമ്പതില ചഹപൗസട്,പുഴമ്പ്രരം,ബതിയരം.പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

അണ്ടേതികതകാടട്

കതറയതില വതിമല

കതറയതില ചഹപൗസട്,പുഴമ്പ്രരം,ബതിയരം പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

കബകാടട് ചജടതി

കുഴതിക്കണ്ടേതതില ബതിന

കുഴതിക്കണ്ടേതതില വശ്രീടട്,പളപ്രരം,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

പുളതിക്കകടവട്

മകാകടരതി ആമതി

മകാകടരതി ചഹപൗസട്,കറുകതതിരുതതി,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

ML

ചപകാന്നകാനതി

ജരംഗ്ഷന

പകാറയതില വളപ്പതില അബ്ദുള
ലതശ്രീഫട്

പകാറയതില വളപ്പതില ചഹപൗസട്,ഈഴുവതതിരുതതി,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

ചതയങ്ങകാടട്

അഡശ്വകക്കറട് എരം.രകാധ

സസല ഇന ,ചക.ചക.ജങ്ഷന ,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

കറുകതതിരുതതി

വതി.വതി.ഹമശ്രീദട്

വലതിയവളപ്പതില ,കറുകതതിരുതതി,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

ML

ചപകാന്നകാനതി

ആറ്റുപുറരം

മുളതട് സതതി

മുളതട്,കടവനകാടട് പതി.ഒ,ചപകാന്നകാനതി

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

ഫതിഷറശ്രീസട് സ്ക്കൂള

പുന്നക്കല സുകരഷട്

പുന്നക്കല ചഹപൗസട്,കടവനകാടട് പതി.ഒ,ചപകാന്നകാനതി

INC

ചപകാന്നകാനതി

കടവനകാടട് സപൗതട്

കടപ്രതകതട് ഐഷ

കടപ്രതകതട്,കടവനകാടട് പതി.ഒ,ചപകാന്നകാനതി

IND

ചപകാന്നകാനതി

കടവനകാടട് കനകാരതട്

വകാരതിയതട് വളപ്പതില ഷശ്രീബ

വകാരതിയതട് വളപ്പതില ചഹപൗസട്,പളപ്രരം പതി.ഒ,ചപകാന്നകാനതി

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

അയപ്പനകകാവട്

മകാകക്കകാരരം വശ്രീടതില റശ്രീന

W/O പ്രകകാശന ,മകാകക്കകാരരം വശ്രീടതില ,കടവനകാടട് പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

പളളപ്രരം ചവസട്

ചക.ഷകാനവകാസട്

S/O ബകാവകുടതി,കടപ്രതകതട് ചഹപൗസട്,തൃക്കകാവട്,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

ഉറൂബട് നഗര

എട്ടുകണ്ടേതതില ചന്ദ്രതിക

W/O സുബഹണരന ,എട്ടുകണ്ടേതതില വശ്രീടട്,കറുകതതിരുതതി

INC

ചപകാന്നകാനതി

പുകല്ലകാണതട് അതകാണതി

ഉണ്ണതികൃഷ്ണന ചപകാന്നകാനതി

മഠതതില വശ്രീടട്,ഉറൂബട് നഗര ,ചപകാന്നകാനതി

INC

ചപകാന്നകാനതി

ചന്തപ്പടതി

കശകാഭന കസതുമകാധവന

W/O കസതുമകാധവന ,കുന്നതട് ചഹപൗസട്,തൃക്കകാവട്,ചപകാന്നകാനതി

INC
CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

തൃക്കകാവട് ഈസട്

വളവതട് സഷലജ

W/O മണതികണ്ഠേന ,വളവതട് ചഹപൗസട്,പുതുചപകാന്നകാനതി,ചപകാന്നകാനതി
ചസപൗതട്

ചപകാന്നകാനതി

തൃക്കകാവട്

അനുപമ മുരളശ്രീധരന

W/O മുരളശ്രീധരന ,ചതകക്കതതില ചഹപൗസട്,ചപകാന്നകാനതി നഗരരം,പളപ്രരം
കദശരം,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

INC

എരം.സഹദര അലതി

S/Oകുഞതിബകാവ,
മൂരശ്ശേതിങ്ങകാനകതട്ചഹപൗസട്,
ചകാണകാകറകാഡട് പതി.ഒ,ചപകാന്നകാനതി-679577

ML
CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

വണ്ടേതികപ്പട

ചപകാന്നകാനതി

എരം.ഐ.എ

സകാജതിത ചഷപൗക്കതട്

W/O ചഷപൗക്കതട്,പകാലക്കല ചഹപൗസട്,നതിയര കകാചക്കകാളതി മതില
,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ

ചപകാന്നകാനതി

പുതരംകുളരം

പടതിഞകാറകതട് ബശ്രീവതി

W/O ഹരംസ,പളപ്രരം,എരം.എല .എ.കറകാഡട്,ചപകാന്നകാനതി പതി.ഒ-679577

ML

ചപകാന്നകാനതി

ചതചക്കപ്പുറരം

അബ്ദുല്ലകുടതി അലതിയകാസട് കകകായ
മകാസര

തകറകാല ചഹപൗസട്,ചതകക്കപ്പുറരം,ചപകാന്നകാനതി

ML

വടരംപറമ്പതട് അബ്ദുള മജശ്രീദട്

S/O കുഞതിമുഹമദട്,വതി,പതി.ചഹപൗസട്,ചതകക്കപുറരം,ചപകാന്നകാനതി
ചസപൗതട്-679586

ML

ചപകാന്നകാനതി

പറങതിവളപ്പട്
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ചപകാന്നകാനതി

മുനതിസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

അഡശ്വകക്കറട്.എ.എരം.മകാജതിത

W/O ഖലതിമുദ്ദശ്രീന ,ഫകാതതിമ ഭവനരം,ഖകാസതി സമതകാനരം,ചപകാന്നകാനതി നഗരരം CPI(M)
INC

ചപകാന്നകാനതി

ചചറുപളളതി

അബ്ദുള ജബകാര .ചക.പതി

S/O ചമകായണ്ണതി മകാസര ,കകശവതട് പറമ്പതില ,പുതുചപകാന്നകാനതി
കപകാസട്,ചപകാന്നകാനതി ചസപൗതട്

ചപകാന്നകാനതി

പുതുചപകാന്നകാനതി സപൗതട്

പതിക്കതിണതിചന ഷകാഹുല

S/O ബശ്രീരു,പതിക്കതിണതിചന ചഹപൗസട്,പുതുചപകാന്നകാനതി

CPI(M)

ചപകാന്നകാനതി

പുതുചപകാന്നകാനതി കനകാരതട്

സുസലഖ ടശ്രീച്ചര

W/O കകകായ,ചതിപ്പചന ചഹപൗസട്,പുതുചപകാന്നകാനതി,ചപകാന്നകാനതി ചസപൗതട്
പതി.ഒ-679586

ML

ചപകാന്നകാനതി

ചമലകാഞതിക്കകാടട്

ഒ.ഒ.ഷരംസു

ഒതളക്കകാടട് ഒറയതില ,മുസതിയകാരപടതി,പുതുചപകാന്നകാനതി

IND

ചപകാന്നകാനതി

നകായകാടതി കകകാളനതി

കദതിരകാനചറ റസകാഖട്

കദതിരകാചന ചഹപൗസട്,മുല്ലകറകാഡട്,ചപകാന്നകാനതി ചസപൗതട്

ML

ചപകാന്നകാനതി

മുറതിഞഴതി

അച്ചകാറതിചന മുരംതകാസട്

കപകാലശ്രീസട് കസഷന ,ചപകാന്നകാനതി ചസപൗതട്

ML

ചപകാന്നകാനതി

എരം.ഇ.എസട് കകകാകളജട്

ബഷറ കകകായസനകതട്

കകകായസനകതട് ചഹപൗസട്,എരം.ഇ.എസട്.കകകാകളജതിനട് പടതിഞകാറുഭകാഗരം

INC

ചപകാന്നകാനതി

മുക്കകാടതി

ആലതിയമകാക്കകാനകതട്
സതിദ്ദതികമകാന

ആലതിയമകാക്കകാനകതട് ചഹപൗസട്,ടതി.ബതി ആശുപതതിക്കു സമശ്രീപ
ിരം,ചപകാന്നകാനതി ചസപൗതട്

CPI(M)

എരം.പതി.സശ്രീനതട്

M/O അബ്ദുളകുടതി,മണതിയരംപറമ്പതില ചഹപൗസട്,ചപകാന്നകാനതി ചസപൗതട്
പതി.ഒ-679586

ML

CPI

ചപകാന്നകാനതി

അലതിയകാരപളളതി

ചപകാന്നകാനതി

കഹകാസതിറല

എ.ചക.അജശ്രീന ജബകാര

W/Oഎ.ചക.ജബകാര ,
അമ്പ്രുകുടതിക്കകാനകതട് ചഹപൗസട്,ബശ്രീച്ചട് കറകാഡട്,ചപകാന്നകാനതി,ചപകാന്നകാനതി
നഗരരം പതി.ഒ

ചപകാന്നകാനതി

മരക്കടവട്

കമകായചന ചമകായശ്രീന ബകാവ

S/O കുഞതിമരക്കകാര,എരം.ചമകായശ്രീനബകാവ,ബതി.പതി.കറകാഡട്,ചപകാന്നകാനതി
നഗരരം പതി.ഒ,ചപകാന്നകാനതി

ML

ചപകാന്നകാനതി

മശ്രീനചതരുവട്

ഇ.ചക.ബശ്രീപകാതടതി

W/O ഇബകാഹതിരംകുടതി,ഏഴുകുടതിക്കല ,അഴശ്രീക്കല ,ചപകാന്നകാനതി നഗരരം

CPI(M)

തതിരൂര

കപകാരൂര

അനതിത കകല്ലരതി

കകല്ലരതി ചഹപൗസട്, പൂക്കയതില ബസകാര പതി.ഒ, ചപകാറൂര , തതിരൂര - 7

INC

തതിരൂര

തകാചഴപകാലരം

ടതി ഇ ഖദശ്രീജ ഫതികറകാസട്

അഹമദട് മനസതില , പൂക്കയതില ബസകാര , ടതി ഇ അഹമദട് ഹകാജതി
കറകാഡട്, തതിരൂര

IND

തതിരൂര

നടുവതിലങ്ങകാടതി

അബൂബക്കര ചക

കല്ലതിങ്ങല വശ്രീടട്, പൂക്കയതില പതി.ഒ., നടുവതിലങ്ങകാടതി

ML

തതിരൂര

പൂക്കയതില

തറയന കണ്ടേതതില റസതിയ
ഹരംസുടതി

തറയന കണ്ടേതതില ചഹപൗസട്, പൂക്കയതില പതി.ഒ., തതിരൂര

CPI(M)

തതിരൂര

ചപരുവഴതിയമ്പലരം

കകകായക്കുടതി ഹകാജതി

അലച്ചരംമ്പകാടട്, പൂക്കയതില ബസകാര പതി.ഒ.

ML

തതിരൂര

മതിച്ചഭൂമതി

രകാമന കുടതി പകാങ്ങകാടട്

പകാങ്ങകാടട് ചഹപൗസട്, പൂക്കയതില ബസകാര പതി.ഒ., ചപകാറൂര

INC

തതിരൂര

തുമരക്കകാവട്

എരം പതി കുഞശ്രീരരരം

മഠതതിപ്പറമ്പതില ചഹപൗസട്, ചചമ്പ്ര, മശ്രീനടത്തൂര പതി.ഒ., തതിരൂര

IND(UDF)

തതിരൂര

ചചമ്പ്ര കനകാരതട്

എരം അബ്ദുറഹതിമകാന എന്ന ബകാവ മണ്ടേകായപ്പുറതട് പുളതിയകാളതില ചഹപൗസട്, ചചമ്പ്ര, മശ്രീനടത്തൂര പതി.ഒ.

ML

തതിരൂര

ചചമ്പ്ര

സതി ചക കുമകാരന

ശശ്രീകകകാവതില, ഇല്ലതട് പറമ്പട്, ചതക്കുമുറതി പതി.ഒ., തതിരൂര

ML

തതിരൂര

കകാഞതിരക്കുണ്ടേട്

നസശ്രീമ ആളതതില പറമ്പതില

ആളതതില പറമ്പതില വശ്രീടട്, കകാഞതിരക്കുണ്ടേട്, കകകാടട്, തതിരൂര

ML
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തതിരൂര

സമലകാടതിക്കുന്നട്

ചക സഫതിയ ടശ്രീച്ചര

സലഫതി മനസതില , കകകാടട്, എരം.ചക. കറകാഡട്, തതിരൂര

ML

തതിരൂര

ആലതിനചുവടട്

ചക പതി റശ്രീന

കണ്ണച്ചരംമ്പകാടട് ചഹപൗസട്, പതി.ഒ. പൂക്കയതില ബസകാര , തതിരൂര

INC

തതിരൂര

കകകാടട് ഈസട്

മുഹമദകാലതി എന്ന കുഞതിപ്പ

കണ്ടേകാതട് ചഹപൗസട്, കകകാടട്, തതിരൂര

ML

തതിരൂര

പരകന്നക്കകാടട്

ചസനശ്രീറ കതിഴക്കുരംമ്പകാടട്

കതിഴക്കുരംമ്പകാടട് ചഹപൗസട്, പരകന്നക്കകാടട്, തതിരൂര

ML

തതിരൂര

ബസട് സകാനറട്

അഷ്റഫട് തറമല

തറമല ചഹപൗസട്, ചചമ്പ്ര കറകാഡട്, തതിരൂര

IND

തതിരൂര

വകാരതിയതറ

പതി ഐ ചറയ്ഹകാനതട്

പകാറപ്പുറതട് ഇല്ലത പറമ്പതില ചഹപൗസട്, കകകാരങ്ങതട്, തതിരൂര

ML

തതിരൂര

കല്ലതിങ്ങല

നപൗഫല ബകാബ

പൂന്തല വശ്രീടട്, മകാവുരംകുന്നട്, പതി.ഒ. തതിരൂര

ML

തതിരൂര

കകകാടട് ചവസട്

മുളതിയതതില കുഞശ്രീരരകുടതി

ഫതിദകമകാള കശ്വകാരകടഴട്, പയനങ്ങകാടതി, തതിരൂര

IND(LDF)

തതിരൂര

പനമ്പകാലരം

ജസശ്രീറ ചന്ദ്രച്ചകാടട്

ചന്ദ്രച്ചകാടട് ചഹപൗസട്, കുറുക്കന കുന്നട് കറകാഡട്, തതിരൂര

ML

തതിരൂര

എഴൂര ഈസട്

ഫകാതതിമതട് പതി ചക

പളതിതകാനകതട് കല്ലതിങ്ങല, ഏഴൂര , തതിരൂര

ML

തതിരൂര

കകകാലകാരകുണ്ടേട്

ചക കുഞ്ഞു ചമകായശ്രീന എന്ന ബകാവ കശ്രീഴടതതിയതില ചഹപൗസട്, പഴരംകുളങ്ങര, തതിരൂര

ML

തതിരൂര

തലപളളതിപകാടരം

ചക എരം ഹനശ്രീഫ

കടവതട് ചഹപൗസട്, കനകാരതട് മുത്തൂര , തതിരൂര

ML

തതിരൂര

മുത്തൂര

മുഹമദട് കുടതി എന്ന അബ്ദു

ചപകാറയതില ചഹപൗസട്, ചസപൗതട് മുത്തൂര , തതിരൂര

ML

തതിരൂര

എഴൂര ചവസട്

എ ചക തകാഹതിറ

ചവളുകതടതട് ചഹപൗസട്, ഏഴൂര , മുത്തൂര

ML

തതിരൂര

എഴൂര സപൗതട്

ചസയകാലതികുടതി എന്ന
കുഞതികമകാന

അടുക്കകാടതില ചഹപൗസട്, ഏഴൂര , തതിരൂര

ML

തതിരൂര

കൂതട് പറമ്പട്

സതി വതി വതിമല കുമകാര

കചലകാതട് വളപ്പതില , മുത്തൂര , തതിരൂര

INC

തതിരൂര

ചതക്കുമുറതി ഈസട്

ബകാവ ചക

കല്ലതിങ്ങല വശ്രീടട്, ചതക്കുരംമുറതി, തതിരൂര

INC

തതിരൂര

ചതക്കുമുറതി സപൗതട്

രകാധകാകൃഷ്ണന പതി വതി (മണതി
വടക്കയതില)

വടക്കയതില ചഹപൗസട്, ചതക്കുരംമുറതി, തതിരൂര

INC

തതിരൂര

പകാട്ടുപറമ്പട്

പതി സതി കമലരം

ചചറുമഠതതില , ചതക്കന അന്നകാര, തതിരൂര

INC

തതിരൂര

സപൗതട് അന്നകാര

പതി ചക ചക തങ്ങള

പടതിക്കകാടതില ചഹപൗസട്, ചസപൗതട് അന്നകാര, തതിരൂര

ML

തതിരൂര

ഇല്ലതട് പറമ്പട്

ചക കൃഷ്ണന നകായര

ചനസട്, അന്നകാര, തതിരൂര

CPI(M)

തതിരൂര

തൃക്കണ്ടേതിയൂര

നതിരമല കുടതികൃഷ്ണന പുന്നയല

ശശ്രീ പകാദരം ( പുന്നയല ), തതിരൂര - 1

IND

തതിരൂര

വതിഷുപകാടരം

ഊടതില ലകതിക്കുടതി

ഊടതില ചഹപൗസട്, തൃക്കണ്ടേതിയൂര , തതിരൂര

CPI(M)

തതിരൂര

തൃക്കണ്ടേതിയൂര ഈസട്

ലകതി അചതതന

സുധരമ, തൃക്കണ്ടേതിയൂര , തതിരൂര

IND(UDF)

തതിരൂര

പൂകങ്ങകാട്ടുകുളരം

പതി പതി ലകണന

പകാട്ടു പറമ്പതില , ചസപൗതട് അന്നകാര

CPI(M)

തതിരൂര

തുഞനപറമ്പട്

ഷരമതിള ദകാസന

കതകാടതതില പറമ്പതില , തതിരൂര പതി.ഒ.

CPI(M)

തതിരൂര

ടപൗണ് ഹകാള

ചകകാടതിയരം കുന്നതട് അബ്ദുള
സലകാരം

ചകകാടതിയരം കുന്നതട് (ചഹപൗസട്), തൃക്കണ്ടേതിയൂര , തതിരൂര

ML

തതിരൂര

കനകാരതട് അന്നകാര

സഫതിയ ടശ്രീച്ചര

കടച്ചതിറയല (ചഹപൗസട്), കനകാരതട് അന്നകാര

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ചശ്രീരടമണ്ണ

ആറ്റുപറമ്പതില ഗശ്രീത ഹരതിദകാസന

ആറ്റുപറമ്പതില വശ്രീടട്, വലമ്പൂര

CPI(M)
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മകാനതമരംഗലരം

അബ്ദുല ഹമശ്രീദട്

വതിയനകാടന ചഹപൗസട്, മകാനതമരംഗലരം

IND

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കക്കൂതട്

തകാമരതട് ഉസ്മകാന

തകാമരതട് ചഹപൗസട്, മകാനതമരംഗലരം

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

വലതിയങ്ങകാടതി

പച്ചശ്രീരതി ഹുസസന നകാസര

കക്കൂതട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

IND(UDF)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കുളതിരമല

കകാട്ടുങ്ങല നസശ്രീറ

കകാട്ടുങ്ങല ചഹപൗസട്, ചചമ്പനകുന്നട്, കക്കൂതട്

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ചചമ്പനകുന്നട്

കശ്രീഴതികശ്ശേരതിപടതിക്കല ലളതിത

കശ്രീഴതികശ്ശേരതിപടതിക്കല ചഹപൗസട്, കക്കൂതട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കുമരരംകുളരം

കചരതിയതില മമതി

കചരതിയതില വശ്രീടട്, ചപകാന്നരകാക്രുരശ്ശേതി

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ലകരംവശ്രീടട്

ഉകപ്പരതിചതകാടതി ഉമ്മുസലമ

ഉകപ്പരതിചതകാടതി ചഹപൗസട്, കക്കൂതട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ഇടുക്കുമുഖരം

പച്ചശ്രീരതി റതിസകാന

W/O പച്ചശ്രീരതി അബ്ദുല ഗഫൂര, ചപകാന്നരകാകുരശ്ശേതി

IND(UDF)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

മനഴതിസകാനറട്

എ.വതി. നസശ്രീറ

അഴുവളപ്പതില ചഹപൗസട്, ചപകാന്നരകാകുരശ്ശേതി

INC

ചപരതിന്തലമണ്ണ

പഞമ

സകരകാജതിനതി

അമ്പലപ്പറ വശ്രീടട്, കണക്കകഞരതി, ചപരതിന്തലമണ്ണ

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കുടതിപ്പകാറ

ഇടുവമല വസന്ത

W/o കറുപ്പന, പകാതകായര, ചപരതിന്തലമണ്ണ

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

മനപ്പടതി

കകാപ്പതിങ്ങല കപ്രമദകാസന

കകാപ്പതിങ്ങല വശ്രീടട്, പകാതകായര

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

പകാതകായര യുപതി സ്കൂള

ആറകങ്ങകാടന മുഹമദട് അഷ്റഫട് ആറകങ്ങകാടന ചഹപൗസട്, പകാതകായര

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കകകാവതിലകരംപടതി

പച്ചശ്രീരതി ഫകാറൂഖട്

പച്ചശ്രീരതി ചഹപൗസട്, പകാതകായര, ചപരതിന്തലമണ്ണ

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ഒലതിങര

പച്ചശ്രീരതി സുരയ

പച്ചശ്രീരതി ചഹപൗസട്, പകാതകായര

IND(UDF)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കതിഴകക്കക്കര

ചതിതകാരംഗദന

തുളസതിതറ, എരവതിമരംഗലരം

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ചതകക്കക്കര

എരം. മുഹമദട് സലശ്രീരം

ഫയര കസഷന കറകാഡട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ആനതകാനരം

സതി. പത്മനകാഭന മകാസര

പപൗരണ്ണമതി ചഹപൗസട്, എരവതിമരംഗലരം

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

പടതിഞകാകറക്കര

ചചറുകര ചകാളക്കല ഷശ്രീബ

ചചറുകര ചകാളക്കല ചഹപൗസട്, എരവതിമരംഗലരം

IND(UDF)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കുന്നപ്പളളതി ( സപൗതട് )

പതതട് ആരതിഫട്

പതതട് വതിടട്, കുന്നപ്പളളതി

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കളതതിലക്കര

മകാങടക്കുഴതി സുഹറ

കളതതിലക്കര, കുന്നപ്പളളതി

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

മകാറുകര പറമ്പട്

സുധ ടശ്രീച്ചര

അജയ നതിവകാസട്, കുന്നപ്പളളതി

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

വളയരംമൂച്ചതി

ചക.സതി.ചമകായശ്രീന കുടതി

കരതിമ്പനചുണ്ടേങ്ങയതില വശ്രീടട്, കുന്നപ്പളളതി

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ആശകാരതിക്കര

ആലതിക്കലപുറവളപ്പതില സുശശ്രീല

ആലതിക്കലപുറവളപ്പതില ചഹപൗസട്, കുന്നപ്പളളതി

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കതകാടക്കര

നതിഷ സുസബര

പച്ചശ്രീരതി ചഹപൗസട്, പകാതകായര

INC

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ചജ.എന.കറകാഡട്

പതതട് ജകാഫര

പതതട് ചഹപൗസട്, ചജ.എന. കറകാഡട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ചജ.എന.കറകാഡട് ചസനടല

ആലതിക്കല കദവദകാസട്

ചജ.എന കറകാഡട്,കതക്കനകകകാടട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

ML

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കതക്കതിനകകകാടട്

സരസശ്വതതി.എസട്

സ്രകാമ്പതിക്കല ചഹപൗസട്, കതക്കതിനകകകാടട്

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

കകാവുങ്ങല പറമ്പട്

ഷശ്രീബകാ കഗകാപകാല.വതി.പതി

ശശ്രീ ഷശ്രീബകാ സദനരം, എസട്.ചക.സലന, ചപരതിന്തലമണ്ണ

INC

ചപരതിന്തലമണ്ണ

പുത്തൂര

നതിഷതി അനതില രകാജട്

വലതിയപറമ്പതില വശ്രീടട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

CPI(M)

ചപരതിന്തലമണ്ണ

സരംഗശ്രീത

ചക.പതി.രവശ്രീന്ദ്രന

കൂഴകാരംപറമ്പതില ചഹപൗസട്, ചപരതിന്തലമണ്ണ

INC
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ചപരതിന്തലമണ്ണ

ആലതിക്കല

കമകലതതില നകാരകായണന

കമകലതതില ചഹപൗസട്, വലതിയങ്ങകാടതി, ചപരതിന്തലമണ്ണ

INC

ചപരതിന്തലമണ്ണ

ചലമണ്വകാലതി

എരം.ചക. ശശ്രീധരന മകാസര

ബകാലഭവന, കതിടങ്ങതില, ചപരതിന്തലമണ്ണ

CPI(M)

മലപ്പുറരം

പടതിഞകാചറമുക്കട്

പളതിയകാളതിപശ്രീടതികക്കല
റുക്കതിയഅബ്ദു

പളതിയകാളതിപശ്രീടതികക്കല വശ്രീടട്,കമലമുറതി 27, പടതിഞകാകറമുക്കട്

CPI(M)

മലപ്പുറരം

നൂകറങ്ങലമുക്കട്

പകാറകച്ചകാടന ആമതിന

പകാറകച്ചകാടന വശ്രീടട്, നൂകറങ്ങലമുക്കട്, കമലമുറതി

ML

മലപ്പുറരം

ചചറുപറമ്പട്

പതി.എരം.ജകാഫര

പനന്പുഴ മണ്ണകാനചതകാടതി വശ്രീടട്, വടകക്കപുറരം, മലപ്പുറരം

INC

മലപ്പുറരം

കളളകാടതിമുക്കട്

ഇരതിയക്കളരം ഹഫതട്

ഇരതിയക്കളരം വശ്രീടട്, ആലത്തൂരപടതി, കമലമുറതി

ML

മലപ്പുറരം

മച്ചതിങ്ങല

പതി.അപ്പുക്കുടന

പുല്ലകാനതികക്കകാടതില വശ്രീടട്, മച്ചതിങ്ങല, കമലമുറതി

ML

മലപ്പുറരം

കചകാലക്കല

വതികല്ലകാടതി സുനതിലകുമകാര

വതികല്ലകാടതി വശ്രീടട്, മുണ്ടുപറന്പട്, മലപ്പുറരം

CPI(M)

മലപ്പുറരം

കകാട്ടുങ്ങല

കൂതകാടന ഇബകാഹതിരം (നകാണതി)

കൂതകാടന വശ്രീടട്, കകാട്ടുങ്ങല

ML

മലപ്പുറരം

ഗവ.കകകാകളജട്

സതി.എച്ചട്.ജമശ്രീല ടശ്രീച്ചര

ചചകതിടപ്പുറതട് വശ്രീടട്, മുണ്ടുപറന്പട്

ML

മലപ്പുറരം

മുണ്ടുപറമ്പട്

കുന്നചതകാടതി മുരംതകാസട്

കുന്നചതകാടതി വശ്രീടട്, മുണ്ടുപറന്പട്

IND

മലപ്പുറരം

കരുവകാള

സതി.നതിരമല

കവലകശ്ശേരതി വശ്രീടട്,കരുവകാള, മുണ്ടുപറന്പട്, 676509

CPI(M)

മലപ്പുറരം

മൂന്നകാരംപടതി

അനതില.ചക.പതി

കൃഷ്ണപ്രഭ സകാജുകറകാഡട്, മലപ്പുറരം

CPI(M)

മലപ്പുറരം

കകാവുങ്ങല

കലവളപ്പതില ആശ

അഭതിനന്ദട്, ഡതി.പതി.ഒ.കറകാഡട്, മലപ്പുറരം

CPI(M)

മലപ്പുറരം

കകാളരംമ്പകാടതി

ഉരുണതിയനപറന്പന റസതിയ

ഉരുണതിയനപറന്പന വശ്രീടട്, കകാളന്പകാടതി

ML

മലപ്പുറരം

മണ്ണകാരകുണ്ടേട്

ചക.എരം.ഗതിരതിജ

ഓടട്പകാറപ്പുറരം വശ്രീടട്, കകാവുങ്ങലട്, മലപ്പുറരം

INC

മലപ്പുറരം

തകാമരക്കുഴതി

ചി.ചക.കബബതി ഷതിരംജ

കലട്ങ വളപ്പതില വശ്രീടട്, കുന്നുമല

ML

മലപ്പുറരം

കകകാടക്കുന്നട്

വശ്രീകണരം മുഹമദട്

പകാലതതിങ്ങലട് വശ്രീടട്, കകകാടക്കുന്നട്

INC

മലപ്പുറരം

ചചറകാട്ടുകുഴതി

പ്രശ്രീതകാകുമകാരതി.ചക.ടതി

പകാച്ചതട് വശ്രീടട്, ചചറകാട്ടുകുഴതി, അപ്ഹതില, മലപ്പുറരം

CPI(M)

മലപ്പുറരം

കകകാടപ്പടതി

പകാകലകാളതി കുഞതിമുഹമദട്

പകാകലകാളതി വശ്രീടട്, ചഹപൗസതിരംഗ്കകകാളനതി, മുണ്ടുപറന്പട്

CPI(M)

മലപ്പുറരം

സതിവതില കസഷന

യു.കൃഷ്ണന

ഉകളകാട്ടുപറന്പതില വശ്രീടട്, കണ്ണതപകാറ, ചഡപൗണ്ഹതില, മലപ്പുറരം

CPI(M)

മലപ്പുറരം

ചചമങടവട്

പതി.ചക.സക്കശ്രീരഹുസസന

ചപരുവനകുഴതിയതില വശ്രീടട്, ചചമങടവട്

ML

മലപ്പുറരം

ചശ്രീനതികതകാടട്

റഹതള ഇളന്പതിലക്കകാടട്

ഇളന്പതിലക്കകാടട് വശ്രീടട്, കണ്ണതപകാറ, ചഡപൗണ്ഹതില

ML

മലപ്പുറരം

സമലപ്പുറരം

ചക.പതി.മുഹമദമുസ്തഫ

കതിഴകക്കപളതിക്കല വശ്രീടട്, ചഡപൗണ്ഹതില, മലപ്പുറരം

ML

മലപ്പുറരം

വലതിയവരമ്പട്

സുജകാത.സതി

ചചന്പ്രക്കകാടന വശ്രീടട്, ചഡപൗണ്ഹതില

INC

മലപ്പുറരം

വലതിയങ്ങകാടതി

തങ്ങളകതട് സലശ്രീന ടശ്രീച്ചര

കുടകശ്ശേരതി വശ്രീടട്, വലതിയങ്ങകാടതി

ML

മലപ്പുറരം

കതിഴകക്കതല

പടരകടവന സസതലവതി
(കുഞകാന)

പടരകടവന വശ്രീടട്, വകാറകങകാടട്, ചഡപൗണ്ഹതില

ML

മലപ്പുറരം

വകാറകങകാടട്

ചക.പതി.സഹദരലതി

കപ്പുകുതട് ചപകാറമലല വശ്രീടട്, വകാറകങകാടട്

INC

മലപ്പുറരം

സപതതിനതിപറമ്പട്

ചപരതിക്കകാത സുഹറകാബതി

ചപരതിക്കകാത വശ്രീടട്, സപതതിനതിപറന്പട്, കമലമുറതി

ML

മലപ്പുറരം

അധതികകാരചതകാടതി

ചക.സഷലജ

കകാഞശ്രീരന വശ്രീടട്, സപതതിനതിപറന്പട്, കമലമുറതി

ML

മലപ്പുറരം

കകകാകണകാരംപകാറ

സതി.ചക.ബഷശ്രീറ ജലശ്രീല

ചകാലകാടതിലകളകാടതിചതകാടതി വശ്രീടട്, മുടതിപ്പടതി, കമലമുറതി

ML
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ആലത്തൂരപടതി

എ.പതി.കുഞതിമുഹമദട് (മകാനു
മകാസര)

സഫകാമഹലല, ആലത്തൂരപടതി, കമലമുറതി, മലപ്പുറരം

IND

മലപ്പുറരം

സകകനകാടട്

പൂളക്കണ്ണതി അരുണ് ഷമശ്രീരം സ
ിതി.എച്ചട്

എ.എസട്.വതില്ല, സകകനകാടട്, വലതിയങ്ങകാടതി

IND(UDF)

മലപ്പുറരം

മുതുവതപറമ്പട്

ചക.ചക.ശതിഹകാബദ്ദശ്രീന (മകാനു)

കുഴതിമകാടതികളതതില വശ്രീടട്, ഹകാജതിയകാരപളതി

IND(UDF)

മലപ്പുറരം

കകകാലമണ്ണ

കകാപ്പന ഷരംസുദ്ദശ്രീന (കുഞകാണതി) കകാപ്പന വശ്രീട്ടട്, കകകാലമണ്ണ, ഹകാജതിയകാരപളതി

ML

മലപ്പുറരം

സതിന്നതിരംഗട് മതില

കളപ്പകാടന അഷ്റഫട്

കളപ്പകാടന വശ്രീടട്, പടരകടവട്

ML

മലപ്പുറരം

പടരകടവട്

മൂന്നുകകാരന സുഹറ

മൂന്നുകകാരന വശ്രീടട്, പടരകടവട്

ML

മലപ്പുറരം

കകാരകാപറമ്പട്

പരതി അബ്ദുലമജശ്രീദട്

പരതി വശ്രീടട്, ഹകാജതിയകാരപളതി

ML

മലപ്പുറരം

പകാണക്കകാടട്

സുഹറ മുഹമദലതി

ചുണ്ടേയതില വശ്രീടട്, പകാണക്കകാടട്

ML

മലപ്പുറരം

ഭൂതകാനരം കകകാളനതി

ചക.ചക.ആയതിഷകാബതി

W/O.ഉമര, ചകകാടലതിക്കുന്നനവശ്രീടട്, കകാരകാകതകാടട്

ML

മലപ്പുറരം

ചപകാടതിയകാടട്

എന.ചക.അബ്ദുളമജശ്രീദട്

നന്പതിക്കുന്നന വശ്രീടട്, ചപകാടതിയകാടട്, കമലമുറതി

ML

മലപ്പുറരം

ചപരുരംപറമ്പട്

കപ്പൂരട് സഫതിയ

കപ്പൂരട് വശ്രീടട്, ചുങരം, കമലമുറതി

ML

മകഞരതി

കതിടങ്ങഴതി

കണ്ണതിയന അബൂബക്കര

കണ്ണതിയന ചഹപൗസട്, കതിടങ്ങഴതി, കരുവമ്പ്രരം. പതിഒ

ML

മകഞരതി

ഏറകാമ്പ്ര

അനകാസട് മനസതില നഫശ്രീസ

അനകാസട് മനസതില, ഏറകാമ്പ്ര, പുല്ലൂര, കരുവമ്പ്രരം. പതിഒ

ML

മകഞരതി

പുല്ലൂര

ചതിറക്കല രകാജന

ചതിറക്കലചഹപൗസട്, ചകാടതിക്കലട്ങ ചവസട്, കരുവമ്പ്രരം. പതിഒ

ML

മകഞരതി

ചചടതിയങ്ങകാടതി

ആസര ഉമര

കകാടതിപ്പരുതതി ചഹപൗസട്, ചചടതിയങ്ങകാടതി, കരുവമ്പ്രരം. പതിഒ

ML
ML

മലപ്പുറരം

മകഞരതി

ചചരണതി

എനചക.ഉമര ഹകാജതി

നടുവതിചലകളതതില,
പതി.ഒ, കരുവമ്പ്രരം ചചരണതി മകഞരതി-3

മകഞരതി

ചനല്ലതിപറമ്പട്

പൂഴതിക്കുതട് മുഹമദട് ഇസ്മകായതില
എന്ന കകാക്കകാചന കുഞകാപ്പു

പൂഴതിക്കുതട് വശ്രീടട് ചനല്ലതിപറമ്പട്, കരുവമ്പ്രരം(പതി.ഒ)

ML

മകഞരതി

കമലകാക്കരം

അഡശ്വ. ബശ്രീന

പകാലയൂര വശ്രീടട്, കമലകാക്കരം, കരുവമ്പ്രരം,പതി.ഒ

IND

മകഞരതി

ചുളളക്കകാടട്

സുസബദ വതിളക്കു മഠതതില

വതിളക്കുമഠതതില വശ്രീടട്, തുറക്കല, മകഞരതി. (പതി.ഒ)

ML

മകഞരതി

തടതതിക്കുഴതി

പൂഴതിക്കുതട് അബ്ദുറഹതിമകാന എന്ന
അവറു
ശകാന്തതിനതി നതിവകാസട് ചനല്ലതിപറമ്പട് , കരുവമ്പ്രരം പതി.ഒ

INC

മകഞരതി

കകകാഴതിക്കകാട്ടുകുന്നട്

വടകക്കപ്പകാടട് സുധകാകദവതി

വടചക്കപ്പകാടട് വശ്രീടട്,മരംഗലകശ്ശേരതി, കരുവമ്പ്രരം പതി.ഒ

CPI(M)

മകഞരതി

പുന്നക്കുഴതി

വല്ലകാഞതിറ മുഹമദകാലതി

വല്ലകാഞതിറ വശ്രീടട്,കരുവമ്പ്രരം പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

മരംഗലകശ്ശേരതി

കപരകാപുറതട് സബ റഷശ്രീദട്

കപരകാപുറതട് വശ്രീടട്, മരംഗലകശ്ശേരതി കരുവമ്പ്രരം(പതി.ഒ)

ML

മകഞരതി

പകാലക്കുളരം

ചനകാടതിചതകാടതി സുസലഖ

ചനകാടതിചതകാടതി വശ്രീടട്, അച്ചതിപതിലകാക്കല,കരുവമ്പ്രരം പതി.ഒ

INC

മകഞരതി

തകാണതിപ്പകാറ

എരം.നസശ്രീറ

മണക്കടവന വശ്രീടട്, തകാണതിപ്പകാറ, മകഞരതി പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

കകകാകളജട് കുന്നട്

ചചറുമണ്ണതില ആസര

ചചറുമണ്ണതില ചഹപൗസട്, എന എസട്,എസട്, കകകാകളജട് കറകാഡട് മകഞരതി

ML

മകഞരതി

കതിഴകക്കതല

കരതിപ്പകാലതി ഇബകാഹശ്രീരം

കരതിപ്പകാലതില ചഹപൗസട്, മകഞരതി കകകാകളജട് പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

വടക്കകാങ്ങര

മരുന്നന സകാജതിദട് ബകാബ

മരുന്നന വശ്രീടട്, പയനകാടട് പതി.ഒ

IND
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മകഞരതി

പയനകാടട്

മരുന്നന ഫകാതതിമ

മരുന്നന ചഹപൗസട്, കതകാട്ടുചപകായതില, പയനകാടട്, പതിഒ

ML

മകഞരതി

എലമ്പ്ര

കപടയതില ഇസ്ഹകാഖട് കുരതിക്കള

കപടയതില ചഹപൗസട്, കകകാഴതികക്കകാടട് കറകാഡട്, മകഞരതി

ML

മകഞരതി

അതകാണതിക്കല

പകാകളകാടതില വതിശശ്വനകാഥന

പകാകളകാടതില ചഹപൗസട്, പയനകാടട് പതി.ഒ

CPI(M)

മകഞരതി

തകാമരകശ്ശേരതി

മുസ്തഫ ചകകാകല്ലരതി

ചകകാകല്ലരതി പകാലക്കരംകപകാക്കതില ചഹപൗസട്, തകാമരകശ്ശേരതി .പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

ചനല്ലതിക്കുതട് എല.പതി.സ്കൂള

അബ്ദുള കബശ്രീര പുതുചക്കകാളതി
പളകാടതില

പുതുചക്കകാളതി പളകാടതില വശ്രീടട്, ചനല്ലതിക്കുതട്.പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

ചനല്ലതിക്കുതട് സഹസ്കൂള

ചഫപൗസശ്രീന മണ്ണക്കരംപ്പളതി

മണ്ണക്കരംപ്പളതി വശ്രീടട്, ചനല്ലതിക്കുതട് പതി.ഒ,

IND

മകഞരതി

ചകാലകുളരം

കളതതിങ്ങലചതകാടതി ഇന്ദതിര

കളതതിങ്ങലചതകാടതി വശ്രീടട്, ചനല്ലതിക്കുതട് പതി.ഒ

CPI(M)

മകഞരതി

കതിഴകക്കക്കുന്നട്

മകാകഞരതി ഫസട് ല

മകാകഞരതി ചഹപൗസട്, പയനകാടട്, പതി.ഒ,

CPI(M)

മകഞരതി

പതിലകാക്കല

കൂരതിമണ്ണതില പടതിയതില അയ്യൂബട്

പുഴങകാവട് ചഹപൗസട്, പയനകാടട് പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

അമയരംകകകാടട്

അബ്ദു റഹശ്രീരം പുതുചക്കകാളതി

പുതുചക്കകാളതി ചഹപൗസട്, പയനകാടട് പതി.ഒ,676122

ML

മകഞരതി

പുല്ലകഞരതി

സകാജതിത അബൂബക്കര

മഞപ്പുളതി വശ്രീടട് പുല്ലകഞരതി പതി.ഒ , മകഞരതി

ML

മകഞരതി

കവകടകക്കകാടട്

ലതതിക ജയരകാജട്

കകാവുങ്ങചതകാടതി വശ്രീടട്, കവകടകക്കകാടട്, പുല്ലകഞരതി പതി.ഒ, മകഞരതി.

INC

മകഞരതി

ചവളളകാരങ്ങല

സക്കശ്രീന.സതി

നതിതരത വശ്രീടട്, ചവളകാരങ്ങല കറകാഡട്, മകഞരതി പതി.ഒ

INC

മകഞരതി

വകായ്പ്പകാറപ്പടതി

കശകാഭന.ടതി

കകാവുങ്ങല വശ്രീടട്, വകായ്പ്പകാറപ്പടതി
മകഞരതി പതി.ഒ, 676121

INC

മകഞരതി

കകകാവതിലകരം കുണ്ടേട്

പുതന മഠരം രമണതി

പുതന മഠരം വശ്രീടട്, മകഞരതി

CPI(M)

മകഞരതി

ടപൗണ് വകാരഡട്

നന്ദതിനതി വതിജയകുമകാര

ആരകാരം, നമ്പര 10, ഉദയനഗര, മകഞരതി.

INC

മകഞരതി

ശകാന്തതി ഗ്രേകാമരം

അഡശ്വ. ചതിനരകാജ

മുകുന്ദമകാല, പുതുക്കുടതി കറകാഡട്, മകഞരതി.676121

CPI(M)

മകഞരതി

അരുകതിഴകായ

ഇ.ചക. വതിശകാലകാകതി

ഏരതിയകാട്ടുകുഴതിയതില ചഹപൗസട്, 22-സമല, മകഞരതി പതി.ഒ

INC

മകഞരതി

ഉളളകാടരംകുന്നട്

എ.പതി. അബ്ദുള മജശ്രീദട് മകാസര

അടവരംപുറതട് ചഹപൗസട്, ഉളകാടരംകുന്നട്, മകഞരതി.

ML

മകഞരതി

മുളളമ്പകാറ

തറമണ്ണതില അബ്ദുള നകാസര

തറമണ്ണതില ചഹപൗസട്, മുളമ്പകാറ

ML

മകഞരതി

വകാകക്കചതകാടതി

വതിളക്കുമഠതതില അബ്ദുള ജലശ്രീല വതിളക്കുമഠതതില ചഹപൗസട്, വരരകാല, മുളമ്പകാറ, മകഞരതി.

ML

മകഞരതി

തടതതിപറമ്പട്

അതതിമണ്ണതില അബ്ദുറഹതിമകാന
എന്ന ബകാപ്പുടതി

അതതിമണ്ണതില ചഹപൗസട്, നറുകര പതി.ഒ, മകഞരതി

INC

മകഞരതി

വടപ്പകാറ

കമകച്ചരതി യകാഷതികട്

കമകച്ചരതി ചഹപൗസട്, തുറക്കല മകഞരതി പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

പുളതിയനചതകാടതി

മണ്ണതികശ്ശേരതി സലശ്രീരം

മണ്ണതികശ്ശേരതി വശ്രീടട്, പടരക്കുളരം,നറുകര മകഞരതി

ML

മകഞരതി

തുറക്കല

ഹഫതട്.പതി.സതി

പുളതിയരംചകാലതില ചഹപൗസട്, കകാഞതിരകാട്ടുകുന്നട്, മകഞരതി പതി.ഒ

ML

മകഞരതി

ചപകാറമല

ഫതികറകാസട്. വതി.പതി

തുറക്കല, മകഞരതി

INC

മകഞരതി

പടരകുളരം

എരം.ചക. മുനശ്രീര

മശ്രീനകാരംകുഴതിയതില ചഹപൗസട്, പടരക്കുളരം, നറുകര പതി.ഒ മകഞരതി

ML

മകഞരതി

മകാരരകാടട്

സുഹ്റ ടശ്രീച്ചര ചതകക്കചതകാടതി

ചതകക്കചതകാടതി ചഹപൗസട്, മകാരരകാടട് പതി.ഒ മകഞരതി

ML

മകഞരതി

വശ്രീമ്പൂര

കുറതിക്കകാടന സഫൂറ

കുറതിക്കകാടന വശ്രീടട്, മകാരരകാടട് പതി.ഒ, മകഞരതി

ML
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മകഞരതി

നറുകര

അടങരംപുറതട് സതിനതി

അടങരംപുറതട് ചഹപൗസട്,

IND

മകഞരതി

അമ്പലപ്പടതി

പന്തപതിലകാക്കല മദനകമകാഹതിനതി

പന്തപതിലകാക്കല ചഹപൗസട്, നറുകര പതി.ഒ, മകഞരതി

CPI(M)

മകഞരതി

കരുവമ്പ്രരം

ചക.പതി. രകാവുണ്ണതി

ബകാബ നതിവകാസട്, നറുകര പതി.ഒ, മകഞരതി

CPI(M)

മകഞരതി

രകാമരംകുളരം

എ.എരം. ചമകായശ്രീന

അതതിമണ്ണതില ചഹപൗസട്, രകാമരംകുളരം, കരുവമ്പ്രരം ചവസട് പതി.ഒ,

ML

കകകാടക്കല

ചങ്കുചവടതി

കുനതിക്കകതട് ജമശ്രീല (മഠതതില
ജമശ്രീല)

കുനതിക്കകതട് ഹപൗസട്, ചങ്കുചവടതി, കകകാടക്കല പതി. ഒ

IND

കകകാടക്കല

ചുണ്ടേ

പുളതിക്കലകതട് സുഹറകാബതി
(നമ്പരകാടതട് സുഹറകാബതി)

പുളതിക്കലകതട് ഹപൗസട്, സൂപ്പതിബസകാര , കകകാടക്കല പതി. ഒ

ML

കകകാടക്കല

കകകാടക്കല ടപൗണ്

ഉളകാടതികശരതി ബഷ്റ ( ബഷ്റ
ഷബശ്രീര )

ഷബശ്രീറ
കകകാടക്കല പതി. ഒ

ML

കകകാടക്കല

കകകാടക്കല തകാചഴ അങ്ങകാടതി

കതനവശ്രീടതില സുസലഖ (ടതി.വതി.
സുസലഖകാബതി)

ഗ്രേശ്രീന മഹല , പതി.ഒ കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

പകാലപ്പുറ

പകാകറകാളതി മൂസക്കുടതി ഹകാജതി

പകാകറകാളതി ഹപൗസട്, ചങ്കുചവടതിക്കുണ്ടേട്, കകകാടക്കല പതി. ഒ

ML

കകകാടക്കല

സമതതിനഗര

കഗകാപതിനകാഥന കകകാട്ടുപറന്പതില

കകകാട്ടുപറന്പതില ഹപൗസട്, പകാണ്ടേമരംഗലരം, കകകാടക്കല പതി. ഒ

BJP

കകകാടക്കല

നകായകാടതിപ്പകാറ

ശതിവശങരന ചതകക്കപുരക്കല
(ശതിവശങരന സവദരര )

ചതകക്കപുരക്കല ഹപൗസട്, പകാണ്ടേമരംഗലരം, കകകാടക്കല

BJP

കകകാടക്കല

ചശ്രീനമ്പത്തൂര

ആലന്പകാടതില റസകാക്കട്

ആലന്പകാടതില ഹപൗസട്, കകാവതതികളരം, പതി. ഒ കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

കകാവതതികളരം ചവസട്

സതക്കകാടട് അലവതി

സതക്കകാടട് ഹപൗസട്, കകാവതതികളരം, പതി.ഒ. കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

കകാവതതികളരം ഈസട്

മുകതി സമമൂനതട്,

മുകതി ഹപൗസട്, പകാലപ്പുറ, കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

വലതിയപറമ്പട്

ചശ്രീരങ്ങന ഖമറുന്നതിസ

ചശ്രീരങ്ങന ഹപൗസട്, വലതിയപറന്പട്, പുത്തൂര പതി.ഒ, കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

ചവസട് വതില്ലൂര

പൂവനമഠതതില സഖറുന്നതിസ

പൂവനമഠതതില ഹപൗസട്, വതില്ലൂര , പതി.ഒ ഇന്തരനൂര

ML

കകകാടക്കല

പകാപ്പകായതി

കുഴതിമകാട്ടുകളതതില നകാസര (ചക.
ചക നകാസര )

ചക. ചക ഹപൗസട്, ചങ്കുചവടതി പതി.ഒ, കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

ഈസട് വതില്ലൂര

കടക്കകാടന ബശ്രീബതിജകാ൯

കടക്കകാടന ഹപൗസട്, ഈസട് വതില്ലൂര , ഇന്തരനൂര പതി.ഒ.

ML

കകകാടക്കല

കൂരതിയകാടട്

കതിഴകക്കതതില അബ (അബ
കതിഴകക്കതതില )

കതിഴകക്കതതില ഹപൗസട്, കൂരതിയകാടട്, ഇന്തരനൂര പതി. ഒ.

ML

കകകാടക്കല

പണതിക്കരകുണ്ടേട്

എരണതിയന രകായതിന
(എരണതിയന രകായതിന ഹകാജതി )

എരണതിയന ഹപൗസട്, പണതിക്കരകുണ്ടേട്, കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

ഇന്തരനൂര ചവസട്

കടവണ്ടേതി മുഹമദട് (ചക. വതി.
മുഹമദട് (ബകാവ))

കടവണ്ടേതി ഹപൗസട്, പതി.ഒ ഇന്തരനൂര , കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

ഇന്തരനൂര

മുളഞതിപ്പുലകാന സമമൂന
(മുളഞതിപ്പുലകാക്കല സമമൂന)

മുളഞതിപ്പുലകാന ഹപൗസട്, പതി.ഒ, കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

മുളതിയനകകകാട

പകാടതരംപതിടതികയക്കല ഫസശ്രീല

പകാടതരംപതിടതികയക്കല ഹപൗസട്, ഇന്തരനൂര പതി.ഒ, കകകാടക്കല

IND(LDF)
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കകകാടക്കല

മരവടരം

പുതന പശ്രീടതികയക്കല ഉമര

കകകാടക്കല

കകകാട്ടൂര

കറുകതടതട് മുഹമദട് ഖകാസതിരം
(കറുകതടതട് ഖകാസതിരം മപൗലവതി) കറുകതടതട് ഹപൗസട്, കകകാട്ടൂര , ഇന്തരനൂര പതി.ഒ

ML

കകകാടക്കല

മദസപ്പടതി

ചപകാകടങ്ങല അബ്ദുല നകാസര
(പതി.ടതി. അബ്ദു)

ചപകാകടങ്ങല ഹപൗസട്, മദസപ്പടതി, കുറതിപ്പുറരം, കകകാടക്കല പതി.ഒ

IND(UDF)

ആമപ്പകാറ

കരുവകക്കകാടതില മുഹമദട്
ചഷരശ്രീഫട് (ചക. മുഹമദട്
ചഷരശ്രീഫട്)

കരുവകക്കകാടതില ഹപൗസട്, കകകാടക്കല പതി.ഒ, കുറതിപ്പുറരം

CPI(M)

കകകാടക്കല

കുറതിപ്പുറരം

പുളതിക്കല സകാബതിറ (പുളതിക്കല
സകാബതിറ വകാഹതിദട്)

പുളതിക്കല ഹപൗസട്, കുറതിപ്പുറരം പതി.ഒ കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

ആലതിനചുവടട്

അമരതിയതില നപൗഷകാദട് ബകാബ

അമരതിയതില ഹപൗസട്, കകകാടക്കല , കുറതിപ്പുറരം

ML

കകകാടക്കല

പൂഴതിക്കുന്നട്

തയതില കബശ്രീര ( തയതില കബശ്രീര
മകാസര )
തയതില വശ്രീടട്,കുറതിപ്പുറരം പതി.ഒ, കകകാടക്കല

CPI(M)

കകകാടക്കല

പകാലതറ

പരവക്കല ഉസ്മകാനകുടതി

പരവക്കല ഹപൗസട്, പതി.ഒ കകകാടക്കല

ML

കകകാടക്കല

കകകാടക്കുളരം

റഹതിയകാനതട് ആലന്പകാടതില

ആലന്പകാടതില ഹപൗസട്, കതകാക്കകാന്പകാറ, കകകാടക്കല പതി. ഒ

ML

കകകാടക്കല

പുലതികക്കകാടട്

കുന്നതരംപടതിയന ഹസശ്രീന

കുന്നതരംപടതിയന ഹപൗസട്, കതകാക്കകാന്പകാറ

ML

കകകാടക്കല

കതകാക്കകാമ്പകാറ

ആകണ്ടേങ്ങകാടതില കമലകാകതി (ചക.
ആകണ്ടേങ്ങകാടതില വശ്രീടട്, പടതിഞകാക്കര, കകകാടക്കല
കമലരം)

IND(LDF)

കകകാടക്കല

ചങ്കുചവടതികുണ്ടേട്

കല്ലനകുന്നന സമശ്രീറ

കല്ലനകുന്നന ഹപൗസട്, ചങ്കുചവടതിക്കുണ്ടേട്

ML

ഖുരബകാനതി

മഠതതില കജകാതതിഷ്മതതി (എരം.
കജകാതതിഷ്മതതി )

മഠതതില വശ്രീടട്, കതകാക്കകാന്പകാറ, കകകാടക്കല

IND(LDF)

നതിലമ്പൂര

ആശുപതതിക്കുന്നട്

ഉളകാടചതകാടതി രജനതി (രജനതി
ടശ്രീച്ചര)

രവതിനതിലയരം
കകകാവതിലകതമുറതി
നതിലന്പൂര

IND

നതിലമ്പൂര

കകകാവതിലകതമുറതി

പടചവടതി ബകാലകൃഷ്ണന

പടചവടതി ചഹപൗസട്_കകകാവതിലകതട്മുറതി_നതിലന്പൂര.പതി.ഒ

CPI(M)

മുജശ്രീബ്റഹകാന.എരം

സുസബദ കകകാകടജട്
ചചറുവതരംകുന്നട്
നതിലന്പൂര

IND

കദവശശ്രീരതി മുജശ്രീബട്

ഗ്രേശ്രീന വതില്ല
ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ
നതിലന്പൂര

ML

കകകാടക്കല

കകകാടക്കല

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

ചചറുവതട്കുന്നട്

സ്കൂളകുന്നട്
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നതിലമ്പൂര

ചകാരരംകുളരം

വകാളപ്ര ചഹപൗസട്
ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ
നതിലന്പൂര

വകാളപ്ര അബ്ദുറഹകാന

ML

ഉരുണതിയനകുതട് വശ്രീടട്
ജവഹരകകകാളനതി
കരതിന്പുഴ
ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ
നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

കരതിമ്പുഴ

മുമ്മുളളതി

ബതിന

IND

പളതിയകാളതി കശകാഭന

പളതിയകാളതി ചഹപൗസട്
ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ
വളതിയന്പകാടരം

IND(LDF)

CPI(M)

നതിലമ്പൂര

മയരംന്തകാണതി

പൂക്കൂന്നതട് മുഹമദട് ബഷശ്രീര

പൂക്കുന്നതട് ചഹപൗസട്
മയരംന്തകാണതി
ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ

നതിലമ്പൂര

ചന്തകുന്നട്

സ്മതിതകാകമകാള

കരകാഹതിണതി_മയന്തകാണതി_ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ_

INC

ഗതിരശ്രീശന

പൂകക്കകാടന ചഹപൗസട്
മുതുകകാടട്
രകാമരംകുതട്.പതി.ഒ

CPI(M)

കകാഞതിരതതിങല കശകാഭന

കുറതിപ്പുളതിയന വശ്രീടട്
വല്ലപ്പുഴ
ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ
മയന്തകാണതി

INC

മരംഗലകശ്ശേരതി ശശ്രീജ

മരംഗലകശ്ശേരതി വശ്രീടട്
മുതശ്രീരതി
നതിലന്പൂര.ആര.എസട്.പതി.ഒ

INC

കകകാകലകാതട് ശകാന്തമ

കകകാകലകാതട് ചഹപൗസട്
പകാതതിപ്പകാറ
നല്ലന്തണ്ണതി

INC

മരുന്നന ഫതികറകാസകാന

മരുന്നന ചഹപൗസട്
ഏനകാന്തതി
നല്ലന്തണ്ണതി പതി. ഒ.
നതിലന്പൂര.ആര.എസട്

IND

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

മുക്കട

വല്ലപ്പുഴ

മുതശ്രീരതി

പകാതതിപ്പകാറ

ഏനകാന്തതി
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നതിലമ്പൂര

പയരംപ്പളളതി

പത്മതിനതി കഗകാപതിനകാഥട്

അശശ്വതതി
ഡതികപ്പകാ
നതിലന്പൂര ആര എസട് .പതി. ഒ.

INC

INC

നതിലമ്പൂര

ഇയരംമട

അഡശ്വ ബകാബകമകാഹനകുറുപ്പട്

ഞകാളൂര
ഹരതിചന്തനരം
നതിലന്പൂര ആര എസട് .പതി .ഒ.

നതിലമ്പൂര

വശ്രീടതിച്ചകാല

ഹബശ്രീബ

പുതനപുരയതില ചഹപൗസട്_രകാമരംകുതട്.പതി.ഒ_നതിലന്പൂര.ആര.എസട്

INC

INC

നതിലമ്പൂര

കതകാണതിചപകായതില

കുമകാരമരംഗലരം ശകാരദ

കുമകാരമരംഗലരം വശ്രീടട്
വശ്രീടതിച്ചകാല
രകാമരംകുതട്.പതി.ഒ

നതിലമ്പൂര

മുതുകകാടട്

കക്കകാടന റഹശ്രീരം

കക്കകാടന വശ്രീടട്_വശ്രീടതിച്ചകാല_രകാമരംകുതട്.പതി.ഒ

CPI(M)

ML

നതിലമ്പൂര

രകാമരംകുതട്

അടുക്കതട് ആസര

അടുക്കതട് ചഹപൗസട്
രകാമരംകുതട് .പതി .ഒ
നതിലന്പൂര

നതിലമ്പൂര

ചതക്കുരംപകാടരം

പകാകലകാളതി ചമഹ്ബൂബട്

പകാകലകാളതി വശ്രീടട്_പകാടതിക്കുന്നട്_നതിലന്പൂര

INC

ചപകാടതിപ്പകാറ

ചചറുവട്ടൂര രജനതി

ചചറുവട്ടൂര ചഹപൗസട്
ചനടുമുണ്ടേക്കുന്നട്
നതിലന്പൂര.പതി.ഒ.

INC

ചനടുമുണ്ടേക്കുന്നട്

കുന്നതപറന്പതിന
മുജശ്രീബ്റഹകാന

കുന്നതട്പറന്പന ചഹപൗസട്
സ്ക്കൂളകുന്നട്
ചന്തക്കുന്നട്.പതി.ഒ.

IND(UDF)

പൂളക്കല അബ്ദസമദട്

പൂളക്കല വശ്രീടട്
പടരകാക്ക
രകാമരംകുതട്.പതി.ഒ.

ML

മണചലകാടതി

കപകാകതകാടതി ബതിന

കപകാകതകാടതി വശ്രീടട്
മണകലകാടതി
നതിലന്പൂര.പതി.ഒ.

INC

നതിലമ്പൂര

ഇരുതകാരംചപകായതില

ചകാലതില വശ്രീടട്
മണചലകാടതി
ചകാലതില സതശ്രീകദവതി ഉണ്ണതികൃഷ്ണന നതിലന്പൂര.പതി.ഒ.

INC

നതിലമ്പൂര

പടരകാക്ക

കജകാരജട് ചക ആനഡണതി

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

നതിലമ്പൂര

പകാടതിക്കുന്നട്
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നതിലമ്പൂര

ചക്കകാലക്കുതട്

കൂടപ്പതിലകാവതില രഞ്ജതിനതി.

കൂടപ്പതിലകാവതില ചഹപൗസട്
ചക്കകാലക്കുതട്
നതിലന്പൂര.പതി.ഒ

CPI(M)
IND(UDF)
CPI(M)

നതിലമ്പൂര

തകാമരക്കുളരം

ചക.ചക.എരം.ഭവന മുരംതകാസട്

തകാമരക്കുളരം
നതിലന്പൂര.പതി.ഒ

നതിലമ്പൂര

വശ്രീടതിക്കുതട്

ഉമഴതി കവണു

ഉമഴതി ചഹപൗസട്_കകല്ലരംപകാടരം_നതിലന്പൂര.പതി.ഒ.
കതറശ്രീരതി
അരുവകാകക്കകാടട്
നതിലന്പൂര.പതി.ഒ

നതിലമ്പൂര

കകല്ലമ്പകാടരം

കതറശ്രീരതി കതികഷകാരകുമകാര

നതിലമ്പൂര

വരകടരംപകാടരം

മങ്ങകാടട് രമ

മങ്ങകാടട് ചഹപൗസട്_അരുവകാകക്കകാടട്_നതിലന്പൂര.പതി.ഒ

INC

നതിലമ്പൂര

കുളക്കണ്ടേരം

ആരരകാടന ചഷപൗക്കതലതി

ആരരകാടന ചഹപൗസട്
നതിലന്പൂര.പതി.ഒ

INC

ചക ഓമന

ഉപകാസന,
മൂടകാടതി,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI

എരം ടതി സകന്തകാഷട്

മണ്ണകാരതിതകാഴ,
മൂടകാടതി,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

പ്രജതില സതി

അകതകാളതി,
ഗരംഗകാനതിവകാസട്,
മുചുകുന്നട്

CPI(M)

ടതി ചക രകാകജഷട്

കുറതിക്കകാടതില വശ്രീടട്,
മുചുകുന്നട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

വതി അനതിത

വലതിയകാടതില,
മുചുകുന്നട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

പകാതതിരതിക്കകാടട്

മരളൂര

ചകകാടക്കകാട്ടു മുറതി

ചപരുരംകുനതി

പുളതിയനകചരതി

INC

ചകകാകളകാകറകാതട്,
ചകകാല്ലരം,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

അടവയല

ചക ഗരംഗകാധരന

CPI(M)
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ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

പുളതിയനകചരതി ഈസട്

കളതതില കടവട്

ബശ്രീന പുകല്ലരതിക്കണ്ടേതി

പുകല്ലരതിക്കണ്ടേതി,
മുചുകുന്നട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

ടതി പ്രസന്ന

ചപകാകന്നകാറവയലതില,
ചകകാല്ലരം,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

അരശ്രീക്കലതകാഴ വശ്രീടട്
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

വതിയ്യൂര

അരശ്രീക്കല ഷശ്രീബ

INC

ബകാലകൃഷ്ണന പണ്ടേകാരക്കണ്ടേതി

പണ്ടേകാരക്കണ്ടേതി,
ചകകാല്ലരം,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

ഉഷ ചക

ചനടുരംകുനതിപറമ്പതില,
പന്തലകായനതി,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

പുതലതട് കുന്നട്

സുധ കതിഴകക്കപ്പകാടട്

കതിഴകക്കപ്പകാടട്,
പന്തലകായനതി,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

ചപരുവട്ടൂര

വടകാരംപുറതട് തകാചഴകുനതി,
ചപരുവട്ടൂര,
വടകാരംപുറതട് തകാചഴകുനതി മശ്രീനകാകതി ചകകായതിലകാണ്ടേതി

പകാവുവയല

പന്തലകായനതി കനകാരതട്

INC

ആയകാടതതിലമശ്രീതല,
പന്തലകായനതി
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

പന്തലകായനതി ചസനടല

എ എരം സഷമ

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

പന്തലകായനതി സപൗതട്

ടതി ചക ചന്ദ്രന

സതക്കണ്ടേതി,
പന്തലകായനതി

CPI(M)

സഷജ ശശ്രീലകരം

ശശ്രീലകരം,
ചപരുവട്ടൂര

INC

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചപരുവട്ടൂര ചസനടല

CPI(M)

ചവങ്ങളതട് കണ്ടേതി,
ചപരുവട്ടൂര
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

കകകാട്ടു കുന്നട്

രജശ്രീഷട് ചവങ്ങളതട് കണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

അറുവയല

ചക വതി ഷശ്രീജ

കമകനകാക്കതിവശ്രീടതിലതകാചഴ,
ചപരുവട്ടൂര,

CPI(M)

ഇന്ദതിര ടശ്രീച്ചര

ശശ്രീമരംഗലരം വശ്രീടട്,
നകടരതി

CPI(M)

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

അകണല
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ചകകായതിലകാണ്ടേതി

മുതകാമ്പതി

സതി പതി കരുണന

കരുണകാലയരം,
നകടരതി

INC
CPI(M)
CPI(M)

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചതറതികുന്നട്

ആര ചക അനതിലകുമകാര

മകാകതകാനതതില,
നകടരതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

കകാവുരംവടരം

പതി വതി മകാധവന

പശ്രീടതികവളപ്പതില,
നകടരതി
പുനതതില,
നകടരതി പതി ഒ

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

മൂഴതിക്കമശ്രീതല

മരതൂര

അകണല-കുറുവങ്ങകാടട്

കണയനകകകാടട്

വരകുന്നട്

കുറുവങ്ങകാടട്

പുനതതില ജമകാല

INC

കല്ലകങകാടട് ഭകാസ്ക്കരന

രകാകരകാതട് കണ്ടേതിയതില,
നകടരതി പതി ഒ,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

യു വതി വസന്ത

കചകാനകാരംകണ്ടേതി,
കുറുവങ്ങകാടട് പതി ഒ,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

ഇസ്മകായതില പതി ചക

വടചക്കയതില,
കുറുവങ്ങകാടട് പതി ഒ,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

എന വതി രവശ്രീന്ദ്രന

നവരരംഗട് (നകായര വശ്രീടതില),
കുറുവങ്ങകാടട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

എരം എരം വതിജയ

അശശ്വതതി,
കുറുവങ്ങകാടട് പതി ഒ,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

കകകളകാതട് വശ്രീടട്,
കുറുവങ്ങകാടട്
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

മണമല

കകകാമതകര

കകകാതമരംഗലരം

വലസരകാജട്

INC

ചക ശകാന്ത ടശ്രീച്ചര

നകായരവശ്രീടതില,
കുറുവങ്ങകാടട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

എ സുജകാത

വല്ലതട് മശ്രീതല,
(അരുണകാഞ്ജലതി),
കകകാതമരംഗലരം,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)
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ചകകായതിലകാണ്ടേതി
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

നകടലക്കണ്ടേതി
ചകകാരയങ്ങകാടട്

ചകാലതിലപറമ്പ

ചചറതിയമങ്ങകാടട്

വതിരുന്നുകണ്ടേതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതിസപൗതട്

തകാചഴങ്ങകാടതി

ചകകായതിലകാണ്ടേതി ടപൗണ്

കകാസ്മതികണ്ടേതി

സതിവതിലകസഷന

ഊരകാരംകുന്നട്

ടതി പുഷ

ശകാന്തതിഭവന
മണമലമുക്കട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

പയറ്റുവളപ്പതില മകനകാജട്

പയറ്റുവളപ്പതില,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

INC

സുജകാത വതി വതി

സരയൂ,
കകകായനചറവളപ്പതില,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

CPI(M)

വതികനകാദകുമകാര ചക ചക

കതിണറതിനകര,
ചചറതിയമങ്ങകാടട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

BJP

ജയന വതി ചക

കകകാച്ചപ്പനചറപുരയതില (ശശ്രീശങര),
വതിരുന്നുകണ്ടേതി,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

BJP

വതി പതി ഇബകാഹതിരംകുടതി

വകാസതിഖട്,
കസരംസട് കറകാഡട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി ബസകാര

ML

സഹശ്രീറ സതി ചക

സഹശ്രീറ മനസതില,
ബശ്രീച്ചട് കറകാഡട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ML

എ അസശ്രീസട് മകാസര

അലതിഫട്,
ബശ്രീച്ചട് കറകാഡട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ML

പതി രത്നവല്ലതി ടശ്രീച്ചര

സകായ,
എരം എരം സശ്രീറട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

INC

ടതി സതി അനതിത

തണ്ണതിമുഖതട് ചചറതിയപുരയതില,
ഗുരുകുലരം ബശ്രീച്ചട്,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

BJP

നജശ്രീബട് ചക എരം

ഹകാപ്പതി ചഡയതില,
ബശ്രീച്ചട് കറകാഡട്,
ചകകാല്ലരം പതി ഒ,
ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ML
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ചകകായതിലകാണ്ടേതി

ചകകാല്ലരം ചവസട്

ഇസ്മകായതില ടതി വതി
ചതചക്കസതവളപ്പതില

ചതചക്കസതവളപ്പതില,
ചകകാല്ലരം പതി ഒ

ML
CPI(M)

ചകകായതിലകാണ്ടേതി

കണതിയകാരംകുന്നട്

സുധശ്രീഷട് എ പതി

ആനപ്പടതിക്കല വശ്രീടട്,
മൂടകാടതി പതി ഒ

വടകര

കുരതിയകാടതി

പതി കരകാഹതിണതി

ബതിജതിതട് ഭവന കുരതിയകാടതി വടകര

INC

വടകര

വശ്രീരകാനകചരതി

നടുവതികലടതട് രജതിത

നടുവതികലടതട്_ചപരുവകാട്ടുരംതകാഴ_വടകര

IND

വടകര

കുളങ്ങരതട്

ചക സകരകാജതിനതി

തമ്പട് _പഴങകാവട്_അടക്കകാചതരു_വടകര

CPI

വടകര

പഴങകാവട്

എ ചക ബകാലന

തണല_പുത്തൂര ചജ ബതി എസതിനട് സമശ്രീപരം_അടക്കകാചതരു, വടകര

CPI(M)

വടകര

അരക്കതിലകാടു

ഇ അരവതിന്ദകാകന

സൂരരകകാന്ദതി_കമപ്പയതില_വടകര

CPI(M)

വടകര

പ്രകാവനതല

ബകാലകൃഷ്ണന കകാനപ്പളതി

അടക്കകാചതരു_വടകര

CPI(M)

വടകര

വടകര ചതരു

ലശ്രീല എരം

ആതതിര _അടക്കകാചതരു_വടകര

INC

വടകര

കചകാലരംവയല

ഇ സജതിതട് കുമകാര

സജതി നതിവകാസട്_കചകാളരംവയല_വടകര_

CPI(M)

വടകര

കകകാടപ്പറമ്പ

കപ്രമകുമകാരതി വനമകാലതി

വനമകാലതി_എ എ നമ്പരകാരപുരരം_വടകര

IND

വടകര

കക്കുഴതിയതില

ടതി ഐ നകാസര

ഷകാനു മഹല_അടക്കകാചതരു_വടകര

ML

വടകര

കുഴതിച്ചകാല

ലതതിക ശശ്രീനതിവകാസട്

കുനതിയതില_നടക്കുതകാഴ_വടകര

JD(S)

വടകര

ചചറുകശ്ശേരതി

ചക പവതിതന കുനതിയതില

കുനതിയതില വശ്രീടട്_പുത്തൂര_വടകര

CPI(M)

വടകര

മകാക്കൂല

പതി ചക ശശ്രീജ

വലതിയപറമ്പതട്_നടക്കുതകാഴ_വടകര

CPI(M)

വടകര

അകട് കലകാതട് നട

ചഷമശ്രീറ എരം എന

ഗതിരതികൃഷ്ണ _നടക്കുതകാഴ_വടകര

SJ(D)

വടകര

അരതികക്കകാതട്

കകാരതതിക ശരകാമള ഗരംഗകാധരന

കുടരംകുളങ്ങര _കകാരതതിക വശ്രീടട്_നടക്കുതകാഴ_വടകര

CPI(M)

വടകര

കലനതിര

പതി ചക സശലജ

ചകാകതകാതട് _നടക്കുതകാഴ_വടകര

CPI(M)

CPI(M)

വടകര

കുറുചമ്പകായതില

ദതികനശ്കുമകാര ചക ചക

ചകകാല്ലരംങണ്ടേതി
നടക്കുതകാഴ
വടകര

വടകര

സതിദകാശമരം

പതി ചക വതിജയന

പഷ്ണകാരംങണ്ടേതിയതില_കമപ്പയതില_വടകര

CPI(M)

വടകര

കുഞനകുഴതി

പ്രജതിത എ പതി

കുറതിക്കകാടട് മലപ്പറമ്പതട്_സതിദസമകാജരം_വടകര

CPI(M)

വടകര

പുതതിയകാപ്പട്

പ്രശ്രീത പതി ടതി

കുളങ്ങരതട് മശ്രീതല_കമപ്പയതില_വടകര_

CPI(M)

വടകര

അച്ചമണ്ടേതി

ചക പതി ബകാലന മകാസര

രകാഗസുധ_നടക്കുതകാഴ_വടകര

CPI(M)

വടകര

മമ്പളതി

പതി ചക ബകാലകൃഷ്ണന

സശ്വകാതതി നതിലയരം_വടകര

CPI

വടകര

ചശ്രീരകാരംവശ്രീടട്

അകശകാകന സതി വതി

ചവളച്ചകാലതില _അടക്കകാചതരു_വടകര

CPI(M)

വടകര

നകാരകായണനഗരരം

പറമ്പതട് റശ്രീജ

പറമ്പതട് _നകാരകായണനഗരരം _വടകര

INC

വടകര

എകടകാടതി

സദകാനന്ദന

മശ്രീതചലകടതിയരംകതകാടതതില_വടകര-1

IND

വടകര

കരതിമ്പന

തകറകാലതകാഴ മതിനതി

തകറകാലതകാഴ_സകാരരംഗട്_കരതിമ്പനപ്പകാലരം_വടകര

CPI(M)

വടകര

ചശ്രീനരംവശ്രീടട്

പൂളക്കണ്ടേതിയതില ലത

പൂളക്കണ്ടേതിയതില_പുതുപ്പണരം_വടകര-5

INC
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വടകര

കമപ്പയതില

വതി റശ്രീജ

നന്ദനരം വശ്രീടട് കമപ്പയതില പതി ഒ വടകര

CPI(M)

വടകര

കകകാക്കഞകാത

വകാഴയതില ബകാബ

വകാഴയതില വശ്രീടട് കമപ്പയതില പതി ഒ വടകര

CPI(M)

വടകര

ചന്ദനരംപറമ്പ

എ പതി കമകാഹനന

അഞ്ചുപുരയതില പുതുപ്പണരം 673105

CPI(M)

വടകര

പുതുപ്പണരം

സതി എച്ചട് വതിജയന

ചതിടതിനകതട് പുതുപ്പണരം വടകര

INC

വടകര

നല്ലടതട്

എരം രകാജന മകാസര

ചകകായതികലകാതട് ഹപൗസട് പുതുപ്പണരം വടകര 673105

CPI(M)

വടകര

പണതികക്കകാടതി

പതി ചക ബകാലകൃഷ്ണന മകാസര

പകാറക്കണ്ടേതിയതില വശ്രീടട് പുതുപ്പണരം വടകര

CPI(M)

വടകര

മൂരകാടട്

നല്ലകാടതട് രകാഘവന

നല്ലകാടതട് ഹപൗസട് പുതുപ്പണരം വടകര -5

INC

വടകര

ചവളുതമല

അഡശ്വ എസട് ബതികജകായട് ലകാല

പഞമതി പുതുപ്പണരം വടകര 5

INC

വടകര

കറുകയതില

പതി ചക ഉമ്മുകുലസു

വലതിയപൂഴതിക്കണ്ടേതിതകാഴ പുതുപ്പണരം വടകര 5

ML

വടകര

കക്കടതിയതില

എന സകാഹതിറ

പകാകറകാളതതില ഹപൗസട് പുതുപ്പണരം വടകര

ML

വടകര

തുരുതതിയതില

എരം പതി അഹമദട്

ദകാറുസലകാരം മഠതതിലതകാഴ വശ്രീടട് പുതുപ്പണരം

ML

വടകര

കയതില

പകാകറകാല ഇന്ദതിര

പകാകറകാല പുതുപ്പണരം വടകര

CPI(M)

വടകര

അഴതിതല 1

അനസകാര പതി വതി

പടയനവളപ്പതില അഴതിതല വടകര

ML

വടകര

പുറങര

സതി ദകാകമകാദരന മകാസര

തകാരുണരരം വളയതില പുറങര വടകര

CPI(M)

വടകര

പകാക്കയതില

പതി പതി രഞ്ജതിനതി ടശ്രീച്ചര

വലതിയപറമ്പതട് ചഹപൗസട് പഴങകാവട് നട്സശ്രീറട് വടകര

CPI(M)

വടകര

നകടല

ചക.പതി. ബതിന

കയതില പശ്രീടതികയതില പകാക്കയതില വടകര 3

CPI(M)

വടകര

ചകകായതിലകാണ്ടേതിവളപ്പട്

പതി ചറയ്ഹകാനതട്

പടയനവതിട വതി വതി കറകാഡട് വടകര

ML

വടകര

പകാണ്ടേതികശകാല

പതി അബ്ദുല കരശ്രീരം

പറമ്പതട് ദകാറുല ഫലകാഹട് കസരംസട് കറകാഡട് വടകര

ML

വടകര

മുകക്കകാല

പതി സഫതിയ

ഫകാതതിമ മനസതില ചകാകന്തനവതിട കസരംസട് കറകാഡട് വടകര

ML

വടകര

മുഖകഞരതി

ജസശ്രീല പതി ടതി ചക

ബശ്രീമകാനവതിട മുകകച്ചരതി ഭകാഗരം വടകര

ML

കലപ്പറ

മണതിയകങകാടട്

സതി.എന ചന്ദ്രന

കചരതിങല വശ്രീടട്,ചപകാന്നട

CPI(M)

കലപ്പറ

പുളതിയകാരമല

ചക.ചക വത്സല

കൃഷ്ണകാനതിവകാസട്,മണതിയകങകാടട് പതി.ഒ_കലപ്പറ

SJ(D)
INC

കലപ്പറ

ഗവ സഹസ്കൂള

പതി.പതി.ആലതി

പകാറപ്പുറരം വശ്രീടട്,എരഞതിക്കുന്നട്,
തുരക്കതി ബസകാര,കലപ്പറ

കലപ്പറ

ചനടുകങ്ങകാടട്

ഉസമബ ചമകായശ്രീനകുടതി

കകാലടതി ചഹപൗസട്,അമ്പതികലരതി,കലപ്പറ

IND(UDF)
IND(UDF)

കലപ്പറ

എമതിലതി

ആര ചന്ദ്രന

മണതിയകങകാടട് ചപകായതില,
മണതിയകങകാടട് പതി.ഒ

കലപ്പറ

കനരകാഗുരുകുലരം

അയതിഷ പളതിയകാലതില

പളതിക്കചതകാടതി വശ്രീടട്,എമതിലതി ,കലപ്പറ

INC

കലപ്പറ

സകനകാടതി

ചക.ബതി.വസന്ത

കകാപ്പകാടട് വശ്രീടട്, കരടതിമണ്ണട്, പുളതിയകാരമല, കനകാരതട് കലപ്പറ

SJ(D)

കലപ്പറ

സതിവതില കസഷന

ചക.പ്രകകാശന

ആയതിലരരം, വതിദരകാനഗര, കനകാരതട് കലപ്പറ പതി.ഒ

SJ(D)

കലപ്പറ

ചകാകതകാതവയല

സതി.ചക.ശതിവരകാമന

അകര, ചകാകതകാതട് വയല, പതി.ഒ കലപ്പറ

CPI(M)

കലപ്പറ

മുനതിസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

എസക്കട്.ടതി.ചജ

S/O കജകാസഫട്, തകാജതിലകാല കകശ്വകാരകടഴട് എമതിലതി കലപ്പറ

INC

കലപ്പറ

എമതിലതിതടരം

എ.പതി. ഹമശ്രീദട്

അല്ലതിപ്ര വശ്രീടട്, അമ്പതികലരതി, കലപ്പറ

ML
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കലപ്പറ

അമ്പതികലരതി

ഓടമ്പതട് സകരകാജതിനതി

ഓടമ്പതട് വശ്രീടട്, മണതിയകങകാടട് കലപ്പറ

ML

കലപ്പറ

ഗ്രേകാമതവയല

മുജശ്രീബട് ചകയരംചതകാടതി

ചകയരംചതകാടതി, എമതിലതി, കലപ്പറ

ML

കലപ്പറ

പളളതിതകാചഴ

റുഖതിയ ടശ്രീച്ചര

തുരക്കതി ചഹപൗസട്, സബപകാസട് കറകാഡട്, പുലപ്പകാറ കലപ്പറ

ML

കലപ്പറ

പുതതിയ ബസട്റകാനറട്

ചക .അജതിത

പുഷ നതിവകാസട്, കലമുറതിക്കുന്നട്

INC

കലപ്പറ

പുലപ്പകാറ

വസന്തകുമകാരതി

ശ്രുതതിലയരം , ചനടുകങ്ങകാടട്, മണതിയകങകാടട്

IND(UDF)

കലപ്പറ

റകാടചക്കകാല്ലതി

ബതിന കജകാസട്

തടതതിലചഹപൗസട്, റകാടചക്കകാല്ലതി, കലപ്പറ

SJ(D)

കലപ്പറ

പുത്തൂരവയല കശ്വകാറതി

വതി.ഹകാരതിസട്

വടചതകാടതിക,പുതരവയല പതി.ഒ

CPI(M)

കലപ്പറ

പുത്തൂരവയല

ചജയ്ന കജകായട്

ചകകാടുരംതരം വശ്രീടട്, പുതരവയല പതി.ഒ

ML

കലപ്പറ

മടതിയൂരക്കുനതി

ശശതിധരന

സശലജ നതിവകാസട്, കചകാലവയല,മടതിയൂരകുനതി, കലപ്പറ പതി.ഒ

IND

കലപ്പറ

ചപരുന്തട

ചക. കജകാസട്

ചതിതരം ചഹപൗസട്, ചവളകാരരംകുന്നട്, പതി._ഒ. ചുകണ്ടേല

INC

കലപ്പറ

ചവളളകാരരംകുന്നട്

സനതിത ജഗദശ്രീഷട്

ആര.സതി. ആര.എസട്. കശ്വകാരകടഴട്, ചപരുന്തട, പതി.ഒ. ചുകണ്ടേല

IND(LDF)

കലപ്പറ

അസഡങഡട്

ചക.ടതി. ബകാബ

കൃഷ്ണകാലയരം, പതി.ഒ. കലപ്പറ

CPI(M)

കലപ്പറ

ഓണതിവയല

ജലത്രൂതട് ചകാകക്കകാ

ഇടകക്കരതിയതില ചഹപൗസട്, അഡകലയ്ഡട്, പുഴമുടതി പതി.ഒ.

INC

കലപ്പറ

തുരക്കതി

എരം.ചക. ശതിവന

കകകാളതിമൂല കകകാളനതി, മുകണ്ടേരതി, കലപ്പറ പതി.ഒ

INC

കലപ്പറ

എടഗുനതി

ബതിനതി എ.ആര.

സതി.വതി. കശ്വകാരകടഴട്, സുഭകാഷട് നഗര, കലപ്പറ

CPI(M)

കലപ്പറ

മുകണ്ടേരതി

പതി.ചക.അബ

പണ്ടേകാരക്കണ്ടേതി വശ്രീടട്, ചനടുകങ്ങകാടട്, സഹൃദയനഗര, കലപ്പറ

CPI(M)

കലപ്പറ

മരവയല

വതി.പതി.കശകാശകാമ

സന്ദശ്രീപട് ഭവന, മുകണ്ടേരതി, കലപ്പറ പതി.ഒ

INC

കണ്ണൂര

പകാറക്കണ്ടേതി

നജ്മുന്നതിസ ടതി

തമതികടകാന ചഹപൗസട് തകാളതിക്കകാവട് ,കണ്ണൂര.

CPI(M)

കണ്ണൂര

തളകാപ്പട് ചവസട്

എരം പതി രകാകജഷട്

മുണ്ടേരതട് ചഹപൗസട് ,തളകാപ്പട് കണ്ണൂര-കപകാസട്

INC

കണ്ണൂര

ചടമ്പതിള

ജയലകതി രകാമകൃഷ്ണന

വന്ദകാവന , തളകാപ്പട് ,കണ്ണൂര

INC

കണ്ണൂര

തളകാപ്പട് ഈസട്

പതി. അനതിത

കപകാതതിക്ക ചഹപൗസട് , ചതക്കതി ബസകാര കണ്ണൂര.2

INC

കണ്ണൂര

ആനക്കുളരം

ഏറമ്പളതി രവശ്രീന്ദ്രന

ബകാഷ കശ്വകാരകടരസട്,കകണ്ണകാതരംചകാല കറകാഡട്,

CPI(M)

കണ്ണൂര

കക്കകാടട്

ചക .പതി .കസഹലത

ശശ്രീലയരം,കതിഴചക്ക വളപ്പതില,നതിയര പകാലക്കകാടട് സശ്വകാമതി മഠരം,

CPI(M)

കണ്ണൂര

ചസപൗതട് ബസകാര

ചക റഷശ്രീദ മനസൂര

ഹരംദട്, എ ചക ജതി നഗര,ചസപൗതട് ബസകാര,കണ്ണൂര.2

ML

കണ്ണൂര

സതിവതില കസഷന

എരം സശ്രീ ശശ്രീജ

കസഹകാലയരം തളകാപ്പട് കണ്ണൂര.2

INC

കണ്ണൂര

തകായചതരു കനകാരതട്

ലതിഷ ദശ്രീപകട്

ചപപൗരണമതി,ചചകാവ്വ കപകാസട്, കണ്ണൂര.

INC

കണ്ണൂര

തകായചതരു ചസപൗതട്

കരകാഷ്നതി ഖകാലതിദു

ചക/ഓ HC.3619. എ ആര കരകാന്പട്, കണ്ണൂര.2

ML

കണ്ണൂര

കസനചകകാട കനകാരതട്

സതി.സശ്രീനതട്

സകാസട്,കസകാനകക്കകാട,കപകാസട് സതിവതില കസഷന

ML

കണ്ണൂര

കകണ്ണകാതരം ചകാല

പതി. ഇന്ദതിര

സകന്തകാഷട് സദന, തകാവക്കര,കണ്ണൂര

INC

കണ്ണൂര

മൂഴതടരം

ടതി ചക നൂറുന്നശ്രീസ ടശ്രീച്ചര

ജകാസ്മതിന തകായചതരു കണ്ണൂര.2

ML

കണ്ണൂര

കസനചകകാട ചസപൗതട്

സുഫശ്രീറ

റുമകാനകാസട്,ബടപ്പകാറ,കടലകായതി

SDPI

കണ്ണൂര

ആനയതിടുക്കട്

ഷരംന.പതി

പുകല്ലന ചഹപൗസട്, കകകാടയ്ക്കുതകാചഴ,കണ്ണൂര.3

ML
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കണ്ണൂര

തകാണ

എരം. ചഷഫശ്രീഖട്

സസന,തകാണ,കണ്ണൂര.

ML

കണ്ണൂര

കണ്ണൂക്കര

സഷജു.എരം .ചക

വലതിയ വളപ്പതില ചഹപൗസട്,കപകാസട്- തകാണ.

CPI(M)

കണ്ണൂര

ചചകാവ്വ ചവസട്

അനതില കുമകാര .എരം പതി

കരഷ്മ നതിവകാസട്,കപകാസട് ചചകാവ്വ.

CPI(M)

കണ്ണൂര

ചചകാവ്വ ഈസട്

ഡതി ചക ലകണന

പൂക്കണ്ടേതി ചഹപൗസട് , ചചകാവ്വ കണ്ണൂര-6

CPI(M)

കണ്ണൂര

ഉരുവച്ചകാല

ചക മശ്രീറകാ വത്സന

ലകതി,യു സതി വകാരഡട്,കപകാസട്-ചചകാവ്വ ,കണ്ണൂര-6

INC
INC

കണ്ണൂര

വറതിലപ്പളതി ഈസട്

ടതി പതി വല്ലതി

പപൗരണമതി, നതിയര സപൗതട് ചറയതിലകവ കസഷന ,കപകാസട്-ചചകാവ്വ
,കണ്ണൂര

കണ്ണൂര

മരക്കകാരക്കണ്ടേതി കനകാരതട്

പ്രകകാശന പറമ്പന

പറമ്പന ചഹപൗസട്, ചക. ടതി. വകാരഡട്, കണ്ണൂര 3

ML

കണ്ണൂര

മരക്കകാരക്കണ്ടേതി ചസപൗതട്

ഷശ്രീജ അനതില

പുതതിയ വളപ്പതില ഹപൗസട് , മരക്കകാരകണ്ടേതി, പതി.ഓ. തയതില, കണ്ണൂര 3

INC

കണ്ണൂര

പടന്ന

സതകാര എന പതി

നശ്രീരച്ചകാല പുതതിയ പുരയതില ഹപൗസട്, കണ്ണൂര 3

ML

കണ്ണൂര

സമതകാനതിപ്പളതി

പുഷരകാജട്. യു

സകാവതിതതി നതിവകാസട്, സമതകാനപ്പളതി, തയതില, കണ്ണൂര3

CPI(M)

കണ്ണൂര

തയതില

ചക പതി സതിന

കകാളതിയകമ്പതട്, പതി.ഒ.തയതില, കണ്ണൂരട് 3_

INC

കണ്ണൂര

നശ്രീരച്ചകാല ഈസട്

സമശ്രീര സതി

ഹകാജതിറകാസട്, ആയതിക്കര പൂവളപ്പട്, കണ്ണൂര 3

ML

കണ്ണൂര

മുബകാറകട്

മുസട് ലതിഹട് മടതതില

എരം പതി ഹപൗസട്, നശ്രീരച്ചകാല ഈസട്, കണ്ണൂര 3

ML

കണ്ണൂര

വറതിലപ്പളതി ചവസട്

മുഹമദലതി എരം പതി

നുജുരം, വതി പതി വയല, പതി ഒ തകാണ, കണ്ണൂര 12

ML

കണ്ണൂര

കകകാടപ്പരമ്പട്

ഹഫശ്രീത ചക ടതി

ചഹരംനകാസട്, ആസകാദട് കറകാഡട്, നകാലവയല, കണ്ണൂര 3

ML

കണ്ണൂര

നശ്രീരച്ചകാല ചവസട്

പതി തകാഹതിറ

റകാഹതട് മനസതില, നതിയര ഗവ: യു പതി സ്കുള, കണ്ണൂര 3

ML

കണ്ണൂര

അറക്കല

ടതി.ചക. ചനപൗഷകാദട്

ബസ്മ, ചക.പതി. വകാരഡട്, പതി.ഓ. തകാണ, കണ്ണൂര 12

ML

കണ്ണൂര

ചകകാച്ചതിപ്പളതി

അലതകാഫട് മകാങ്ങകാടന

ഫകാതതിമ മനസതില നതിയര ചകകാച്ചതിപ്പളതി, പതി.ഓ. കണ്ണൂര സതിറതി, കണ്ണൂര
3
ML

കണ്ണൂര

കകകാടയ്ക്കു തകാചഴ

റഷശ്രീദ മഹലതില

ഫകാതതിമകാസട്, ഐറകാണ്ടേതിപൂവളപ്പട്, കണ്ണൂര 3

INL

കണ്ണൂര

ആയതിക്കര

ഇ.ചക. മുഹമദട് ഷമശ്രീരം

സകാഹതിഘര ചവതതിലപ്പളതി കണ്ണൂര 3

CPI(M)

കണ്ണൂര

തകാവക്കര ഈസട്

ടതി. സുഷമ

അണതിയറ ചഹപൗസട്, നതിയര തകാവക്കര ഹരതിജന കകകാളനതി, കണ്ണൂര 1

ML

കണ്ണൂര

തകാവക്കര ചവസട്

ടതി.സതി. തകാഹ

ഹതിറ ചഹപൗസട്, പതി.ഓ. പയകാമ്പലരം, കണ്ണൂര

INC

കണ്ണൂര

കകാനത്തൂര ചസപൗതട്

ചക. സുകരഷട്

കകാരരതട് ചഹപൗസട്, തതികല്ലരതി കണ്ണൂര 1

INC

കണ്ണൂര

കകാനത്തൂര കനകാരതട്

പതി.ചക. വതിപതിന രകാജട്

പടന്നക്കര ചഹപൗസട്, ബശ്രീച്ചട് കറകാഡട്,പയകാമ്പലരം. കണ്ണൂര 1

INC

കണ്ണൂര

കരകാമ്പട് ബസകാര

ടതി.ഒ. കമകാഹനന

പ്രണകാമരം, പതി.ഓ. ചചകാവ്വ, കണ്ണൂര 6

INC

കണ്ണൂര

തളതികകാവട്

ആര രഞ്ജതിതട്

ചഹപൗസട് നരം സതി.ഡബത. 35/387, നതിയര എസട്.എരം.എരം. കകകാവതില ,
തകാളതിക്കകാവട്, കണ്ണൂര 1

INC

കണ്ണൂര

പയകാമ്പലരം

പതി.വതി. ജയസൂരരന

ശശ്രീ വത്സരം, പയകാമ്പലരം, കണ്ണൂര 1

INC

തളതിപ്പറമ്പ

കുപ്പരം

ചക എരം ഫകാതതിമ

ഫഹതിദകാസട്,കുപ്പരം പതി.ഒ, തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

രകാജകാരകാകജശശ്വര

പതി പത്മനകാഭന

പകണ്ണരതി ഹപൗസട് ,പുഴക്കുളങ്ങര,പതി.ഒ തളതിപ്പറമ്പ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

മുചക്കകാള

ചകകാങ്ങകായതി മുസ്തഫ

മുകക്കകാല, തളതിപ്പറമ്പ -670141

ML
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തളതിപ്പറമ്പ

ഞകാറ്റുവയല

സതി പതി വതി അബ്ദുള

ചുളതികയകാടന ചകകാമച്ചതി, സതി.എച്ചട് കറകാഡട്, തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

ബകാഫകാക്കതി നഗര

പതി ചക സുസബര

പൂമരംഗകലകാരകതട് കപ്പളതി, മുകക്കകാല,തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

സയദട് നഗര

പതി മുഹമദട് കുഞതി മകാസര

കപൗസര ,ചസയ്ദട് നഗര -6, തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

അളകാരംകുളരം

അളകാരംകുളരം മഹമൂദട്

സശ്രീറട് നമ്പര -7, അളകാരംകുളരം,പതി.ഒ കരതിമ്പരം

ML

തളതിപ്പറമ്പ

കരതിമ്പരം

എരം ചക ഷബതിത

ഷബതിത മനസതില , കുപ്പക്കുണ്ടേട്,പതി.ഒ തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

ബദരതിയ നഗര

ചക അഫട് സതട്

കകായക്കൂല ഹപൗസട്, ചമയതിന കറകാഡട്, തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

മന്ന

പതി മുഹമദട് ഇഖ്ബകാല

കസനട്,സശ്രീറട് നമ്പര -5, ആസകാദട് നഗര ,തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

ചടപൗണ് വകാരഡട്

സതി ഉമര

ഷകാ വതില്ല, ജനകശ്രീയ കറകാഡട്, കകാരരകാമ്പലരം,തളതിപ്പറമ്പ

ML

തളതിപ്പറമ്പ

പകാലകുളങര

പതി സുകരഷട്

പുതലതട് ഹപൗസട്, തൃച്ഛരംബരരം,തളതിപ്പറമ്പ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

തൃച്ചരംബരരം

ശശ്രീധരന സതി സതി

ലകതിറകാരം, തൃച്ഛരംബരരം,തളതിപ്പറമ്പ

INC

തളതിപ്പറമ്പ

കകാക്കകാരംച്ചകാല

രജനതി രമകാനന്ദട്

ഹരതി നതിവകാസട്,

INC

തളതിപ്പറമ്പ

കുറതികക്കകാല

ചക നകാരകായണതി

കല, കുറതികക്കകാല

തളതിപ്പറമ്പ

പശ്രീചലരതി

ചക വതി അജയകുമകാര

കൂരകാക്കുന്നതില ഹപൗസട്, മുണ്ടേപ്രരം,പതി.ഒ കകാനൂല

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

കടരംകബരതി

ചക വതി ഗശ്രീത

കലതികക്കകാടട് വശ്രീടതില , അയകങകാല

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

കകകാടല്ലൂര

ടതി പതി ഓമന

കകകാളതരുതതി,

പതി.ഒ നണതികച്ചരതി

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

കകകാലചമകാട

പതി പതി ഉഷ

ചപകാടതിക്കളരം പറമ്പതില ഹപൗസട്,കണതികച്ചരതി, പറശ്ശേതിനതിക്കടവട് പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പറശ്ശേതിനതി

ചക ചക കുഞമ്പു മകാസര

സഷനതി നതിവകാസട്, കകകാളചമകാട,പതി.ഒ പറശ്ശേതിനതിക്കടവട്

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ചകകാവ്വല

പതി വതി റരംല പക്കര

ബബതിളസട്, മമ്പകാല,പറശ്ശേതിനതിക്കടവട് -670563

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ആന്തൂര

എ ഇ ജതികതഷട് കുമകാര

അകലകാറ ഹപൗസട്,തലവതില , പറശ്ശേതിനതിക്കടവട് പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

തളതിയതില

ചക വതി നകാരകായണന

സനസകാര ,തളതിയതില ,കലരകാകശ്ശേരതി പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ചപകാടതിക്കുണ്ടേട്

ചക ലകതി

സകരകാവരരം, തളതിയതില , കലരകാകശ്ശേരതി പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ധരമശകാല

സതി മല്ലതിക

ചക്കരയന ഹപൗസട്,ധരമശകാല,കകാനൂല പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പുന്നക്കുളങര

പുതതിയവശ്രീടതില കമല

പുന്നക്കുളങ്ങര, കകാനൂല പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ഒഴകകകാരം

കവലതിക്കകാതട് യകശകാദ

കവലതിക്കകാതട് ഹപൗസട്,ഒഴകകകാരം, കമകാറകാഴ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

സശ്രീ എചട് നഗര

വകാടതി പത്മതിനതി

വകാടതി ഹപൗസട്,സതി.എച്ചട്.നഗര ,കമകാറകാഴ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ചമകാറകാഴ

സതി പതി അബ്ദുള മുനശ്രീര

സതി പതി ഹപൗസട്,കമകാറകാഴ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പകാലതിയതട് വളപ്പട്

പതി വതി ബകാബരകാജട്

പനക്കടവളപ്പതില ഹപൗസട്, പകാളതിയതട് വളപ്പട് ,കമകാറകാഴ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പകണ്ണരതി

ഇ പതി രകാധകാകൃഷ്ണന

ഇ പതി ഹപൗസട്, പകണ്ണരതി, കമകാറകാഴ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ചവളതിക്കശ്രീല

എ വതി സശ്രീത

മൂലകായതി ഹപൗസട്,ചവളതിക്കശ്രീല , കമകാറകാഴ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

കകാനൂല

ചക ദതിലശ്രീഷട്

കകല്ലല ഹപൗസട്,കകാനൂല പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

ബക്കളരം

വതി ആശകാലത

സമക്കശ്രീല ഹപൗസട്, മയതിലകാടട്,കകാനൂല പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

സമലകാടട്

സതതി എരം

തതിക്കല ഹപൗസട്, ഞകാതതില , കകാനൂല പതി.ഒ

CPI(M)
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തൃച്ഛരംബരരം,തളതിപ്പറമ്പ
പതി.ഒ കുറതികക്കകാല ,വഴതി തളതിപ്പറമ്പ
പതി.ഒ കകാനൂല

CPI(M)
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തളതിപ്പറമ്പ

ചസവനതട് സമല

സതി വനജ

ഏരുമല വശ്രീടട്, കുറതികക്കകാല പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

കസഡതിയരം

എന എരം സശ്രീത

ചകാലതില ഹപൗസട്, തളതിപ്പറമ്പ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പകാകതകാടരം

സതി വതി ഗതിരശ്രീശന

ചകാലതില ഹപൗസട്, പകാകതകാടരം, തളതിപ്പറമ്പ പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

കൂകവകാടട്

വനജ ഡതി

ഹരതിദകാസട് മന്ദതിരരം, കൂകവകാടട്, കുറതികക്കകാല പതി.ഒ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പൂകക്കകാതട് ചതരു

ചക നതിഷ

വതികനകാദട് നതിവകാസട്,പൂകക്കകാതട് ചതരു,തളതിപ്പറമ്പ

INC

തളതിപ്പറമ്പ

കശ്രീഴകാറ്റൂര

ഡതി എരം ബകാബ

തറമല ഹപൗസട്,കശ്രീഴകാറ്റൂര ,

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പകാലയകാടട്

ചകകാലഞകാടതി മഞട് ജുള

ചകകാലഞകാടതി ഹപൗസട്, പകാളയകാടട്, തളതിപ്പറമ്പ

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

പുളതിരംപറമ്പട്

സതി ലകണന

ചുണ്ടേയതില ഹപൗസട്,കരതിപ്പൂല ,കുപ്പരം പതി.ഒ

CPI

തളതിപ്പറമ്പ

ചകാലറ്റൂര

കകകാമതട് മുരളശ്രീധരന

കകകാമതട് ഹപൗസട്,കശ്രീഴകാറ്റൂര , തളതിപ്പറമ്പ

CPI(M)

CPI(M)

തളതിപ്പറമ്പ

കൂതപറമ്പ

വക്കുരംമല

രമകാഭകായട് .പതി

പചഴടതട് ചഹപൗസട്
ആമ്പതിലകാടട് .പതി .ഒ
നതിരമലഗതിരതി

കൂതപറമ്പ

കചകാരക്കുളരം

ചകകാഴുക്ക രകാജന

ചകകാഴുക്ക വശ്രീടതില _നശ്രീകരകാലതിച്ചകാല _പതി ഓ നതിരമലഗതിരതി

CPI(M)

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

നതിരമലഗതിരതി

പതി സഷജ

പതി പതി ചഹപൗസട്
പകാലകാപറമ്പട്
കൂതപറമ്പട്.പതി ഒ

കൂതപറമ്പ

നൂഞ്ഞുരംബകായതി

അകജഷട് ചക

പുതുകശ്ശേരതി ചഹപൗസട് _നൂഞ്ഞുരംബകായട്_പതി ഓ കൂതപറമ്പട്

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

പകാല പറമ്പ

പതി സതി ഷമശ്രീര

ചചവതിട്ടുകുളരം ചഹപൗസട് _പതി ഒ മൂരരകാടട്

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

അടതിയകാരപകാറ

ചക ദശ്രീപ

തച്ചതികലരതി കണ്ടേതി ചഹപൗസട് _കൂതപറമ്പട് പതി ഒ

CPI(M)

അജതിത കുമകാരതി പതി

രമ നതിവകാസട്
മൂരരകാടട് പതി ഒ

CPI(M)

CPI
CPI(M)

കൂതപറമ്പ

മൂരരകാടട് കനകാരതട്

കൂതപറമ്പ

മൂരരകാടട് ഈസട്

എ പതി ശശ്രീകല

മശ്രീതചല പുരയതില വശ്രീടട്
ചന്ജല
മൂരരകാടട്

കൂതപറമ്പ

പുഞകലകായതി

വതി ചന്ദ്രന

രഗതിന നതിവകാസട് _പതി ഒ മൂരരകാടട്
പുതന പറമ്പട്
ചകകാളുത്തൂ പറമ്പട്
മൂരരകാടട് പതി ഒ

കൂതപറമ്പ

കുളതട്പറമ്പ

ചക രമ

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

മൂരരകാടട് ചസനടല

കുന്നപ്പകാടതി മകനകാഹരന

മഞകാരം പറമ്പതില വശ്രീടട് _മൂരരകാടട് പതി ഒ

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

നരവൂര ചസപൗതട്

സതി വതി മുകുന്ദന മകാസര

നതിഗതില നതിവകാസട് _ചസപൗതട് നരവൂര_കൂതപറമ്പട് പതി ഒ

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

കുറതിക്കകാടട്

ശരകാമള സതി

ശരകാരം നതിവകാസട് _മൂരരകാടട് പതി ഒ

CPI(M)
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കൂതപറമ്പ

ചടപൗണ്

പകാച്ചകണ്ടേതി ചഹപൗസട്
കഗകാകുല സശ്രീറട്
കൂതപറമ്പട്

സഫറശ്രീന പതി ചക

CPI(M)

വള്ളുപ്പറമ്പതട് ചഹപൗസട്
നരവൂര കൂതപറമ്പട്
കൂതപറമ്പ

കക്കകാടട്

ലശ്രീന എരം ചക

കൂതപറമ്പ

നരവൂര ചസനടല

പത്മജ പദമനകാഭന

പുഷകാലയരം നരവൂര _കൂതപറമ്പട്

CPI(M)

എ ചക വതികനകാദന

എളകായതതില ചഹപൗസട്
നരവൂര
കൂതപറമ്പട് പതി ഒ

CPI(M)

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

തൃക്കണ്ണട്പുരരം

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

തൃക്കണ്ണട്പുരരം ചസപൗതട്

ചക അകശകാകന

കമകാകടമല ചഹപൗസട്
തൃക്കണ്ണപുരരം
പൂകക്കകാടട്

കൂതപറമ്പ

തൃക്കണ്ണട്പുരരം ചവസട്

ചക സജതിത

എ ആര നതിവകാസട് _ലകരം വശ്രീടട് _പൂകക്കകാടട് പതി ഓ

CPI(M)

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

പകാറകാല

ചക വതികനകാദട്

നകാകണകാതട് ചഹപൗസട്
പകാറകാല
പതി ഓ കൂതപറമ്പട്

കൂതപറമ്പ

പൂകക്കകാടട്

പതി ഗശ്രീത

ശശ്രീഹരതി _സതി എസട് സശ്രീറട് _പൂകക്കകാടട് പതി ഓ

JD(S)

ML

കൂതപറമ്പ

നരവൂര

സുനശ്രീറതല ഹഫശ്രീഫ

സശ്രീനതട് മനസതില
നതിയര കസറട് ബകാങട്
കൂതപറമ്പട്

കൂതപറമ്പ

വലതിയ പകാറ

ഒ കപ്രമലത

ഒതകയകാതട് ചഹപൗസട് _പകാറകാല_കൂതപറമ്പട്

CPI(M)

കൂതപറമ്പ

എലതിപടചതിറ

മധസൂദനന പതി

പുതന പറമ്പതട് _പഴയനതിരതട്_കൂതപറമ്പട്

CPI(M)

INC

കൂതപറമ്പ

മൂലക്കുളരം

ബശ്രീന എരം എസട്

തുണ്ടേതിപ്പറമ്പതില ചഹപൗസട്
പഴയനതിരതട് പതി ഓ
കൂതപറമ്പട്

കൂതപറമ്പ

പഴയ നതിരതട്

ചക പ്രഭകാകരന

ഡകാരതിയസട് വതില്ല _പതി ഓ കൂതപറമ്പട്

INC

കൂതപറമ്പ

പകന്നരകാര

രജതികനഷട് കകക്കകാതട്

കമകച്ചരതി വശ്രീടട് _പതി ഓ കൂതപറമ്പട്

INC
CPI

കൂതപറമ്പ

ഇടയതില പശ്രീടതിക

ചക വതി ഗരംഗകാധരന

വണ്ടേതിക്കകാരനവതിട വശ്രീടട്
പതി ഓ കൂതപറമ്പട്

തലകശ്ശേരതി

നതിട്ടൂര

കപ്രമലത.ടതി

ലകതി നതിവകാസട്, നതിട്ടൂര-കപകാസട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ഇല്ലതിക്കുന്നട്

പതി.ചക . പരതിമള

പുളതിയുളതതില ചഹപൗസട്, കകാവുരംഭകാഗരം -കപകാസട്, തലകശ്ശേരതി-10

INC

തലകശ്ശേരതി

മണ്ണയകാടട്

ചകപതി. രകാഗതിണതി

ചനസട്, നതിട്ടൂര-കപകാസട്, തലകശ്ശേരതി-5

INC

തലകശ്ശേരതി

ബലതതില

ചക.ആയതിഷ

ചഫപൗസതിയ മനസതില, ചനട്ടൂര-കപകാസട്, കുകന്നകാതട്, തലകശ്ശേരതി -5

CPI(M)
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തലകശ്ശേരതി

കുകന്നകാതട്

എന . കമകാഹനന

ചചറതിയതട് , നതിട്ടൂര-കപകാസട്, കുകന്നകാതട്, തലകശ്ശേരതി

INC

തലകശ്ശേരതി

കകാവുരം ഭകാഗരം

അനതിത.സതി.പതി

മശ്രീതചല നകാമതട്, കകാവുരംഭകാഗരം-കപകാസട്, തലകശ്ശേരതി

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ചകകാളകശ്ശേരതി

ടതി.ചക.കപ്രമന

കദവസശ്വരം പറമ്പട് , കകാവുരംഭകാഗരം-കപകാസട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കുയകാലതി

ചക. പതി. സുകരഷട് കുമകാര

ബശ്രീന ഭവന , കകാവുരംഭകാഗരം-കപകാസട്

INC

തലകശ്ശേരതി

കകകാമതട് പകാറ

സുശശ്രീല.ടതി.വതി

പുഴക്കല മശ്രീതല , കകാവുരംഭകാഗരം-കപകാസട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കുഴതിപ്പങ്ങകാടട്

സസറ മുഹമദട്

ചചറതിയ പറമ്പതട്, ചതിറക്കര-കപകാസട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കകണ്ണകാതട് പളതി

ചക.പതി. അനസകാരതി

നകാതട് ചഹപൗസട്, എരം.എസട്.കറകാഡട് , ചതിറക്കര, തലകശ്ശേരതി

ML

തലകശ്ശേരതി

ചടപൗണ്ഹകാള

മകാണതിയകാടട് സകാബതിറ

ആയതിഷ നതിവകാസട്, ചജ.ടതി . കറകാഡട്, തലകശ്ശേരതി

ML

തലകശ്ശേരതി

കമകാരകുന്നു

ടതി.എന.സുഖദ

സുധരമ , ചതിറക്കര-കപകാസട് , തലകശ്ശേരതി

CPI

തലകശ്ശേരതി

ചതിറക്കര

ടതി.എ. സുനതില കുമകാര

സകജകാസട്, ചതിറക്കര-കപകാസട്, തലകശ്ശേരതി -4

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കുഞപറമ്പട്

വകാഴയതില ലകതി

ശശ്രീലകാ ഭവന, ചതിറക്കര-കപകാസട്

CPI

തലകശ്ശേരതി

ചചല്ലക്കര

ആമതിന മകാളതിയക്കല

നഫശ്രീസതട്, ചറയതിലകവ കസഷന കറകാഡട്, തലകശ്ശേരതി-4

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

മകഞകാടതി

ഇ.ചക. കഗകാപതിനകാഥന

കശയസട് , കപകാസട്- തതിരുവങ്ങകാടട്, തലകശ്ശേരതി-3

BJP

തലകശ്ശേരതി

ചപരതിങ്ങളരം

എ. പപ്പന മകാസര

ശശ്രീലകതി, കുടതിമകാക്കൂല, കപകാസട്-തതിരുവങ്ങകാടട്, തലകശ്ശേരതി-3

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

വയലളരം

ഗശ്രീത.എരം.പതി

ഗശ്രീതകാലയരം, പതി.പതി. അനന്തന കറകാഡട് , തലകശ്ശേരതി-3

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ഉറകങ്ങകാടട്

സതി. കഗകാപകാലന

എന.എന. നതിവകാസട്, കപകാസട്-തതിരുവങ്ങകാടട്, വയലളരം, തലകശ്ശേരതി

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കുടതിമകാക്കൂല

വതി. എരം. സുകുമകാരന

മുകല്ലകാളതി ചഹപൗസട്, കപകാസട്- തതിരുവങ്ങകാടട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ചകന്ദ്രകാതട്

പതി. ബകാലന മകാസര

പ്രസകാദരം, പറകൂല, കപകാസട്- പകാറകാല, തലകശ്ശേരതി-670671

CPI

തലകശ്ശേരതി

മൂഴതികര

ബതിന.പതി

പുതനപുരയതില ചഹപൗസട്, കപകാസട്- മൂഴതിക്കര

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ഈങ്ങയതില പശ്രീടതിക

ചക. കശകാഭ

കക്കടവതട് , കകകാടതികയരതി, തതിരുവങ്ങകാടട്-കപകാസട്, തലകശ്ശേരതി-670103

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കകകാടതികയരതി ചവസട്

ഫകാതതിമ.പതി.എരം

പുതതിയമകാളതികയക്കല , ടതി. സതി. കറകാഡട്, കപകാസട് - ചതിറക്കര

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കരല ചതരു

പതി. വതി. വതിജയന മകാസര

അശശ്വതതി, കകകാടതികയരതി, കപകാസട്- തതിരുവങ്ങകാടട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

മമ്പളതികുന്നു

കകാടതില കണ്ടേരന കുമകാരതി

കകാടതില കണ്ടേരന ചഹപൗസട്, കപകാസട്- പകാറകാല

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

കകകാടതികയരതി

പതി.പതി. ഗരംഗകാധരന

പതിടനവതിട , കരകാല ചതരു , കപകാസട്- പകാറകാല -670671

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

മശ്രീതചല കകകാടതികയരതി

സതി. ചക. രകമശന

പദമതിനതി നതിവകാസട്, കപകാസട്- പകാറകാല

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

പകാറകാല

വതിമല

ഗുരുകൃപ, കപകാസട്- പകാറകാല

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ചപകാതുവകാകച്ചരതി

ബശ്രീന പ്രഭകാകരന

ചചകമ്പകാണ്ടേവതിട , കപകാസട്- പകാറകാല

INC

തലകശ്ശേരതി

മകാടപശ്രീടതിക

രകാഘവന .ടതി

സുരഭതി , കപകാസട്- പകാറകാല

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

പുകന്നകാല ഈസട്

ജമുന ടശ്രീച്ചര

പുതതികയടതട്, കപകാസട്- പുകന്നകാല

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

പുകന്നകാല

യു.ചക. പ്രശ്രീത

തളതിയകാറത ചഹപൗസട്, കപകാസട്-പുകന്നകാല

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ചകകാമല വയല

കുന്നുമല കകാടതില പറമ്പതട് ദശ്രീപ കുന്നുമല കകാടതില പറമ്പതട്, കപകാസട്- പുകന്നകാല
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തലകശ്ശേരതി

നങ്ങകാറതട്

ചക. രകാധ ടശ്രീച്ചര

സുരഭതി, ചടമ്പതിള കഗറട്-കപകാസട് , നങ്ങകാറതട് പശ്രീടതിക

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

തലകായതി

അനതില

പുതതിയപുരയതില ചഹപൗസട്, തലകായതി, ചടമ്പതിള കഗറട്-കപകാസട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ചടമ്പതിള

ചസപൗജതട് ടശ്രീച്ചര

ഷഹലകാസട് , പതിലകാക്കൂല , തലകശ്ശേരതി

ML

തലകശ്ശേരതി

കല്ലകായ്ചതരു

വതി. രമ

മണല വടരം കുനതിയതില, കപകാസട്-തതിരുവങ്ങകാടട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

തതിരുവങ്ങകാടട്

അഡശ്വ സതി. ടതി. സജതിതട്

ശശ്രീരകാരം നതിവകാസട്, കപകാസട്- തതിരുവങ്ങകാടട്

INC

തലകശ്ശേരതി

കഗകാപകാലചപട

ടതി. വതി. മകനകാരമ

അനശശ്വര, തതിരുവങ്ങകാടട്-കപകാസട്, കുടതിമകാക്കൂല

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

ചസനറട്.പശ്രീറരസട്

ഐറതിന സശ്രീഫന

അമ്പലവളപ്പതില, ചടമ്പതിള കഗറട്-കപകാസട്

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

സസദകാര പളതി

എ.ചക. സക്കറതിയ

നകാസൂകട് , ഓളഡട് കപകാസട് ഓഫശ്രീസട് കറകാഡട്, തലകശ്ശേരതി-4

ML

തലകശ്ശേരതി

വശ്രീകവരസട്

ടതി.സതി. അബ്ദുല ഖതിലകാബട്

റതികകാസട്,കഗകാപകാലകപട, തലകശ്ശേരതി

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

മറതിയകാമ

മകനകാജട്

കളതതില പറമ്പട്, എരം.എരം. കറകാഡട്, തലകശ്ശേരതി

BJP

തലകശ്ശേരതി

സകവടരം

ചടനസതി കനകാമതിസട്

കനകാമശ്രീസട് ചഹപൗസട്, ചകാലതില, തലകശ്ശേരതി

IND

തലകശ്ശേരതി

മകാടരംബരം

പതി. പതി. ഖകാലശ്രീദട്

ആയതിശകാസട്, കകായതട് കറകാഡട്, തലകശ്ശേരതി

ML

തലകശ്ശേരതി

കയതട്

സതി.ഒ .ടതി. നസശ്രീര

ഹകാജറ മനസതില,കകായതട് കറകാഡട്, തലകശ്ശേരതി

CPI(M)

തലകശ്ശേരതി

പകാലതികശ്ശേരതി

ബരംഗ ഷരംസു

പയകാപുറതട് ബരംഗകാ ചഹപൗസട്, തലകശ്ശേരതി

INL

തലകശ്ശേരതി

ചചടരം കുന്നു

അഡശ്വ ചക.എ. ലതശ്രീഫട്

മകാഞ്ഞൂസട്, കചടരംകുന്നു, തലകശ്ശേരതി

ML

തലകശ്ശേരതി

കകകാരടട്

ഷകാനവകാസട്.ടതി.പതി

ചസക്കശ്രീന മനസതില, നതിയര ചകകാകനകാരവയല , തലകശ്ശേരതി

ML

തലകശ്ശേരതി

ചകകാടുവളതി

അഡശ്വ എരം.വതി. മുഹമദട് സലതിരം

സൂരജട്, കചടരംകുന്നു, തലകശ്ശേരതി

CPI(M)

പയന്നൂര

കണതികയരതി

സതി .നളതിനതി

തയതില ചഹപൗസട് ,കണതിചയരതി
ചവള്ളൂര.പതി.ഒ

CPI(M)

പയന്നൂര

കതിഴക്കുരംമ്പകാടട്

സതി . കഗകാവതിന്ദന

നശ്രീയര വശ്രീകവരസട് ചസകാസസറതി , പതി. ഓ .ചവള്ളൂര

CPI(M)

പയന്നൂര

ചവള്ളൂര ഈസട്

പകാവൂര നകാരകായണന

പകാവൂര ചഹപൗസട് , ചവള്ളൂര. പതി.ഓ

CPI(M)

പയന്നൂര

എച്ചതിലകാരം വയല

വതി.വതി.സജതിത

കതവണകങകാടട് ചഹപൗസട് , മുണ്ടേവളപ്പട് , കകണ്ടേകാതട്

CPI(M)

പയന്നൂര

കകണ്ടേകാതട്

ചന്ദ്രതിക.ചക

ചകാമുണ്ടേതി ചഹപൗസട് , പതി.ഓ കകണ്ടേകാതട്

CPI(M)

പയന്നൂര

കകകാകറകാരം കനകാരതട്

പുതതിയ പുരയതില വനജ

കകകാകറകാരം കനകാരതട് , ചകാലചക്കകാടു .പതി.ഓ

CPI

പയന്നൂര

കകകാകറകാരം ചസനടല

ടതി . കപ്രമവല്ലതി

പതിലകാക്കകാല , പതി.ഓ ചകാലചക്കകാടു

CPI(M)

പയന്നൂര

കകകാകറകാരം ചസപൗതട്

ചക. കകാരതരകായനതി

നടവളപ്പതില ചഹപൗസട് , കൂരക്കര പതി.ഓ ചകാലചക്കകാടു

CPI(M)

പയന്നൂര

മുതതിയലരം

ഐ. വതി. ഗതിരതിജ

പളതിതറ , പതി.ഓ കകകാകറകാരം

CPI(M)

പയന്നൂര

കകാനകായതി കനകാരതട്

എരം. വകാസന്തതി

കകാനകായതി കകാനരം , പതി.ഓ. കകാനകായതി

CPI(M)

പയന്നൂര

മണതിയറ

ടതി.വതി .രകാജന

മണതിയറ ഈസട് , കകാനകായതി . പതി.ഓ

CPI(M)

പയന്നൂര

കകാനകായതി ചസപൗതട്

ചക. വതി. ലളതിത

മുതതതി , പതി.ഓ. കകകാകറകാരം

CPI(M)

പയന്നൂര

പരവന്തട

ചക.വതി .രകാഘവന

മുതതതി , കകകാകറകാരം പതി.ഓ

CPI(M)

പയന്നൂര

ചകകാചക്കകാടട്

പതി.പതി. ലശ്രീല

പരവന്തട, കകകാകറകാരം പതി.ഓ

CPI(M)
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പയന്നൂര

ചതിറകാരതിചകകാവ്വല

ചക. പവതിതന

പ്രണവരം , കകണ്ടേകാതട് , പതി.ഓ

CPI(M)

പയന്നൂര

ചപരുമ്പ

എന . വതി . കകകാരന

നടുവളപ്പതില ചഹപൗസട് , പതി.ഓ കകണ്ടേകാതട്

CPI(M)

പയന്നൂര

കഹകാസതിറല

കപകാകതര കൃഷ്ണന

കപകാകതര ചഹപൗസട് , ചകകാക്കകാനതികശ്ശേരതി , പയന്നൂര

CPI(M)

പയന്നൂര

ചകകാക്കകാനതികശ്ശേരതി

ചന്ദ്രന മണതിയറ

നകാരകായണശ്രീയരം , ചകകാക്കകാനതികശ്ശേരതി , പയന്നൂര

INC

പയന്നൂര

ചടപൗണ് വകാരഡട്

എ. ചക. ശശ്രീജ

ശശ്രീലകതി , വതികല്ലജുഓഫശ്രീസട്- ചടമ്പതിള കറകാഡട് , പയന്നൂര

INC

പയന്നൂര

മകാവതികച്ചരതി

സതി. രകാഘവന

ചകാകലന ചഹപൗസട് , മകാവതികച്ചരതി., പയന്നൂര

CPI(M)

പയന്നൂര

കണ്ടേങകാളതി കനകാരതട്

ഡതി.ചക. കഗകാപതിനകാഥന

ചകകാടകാരതട് വശ്രീടട് , കണ്ടേങകാളതി , പതി.ഓ

INC

പയന്നൂര

കണ്ടേങകാളതി ചസപൗതട്

ശശതി വടചക്കകാവ്വല

പതി.ഓ. കണ്ടേങകാളതി , പയന്നൂര

CPI(M)

പയന്നൂര

പുഞക്കകാടട്

കശകാഭന പതി പതി

തളതിയതില വശ്രീടട്, പുഞക്കകാടട്.പതി.ഒ, പയന്നൂര.

INC

പയന്നൂര

ചകകാറതി

ടതി സകരകാജതിനതി ടശ്രീച്ചര

നശ്രീകലശശ്വര വതിഹകാര, കകാറകമല, പതി.ഒ.അന്നൂര.

INC

പയന്നൂര

മമ്പലരം

പതിലകാക്കകാല അകശകാകന

പതിലകാക്കകാല ചഹപൗസട്, മമ്പലരം, പതി.ഒ.പയന്നൂര

INC

പയന്നൂര

പകടകാളതി

എരം പ്രദശ്രീപന

ചസപൗതട് മമ്പലരം, പയന്നൂര

CPI(M)

പയന്നൂര

ചടമ്പതിളവകാടട്

അതകായതി പത്മതിനതി

മഹകാകദവ ഗ്രേകാമരം,_പതി.ഒ.പയന്നൂര

INC

പയന്നൂര

ഗ്രേകാമരം ഈസട്

ചക ചക കുമകാര

കല്ലതിടതില ചഹപൗസട്, പതി.ഒ.പയന്നൂര.

INC

പയന്നൂര

ഗ്രേകാമരം ചവസട്

വതിലകാസതിനതി ചക

കകണ്ണകാതട് ചഹപൗസട്, സുരഭതി നഗര, പയന്നൂര.

CPI(M)

പയന്നൂര

കകകളകാതട് ചസപൗതട്

പുതലതട് ഇനകലഖ

പുതലതട് ചഹപൗസട്,_കകകളകാതട്,പയന്നൂര

CPI(M)

പയന്നൂര

കകകളകാതട് കനകാരതട്

സുശശ്രീല ബതി

വകാടതിപ്പുറരം കകകാളനതി, ചകകാറതി,പയന്നൂര.

INC

പയന്നൂര

കവ്വകായതി

നസശ്രീമ ടശ്രീച്ചര

ആലക്കകാടട് ചഹപൗസട്, കവ്വകായതി,പതി.ഒ.കവ്വകായതി.

ML

പയന്നൂര

തകായതികനരതി ചവസട്

എരം ബഷശ്രീര

തകായതികനരതി,പതി.ഒ.പയന്നൂര.

ML

പയന്നൂര

തകായതികനരതി ഈസട്

പതി. ശരകാമള

മൂരതിചക്കകാവ്വല, പതി.ഒ.പയന്നൂര.

CPI(M)

പയന്നൂര

മുചതികല്ലകാടട് വകാരഡട്

ചക. ചക. കൃഷ്ണന

തകായതികനരതി മുച്ചതികലകാടതിനു സമശ്രീപരം, പതി.ഒ.പയന്നൂര.

CPI(M)

പയന്നൂര

അന്നൂര ചസപൗതട്

ചക. ചക. ഫലഗുനന

കൃപ ചഹപൗസട്, കകണ്ടേകാതട്,പതി.ഒ.കകണ്ടേകാതട്.

INC

പയന്നൂര

അന്നൂര ഈസട്

ചക ചക ഗരംഗകാധരന

കൂകലകാതരംകണ്ടേതി ചഹപൗസട്, പതി.ഒ.അന്നൂര, പയന്നൂര.

CPI(M)

പയന്നൂര

അന്നൂര ഈസട് ചകകാവ്വല

എ പതി നകാരകായണന

ആനതിടതില പടതിഞകാചറയതില ചഹപൗസട്,കകാറകമല, പതി.ഒ.അന്നൂര.

INC

പയന്നൂര

ശകാന്തതി ഗ്രേകാമരം

അണക്കുര പുരയതില ജഗദശ്രീശന
എ

അണക്കുര പുരയതില, പതി.ഒ.അന്നൂര

INC

പയന്നൂര

കകാര

എരം .ചക . ഷമശ്രീമ

തകായതികനരതി, പതി.ഒ.പയന്നൂര.

ML

പയന്നൂര

അന്നൂര ചവസട്

എരം . ശശതിധരന

അന്നൂര.പതി.ഒ, പയന്നൂര

INC

പയന്നൂര

കകാറകമല ചവസട്

ചക .വതി . ബകാബ

പുണ്ണകാക്കന ചഹപൗസട്, ചവള്ളൂര.പതി.ഒ.

CPI

പയന്നൂര

കകാറകമല ഈസട്

ജയ . സതി

ചതിറക്കുണ്ടേതില ചഹപൗസട്, പതി.ഒ.ചവള്ളൂര.

CPI(M)

പയന്നൂര

ചവള്ളൂര ചവസട്

എരം . വനജ

മനതികയരതി ചഹപൗസട്, കകാറകമല,പതി.ഒ.ചവള്ളൂര.

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

ബല്ലകാ കടപുറരം ചവസട്

പതി സുസബദ

ബല്ലകാ കടപ്പുറരം, കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

ML
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കകാഞങ്ങകാടട്

ബല്ലകാ കടപുറരം ഈസട്

ഹസശ്രീന തകാജുദ്ദശ്രീന

ഇടമല ചഹപൗസട്, ഗകാരഡന വളപ്പട്, കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

കകാഞങ്ങകാടട് ചടപൗണ്

ഗരംഗകാ രകാധകാകൃഷ്ണന

ധ/0 ചക പതി രകാധകാകൃഷ്ണന,സതിന നതിവകാസട്, കനകാരതട് കകകാടച്ചര
ിതി,കകാഞങ്ങകാടട്

IND

കകാഞങ്ങകാടട്

അതതിയകാമ്പൂര

പതി ലശ്രീല

W/O ബതി രകാജന, കുന്നുമല ചഹപൗസട്, അതതിയകാമ്പൂര

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

ദുരഗകാ ഹയരചസക്കനിട്ററതി സ്കൂള എസട് വകജ്രേശശ്വരതി

കദവന കറകാഡട്, കഹകാസ്ദുരഗട്, കകാഞങ്ങകാടട്

BJP

കകാഞങ്ങകാടട്

കകാരകാട്ടുവയല

ശശ്രീധരന എച്ചട് ആര

ചഹഡ്കപകാസകാഫശ്രീസതിനു സമശ്രീപരം,കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

BJP

കകാഞങ്ങകാടട്

ചനല്ലതിക്കകാടട്

പുഷലത എരം

D/O അമ്പൂഞതി, ചനല്ലതിക്കകാടട്, ബല്ല പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

ജതി എച്ചട് എസട് ബല്ലകാ ഈസട്

ശരകാമള സതി

W/0 കുമകാരന നകായര ടതി, ചനല്ലതിക്കകാടട്, ബല്ല പതി ഒ

IND

കകാഞങ്ങകാടട്

എ സതി നഗര

പതി വസന്ത

സപരടുക്കരം, ബല്ല പതി ഒ

BJP

കകാഞങ്ങകാടട്

അടമ്പതില

ചക കുസുമരം

നകാരകായണശ്രീയരം, ബല്ല പതി ഒ

INC

കകാഞങ്ങകാടട്

കതകായമല

സതി ജകാനകതിക്കുടതി

ചചരക്കര വശ്രീടട്,ബല്ല പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

ആറങ്ങകാടതി

ടതി അബൂബക്കര ഹകാജതി

ഹസശ്രീന മനസതില, കൂളതിയനകകാല, കകാഞങ്ങകാടട്

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

എന ജതി ഒ കശ്വകാരകടഴട്

സതി ചക വത്സലന

അരയതി, ചകാളക്കകാല കകാഞങ്ങകാടട് ചസപൗതട് പതി ഒ

BJP

കകാഞങ്ങകാടട്

മുനസതിപ്പല ഓഫശ്രീസട്

സശലജ ടതി വതി

കഹകാസ്ദുരഗട്, കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

INC

കകാഞങ്ങകാടട്

ലകതിനഗര

വതിജയമുകുന്ദട്

നതിയര എല വതി ചടരംപതിള, കഹകാസ്ദുരഗട്

BJP

കകാഞങ്ങകാടട്

കണതിയകാരംകുളരം

സുമയ ടതി ചക

ടതി ചക മനസതില, അലകാമതിപ്പളതി

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

മകാകതകാതട്

എരം മകാധവന

ചകകാവ്വലപ്പളതി, കകാഞങ്ങകാടട് ചസപൗതട് പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

നശ്രീലകാങര

റരംസകാന ആറങ്ങകാടതി

ആറങ്ങകാടതി, കകാഞങ്ങകാടട്

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

കകാഞങ്ങകാടട് ചസപൗതട്
ഹയരചസക്കനിട്ററതി സ്കൂള

പതി കശകാഭ

ചപരതിയല ചഹപൗസട്, കകാഞങ്ങകാടട് ചസപൗതട് പതി ഒ

INC

കകാഞങ്ങകാടട്

അരയതി കകാരതതിക

ദതിവര ചക

അരയതി, കകാഞങ്ങകാടട് ചസപൗതട് പതി ഒ

SJ(D)

കകാഞങ്ങകാടട്

ഭൂതകാനരം കകകാളനതി

പ്രഭകാകരന വകാഴുകന്നകാചറകാടതി

ഗുരുവനരം, ഉപ്പതിലതിസക്ക പതി ഒ

INC

കകാഞങ്ങകാടട്

കചടതികറകാഡട് ദതിവരകാരംമ്പകാറ

ചക വതി അമ്പുഞതി

കചടതി കറകാഡട്, ഉപ്പതിലതിസക്ക പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

ഉപ്പതിലതിസക്ക

പതി വതി കമകാഹനന

കമനതികക്കകാടട്, ഉപ്പതിലതിസക്ക പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

പുതുസക്ക

ചക രവശ്രീന്ദ്രന

കലയക്കുന്നുമല ചഹപൗസട്,പുതുസക്ക പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

മധരസങ

അനതിലകുമകാര വകാഴുകന്നകാചറകാടതി

വകാഴുകന്നകാചറകാടതി, ഉപ്പതിലതിസക്ക പതി ഒ

INC

കകാഞങ്ങകാടട്

ഐകങ്ങകാതട്

പതി സുശകാന്തട്

പുതതിയപുരയതില വശ്രീടട്, ചകകാവ്വല കസകാര,കകാഞങ്ങകാടട് ചസപൗതട് പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

പടന്നക്കകാടട്

സുസലഖ എല

സകാജതിത മനസതില, പതി ഒ പടന്നക്കകാടട്

INL

കകാഞങ്ങകാടട്

തശ്രീരത്ഥരംക്കര

കശകാഭ

കണതിച്ചതിറ, പതി ഒ സതക്കടപ്പുറരം

INC

കകാഞങ്ങകാടട്

മരക്കകാപ്പട് കടപ്പുറരം

കരുണകാകരന ടതി പതി

അനന്തരംപള, പതി ഒ സതക്കടപ്പുറരം

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

ഒഴതിഞവളപ്പട്

പ്രദശ്രീപന മരക്കകാപ്പട്

മരക്കകാപ്പട് കടപ്പുറരം, ഒഴതിഞവളപ്പട് പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

കരുവളരം

ടതി കുഞതികൃഷ്ണന

കരുവളരം, പടന്നക്കകാടട് പതി ഒ

INC

കകാഞങ്ങകാടട്

കുറുന്തൂര

ടതി കുമകാരന

തണ്ടുമല വശ്രീടട്, കുറുന്തൂര, പതി ഒ പടന്നക്കകാടട്

CPI(M)
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കകാഞങ്ങകാടട്

ഞകാണതിക്കടവട്

മറതിയരം

സുഹറമനസതില, ഞകാണതിക്കടവട്, പതി ഒ ഒഴതിഞവളപ്പട്

INL

കകാഞങ്ങകാടട്

മൂവകാരതിക്കുണ്ടേട്

ചക വതി കൃഷ്ണന

കുറുന്തൂര,പതി ഒ പടന്നക്കകാടട്

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

പടകാക്കകാല

ഹരംസതട് അബൂബക്കര

ഹരംസതട് മനസതില, പടന്നക്കകാടട്, പതി ഒ പടന്നക്കകാടട്

ML

കസഹകാലയരം, കല്ലൂരകാവതി, കകാഞങ്ങകാടട് ചസപൗതട്
കകാഞങ്ങകാടട്

മുറതിയനകാവതി

അസതിനകാര കല്ലൂരകാവതി

പതി ഒ

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

കല്ലൂരകാവതി

അഡശ്വ എന എ ഖകാലതിദട്

കകാഞങ്ങകാടട് കടപ്പുറരം,പതി ഒ
കകാഞങ്ങകാടട്

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

ആവതിയതില

ഖദശ്രീജ ഹമശ്രീദട്

ഹകാപ്പതി വതില്ല, ആവതിയതില, കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

കുശകാല നഗര ചസപൗതട്

കബബതി ചക

ആദതിതരന ചഹപൗസട്, കുശകാലനഗര ചസപൗതട്

IND

കകാഞങ്ങകാടട്

ചഹകാസ്ദുരഗട് കടപ്പുറരം

റഹതട് മജശ്രീദട്

മഹറൂഫ മനസതില, കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

ML

കകാഞങ്ങകാടട്

ചകകാവ്വല

ശതിവദത എച്ചട്

ട/0 രകാമചന്ദ്ര, ചകകാവ്വല, കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

CPI(M)

കകാഞങ്ങകാടട്

ആവതിക്കര

ലകതി എ ചക

പ്രതിയ നതിവകാസട്, ആവതിക്കര, കകാഞങ്ങകാടട് പതി ഒ

CPI(M)

കഹകാസ്ദുരഗട് കടപ്പുറരം, കകാഞങ്ങകാടട്.

കകാഞങ്ങകാടട്

മശ്രീനകാപ്പശ്രീസട്

പതി.ചക.മുഹമദട് കുഞതി

കകാസരകഗകാഡട്

കചറസങ ചവസട്

മുഹമദട് മുസ്തകാഖട് കചരസങ

S/O അബ്ദുള, കചരസങ കടപ്പുറരം, കുടങപ്പുു പതി ഒ, കകാസരകഗകാഡട്

INL

കകാസരകഗകാഡട്

കചറസങ ഈസട്

അബകാസട് ബശ്രീഗരം

പൂന ചമകായ്ദശ്രീന മഹല, ചനല്ലതിക്കുന്നട്

INL

കകാസരകഗകാഡട്

അടുക്കതട് വയല

ആയതിഷതട് റുസമസ റഫശ്രീഖട്

ബഷശ്രീര മനസതില, അടുക്കതട് ബയല, കകാസറകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തകാളതിപടുപ്പട്

അനതിത

രകാമനകായതികട്, തകാളതിപ്പടുപ്പട്, അടുക്കതട് ബയല

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

കറന്തക്കകാടട്

നതിരമല

ശകാന്തതി നഗര, കറന്തക്കകാടട്, കകാസരകഗകാഡട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

ആനഭകാഗതില

കജരകാതതി

ശകാന്തതി നഗര, കറന്തക്കകാടട്, കകാസരകഗകാഡട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

നുളതിപ്പകാടതി

ചന്ദ്രകശഖരന

പകാകങകാടട് ചഹപൗസട്, കകാസറകഗകാഡട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

നുളതിപ്പകാടതി കനകാരതട്

കലകാവതതി

മൂകകാരംബതിക നതിവകാസട്, അണങ്കൂര, കകാസരകഗകാഡട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

അണങ്കൂര

രകമഷട് പതി

ശശ്രീരകാരം, തകാളതിപ്പടുപ്പട്, കകാസരകഗകാഡട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

വതിദരകാനഗര

അരജുനന തകായലങ്ങകാടതി

ചനലക്കള, വതിദരകാനഗര

INC

കകാസരകഗകാഡട്

ബദതിര

ബശ്രീഫകാതതിമ ഇബകാഹതിരം

ചുടുവളപ്പട്, വതിദരകാനഗര

ML

കകാസരകഗകാഡട്

ചകാല

അബ്ദുള റഹകാന കുഞട്

സകാജതിത മനസതില, ചകാല വതിദരകാനഗര

ML

കകാസരകഗകാഡട്

ചകാലക്കുന്നട്

നജ്മുന്നശ്രീസ

ചകാല ചഹപൗസട്, വതിദരകാനഗര

INL

കകാസരകഗകാഡട്

തുരുതതി

ടതി എ മുഹമദട് കുഞതി

ഉസനസട് മനസതില, തുരുതതി

ML

കകാസരകഗകാഡട്

ചകകാല്ലരംപകാടതി

മജശ്രീദട് ചകകാല്ലമ്പകാടതി

ചകകാല്ലമ്പകാടതി ചഹപൗസട്, ചകകാല്ലമ്പകാടതി പതി ഒ

IND

കകാസരകഗകാഡട്

പച്ചക്കകാടട്

ഖകാലതിദട് പച്ചക്കകാടട്

ചകകാല്ലമ്പകാടതി ചഹപൗസട്, കകാസരകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

ചചന്നതിക്കര

എരം. സുമതതി

ചതിനയ കകകാളനതി, വതിദരകാനഗര

CPI(M)

കകാസരകഗകാഡട്

പുലതിക്കുന്നട്

സരതിത

W/O കമകാഹനദകാസട്, അചമയട് കറകാഡട്, കകാസറകഗകാഡട്

BJP
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കകാസരകഗകാഡട്

ചകകാറകകകാടട്

രൂപകാറകാണതി

നതിയര എസട് ഡതി പതി ചടമ്പതിള, ചകകാറകക്കകാടട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

ഫതിഷട് മകാരക്കറട്

ചഫപൗസതിയ റഷശ്രീദട്

പൂരണരം മനസതില, മകാരക്കറട് കുന്നതില കറകാഡട്, കകാസറകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

ചഹകാണ്ണമൂല

സനമുന്നശ്രീസ എരം

അരമകാനതിയ മനസതില, ചഹകാണ്ണമൂല, ചകകാറകക്കകാടട്

IND

കകാസരകഗകാഡട്

ചതരുവതട്

സഫതിയ ചമകായ്ദശ്രീന കുഞതി

പളതിക്കകാല കട, നതിയര ജതി എരം വതി എച്ചട് എസട് എസട് തളങര

ML

കകാസരകഗകാഡട്

പളതിക്കകാല

തകാഹതിറ സതകാര

റതിസ്മതിയ വതില്ല, പകടല കറകാഡട്, തളങര

ML

ഷഹനകാസട് മനസതില, സശ്രീനതട് നഗര, തളങര
കകാസരകഗകാഡട്

ഖകാസതികലന

സുസലമകാന ഹകാജതി ബകാകങകാടട്

കകാസരകഗകാഡട്

തളങര ബകാകങകാടട്

കുഞതി ചമകായ്ദശ്രീന ബകാകങകാടട്

മദശ്രീന മനസതില, ബകാകങകാടട് കറകാഡട്, തളങര, കകാസറകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തളങര ജദശ്രീതട് കറകാഡട്

എന എ. മഹമൂദട് ഹകാജതി

S/O കുഞകാമു, പകടല കറകാഡട്, തളങര, കകാസറകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തളങര കണ്ടേതതില

ടതി ഇ അബ്ദുള

തളങര, കകാസറകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തളങര ചക ചക പുറരം

ഹകാഷതിരം കടവതട്

S/O ആമു, തളങര കടവതട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തളങര പടതിഞകാര

സുമയ ചമകായശ്രീന

W/O പതി എ ചമകായശ്രീന, തളങര പടതിഞകാറട്, പതി ഒ തളങര

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തളങര ദശ്രീനകാര നഗര

എ അബ്ദുള റഹതിമകാന

S/O അബ്ദുള, സമതതി, വതിദരകാനഗര പതി ഒ

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തകായലങ്ങകാടതി

മുഹമദട് കുഞതി തകായലങ്ങകാടതി

ചറപൗമകാസട് മനസതില, തകായലങ്ങകാടതി, കകാസറകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

തകാലൂക്കട് ഓഫശ്രീസട്

ശശ്രീലത എരം

D/O ചന്ദ്ര എരം കഗകദക്കരസട് ചഹപൗസട്, നതിയര പകാണ്ഡുരരംഗ ചടമ്പതിള,
എസട് വതി ടതി കറകാഡട് കകാസറകഗകാഡട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

ബശ്രീരന്തട് വയല

അശശ്വതിനതി

ബശ്രീരന്തട് ബയല, ഭൂതഗുഡതി (ചഹപൗസട്) കകാസറകഗകാഡട്

BJP

കകാസരകഗകാഡട്

ചനല്ലതിക്കുന്നട്

അബ്ദുള ഖകാദര ബങര

മൂസകാ മനസതില, ബങരകുന്നട്, ചനല്ലതിക്കുന്നട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

പളരം

സസബന്നതിസ ഹനശ്രീഫട്

ആലഫകാ ചഹപൗസട്, ചനല്ലതിക്കുന്നട് കകാസറകഗകാഡട്

ML

കകാസരകഗകാഡട്

കടപ്പുറരം ചസപൗതട്

നകാരകായണന

S/O കകാകവരതി, കസബ ബശ്രീച്ചട്, കകാസറകഗകാഡട്

INC

കകാസരകഗകാഡട്

കടപ്പുറരം കനകാരതട്

സുരകാജട്

സരസശ്വതതി വതിഹകാര, അടുക്കതട് ബയല ബശ്രീച്ചട്, കകാസറകഗകാഡട്

CPI(M)

കകാസരകഗകാഡട്

സലറട് ചഹപൗസട്

ലശ്രീലകാമണതി

W/O കമലകാകന, ഫതിഷറശ്രീസട് ഓഫശ്രീസതിനു സമശ്രീപരം, അടുക്കതട് ബയല
ബശ്രീച്ചട് കറകാഡട്
BJP

നശ്രീകലശശ്വരരം

പടതിഞകാറരംചകകാഴുവല ചവസട്

കകാരതരകായനതി ചക

W/O ബകാലന, മശ്രീതചല വശ്രീടതില, പടതിഞകാറരം ചകകാഴുവല

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

പടതിഞകാറരംചകകാഴുവല ഈസട്

നളതിനതി പതി

തണല, പടതിഞകാറരം ചകകാഴുവല, നശ്രീകലശശ്വരരം

IND

നശ്രീകലശശ്വരരം

കതിഴക്കനചകകാഴുവല

ദകാകകായണതി ഇ

ആതതിര, കതിഴക്കന ചകകാഴുവല

INC

നശ്രീകലശശ്വരരം

പകാലക്കകാടട്

ജകാനു ചക

പകാലക്കകാടട്, നശ്രീകലശശ്വരരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

ചതിറപ്പുറരം

സുകരഷട് ബകാബ പതി വതി

അഞ്ഞൂറകാന വശ്രീടട്, പകാലക്കകാടട്, നശ്രീകലശശ്വരരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

പകടന

ഭകാരഗവതി പതി

പയങ്ങപ്പകാടന വശ്രീടട്, പടതിഞകാറരം ചകകാഴുവല

CPI

നശ്രീകലശശ്വരരം

സുവരണ്ണവല്ലതി

ദകാകകായണതി കുഞതിക്കണ്ണന

ചതകക്കവശ്രീടട്, പകടന

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

പകാലതടരം

സുജകാത ഇ വതി

W/O പത്മനകാഭന, അങക്കളരതി, പുതരതിയടുക്കരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

പകാലകായതി

ചഗപൗരതി വതി

W/O കരുണകാകരന, കകകാടപ്പുറരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

വളതിക്കുന്നട്

ലത ടതി പതി

പകാലകായതി, പുതരതിയടുക്കരം

CPI(M)
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ചകാതമതട്

ലത പതി പതി

ചകകാഴുമല, ചകാതമതട്

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

പൂവകാലരംസക

അമ്പൂടതി ടതി വതി

S/O അമ്പകാടതി, ചകാതമതട്

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

കുഞതിപ്പുളതിക്കകാല

ശകാന്ത ടതി വതി

W/O കുഞതിക്കണ്ണന, ചപകാകടകാതുരുതതി, ചകാതമതട്

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

കകാരരരംകകകാടട്

പവതിതന ചക

S/O കകാരതിചപ്പകാക്കന (L)കുറുവകാടട് ചഹപൗസട്, ചകാതമതട്

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

കപകരകാല

കഗകാപകാലന വതി വതി

കകാരരകങകാടട്, കവളുവയല, ചകാതമതട്

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

തടകാകച്ചരതി

വത്സല പതി

W/O ചക സുകരഷട്, സകകവലതിക്കല, തടകാകച്ചരതി

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

പളതിക്കര 1

അമ്പു എന

ചപകായക്കര, പളതിക്കര

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

പളതിക്കര 2

രകമശന പതി

നതിരമകാലരരം, പളതിക്കര

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

കരുവകാകച്ചരതി

രകാജ ടതി ചക

കുളങ്ങര ചഹപൗസട്, പളതിക്കര, നശ്രീകലശശ്വരരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

കകയകാമ്പുറരം

സതരന എരം

ലകതി നതിലയരം, കകകായകാമ്പുറരം, നശ്രീകലശശ്വരരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

ആനച്ചകാല

പുരുകഷകാതമന വതി എരം

ഓരച്ച, കകകാടപ്പുറരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

കകകാടപ്പുറരം

ഇബകാഹതിരം പറമ്പതട്

കകകാടപ്പുറരം (പതി ഒ), നശ്രീകലശശ്വരരം

ML

നശ്രീകലശശ്വരരം

കടതിഞതിമൂല

അമ്പകാടതി ചക വതി

കടതിഞതിമൂല, സതക്കടപ്പുറരം, നശ്രീകലശശ്വരരം

IND

നശ്രീകലശശ്വരരം

പുറകതസക

പുഞക്കര പത്മനകാഭന

പുഞക്കര, പുറകതസക്ക, സതക്കടപ്പുറരം

INC

നശ്രീകലശശ്വരരം

സതക്കടപ്പുറരം ചസപൗതട്

ബശ്രീന വതി

പകാവൂര വശ്രീടട്, സതക്കടപ്പുറരം, നശ്രീകലശശ്വരരം

INC

നശ്രീകലശശ്വരരം

സതക്കടപ്പുറരം ചസനടല

സസനുദ്ദശ്രീന ചക

സഹകാറകാസട്, അഴതിതല, സതക്കടപ്പുറരം, നശ്രീകലശശ്വരരം

ML

നശ്രീകലശശ്വരരം

സതക്കടപ്പുറരം കനകാരതട്

സുധകാകരന തയതില

തയതില ചഹപൗസട്, സതക്കടപ്പുറരം

INC

നശ്രീകലശശ്വരരം

സതക്കടപ്പുറരം സശ്രീ കറകാഡട്

അബദുള മജശ്രീദട് ബതി

നശ്രീകലശശ്വരരം

സതക്കടപ്പുറരം കസകാര

ദകാകമകാദരന ചക വതി

അശശ്വതതി നതിവകാസട്, സതക്കടപ്പുറരം, നശ്രീകലശശ്വരരം

INC

നശ്രീകലശശ്വരരം

ചകകാടകാച്ചകാല

വത്സല എരം

ചകകാടച്ചകാല, സതക്കടപ്പുറരം, നശ്രീകലശശ്വരരം

INC

നശ്രീകലശശ്വരരം

കണതിച്ചതിറ

പ്രശ്രീത ചക

കുനതിനകമല ചഹപൗസട്, കണതിച്ചതിറ, നശ്രീകലശശ്വരരം

CPI(M)

നശ്രീകലശശ്വരരം

നശ്രീകലശശ്വരരം ചടപൗണ്

ഷജശ്രീര

ഫരതി മനസതില, ചമയതിന ബസകാര, നശ്രീകലശശ്വരരം

INC

കശ്വകാളതിറതി ഐസട് പ്ളകാനറതിനട് സമശ്രീപരം, സതക്കടപ്പുറരം, നശ്രീകലശശ്വരരം
ML
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