
1. ശശ. പപ. അബ്ദുല് ഹമശദദ,
(42-വളപക്കുനദ)
എഎ.എല്.എ.,
പുളപയക്കുതദ ഹഹൗസദ,
പടപകക്കാടദ പപ. ഒ., 
മലപ്പുറഎ-679 325.

7. ശശമതപ ഒ. എസദ. അഎബപക,
(128- ആറപങ്ങല്),
എഎ.എല്.എ.,
15/734,
ചക്കായയക്കാടദ വടയകവപളക്കാകത്തുവശടദ,
യകക്കാരക്കാണപ - 695 104

2. ശശ. വപ. അബ്ദുറഹപമക്കാന,
(44-തക്കാനൂര),
ബഹ. കക്കായപകവഎ വഖഫഎ ഹജദ 
തശരതക്കാടനവഎ വകുപദ മനപ,
സഎതൃപപ, ടപ. സപ. നഎ. 37/852,
വഞപയൂര പപ. ഒ., തപരുവനന്തപുരഎ.

8. ശശ. ജപ. ആര. അനപല്,
(130- നനടുമങ്ങക്കാടദ),
ബഹ. ഭകക്ഷ്യവഎ സപവപല് സപപ്ലൈസഎ 
വകുപ്പുപ്പുുമനപ,
അജന്ത, രക്കാജദ ഭവനദ എതപർവശഎ, 
നവളയമ്പലഎ,
തപരുവനന്തപുരഎ.

3. നപക്കാഫ. ആബപദദ ഹപസന തങ്ങള,
(46-യകക്കാടകല്),
എഎ.എല്.എ.,
ഹറപമൻ ഹഹൗസദ,
കരുവന്തപരുതപ, നകക്കാടകക്കാടകതദ ,  
വടകക്കാങ്ങര പപ.ഒ
മലപ്പുറഎ - 679 324.

9. ശശ. എ. പപ. അനപല് കുമക്കാർ,
(36- വണ്ടൂർ)
എഎ.എല്.എ.,
ശശലകഎ, 
തക്കാഴദ വക്കാരഎ യറക്കാഡദ,
മലപ്പുപ്പുുറഎ പപ.ഒ.,

4. ശശ.അഹമ്മദദ യദവരയകക്കാവപല്, 
(28-യകക്കാഴപയകക്കാടദ സഹൗതദ)  
 ബഹ. തുറമുഖവഎ മമമ്യൂൂസപയവഎ പുരക്കാവസപ്പുു 
സഎരകണവഎ വകുപ്പുപ്പുുമനപ,
പതകക്കാടദ ഹഹൗസദ, വഴുതകക്കാടദ, 
തപരുവനന്തപുരഎ.  

10. ശശ. അനൂപദ യജകബദ
(85-പപറവഎ)
എഎ.എല്.എ.,
തക്കാണപക്കുയനല് വശടദ,
ഒലപയപുറഎ പപ. ഒ.,
കൂതക്കാട്ടുക്കുളഎ, പപന - 686 662

5. ശശ. എൻ.നക. അകദബര,
(63-ഗുരുവക്കായൂര),
എഎ.എല്.എ.,
നക്കാലകതദ കുറപകക്കാടദ ഹഹൗസദ, പലയൂര
ചക്കാവകക്കാടദ പപ. ഒ., തൃശൂര.
പപന - 680 506.

11. ശശ. നക. ആനസലന,
(140- നനയക്കാറപനകര),
എഎ.എല്.എ.,
വടവപള പുതനവശടദ, 
വഴുതൂര, നനയക്കാറപനകര,
നനയക്കാറപനകര പപ.ഒ.

6. ശശ. മഞ്ഞളക്കാഎകുഴപ അലപ,
(39-മങ്കട),
എഎ.എല്.എ.,
പനങ്ങക്കാങ്ങര, രക്കാമപുരഎ പപ. ഒ., 
മലപ്പുറഎ - 679 321.

12. ശശ. ആന്റണപ യജക്കാണ,
(87- യകക്കാതമഎഗലഎ),
എഎ.എല്.എ.,
കുമ്പപപളപ ഹഹൗസദ, 
യകക്കാഴപപപളപ  പപ. ഒ.
യകക്കാതമഎഗലഎ.



13. ശശ. ആന്റണപ രക്കാജ,
(134- തപരുവനന്തപുരഎ),
ബഹ. ഗതക്കാഗത വകുപ്പുപ്പുുമനപ,
മൻയമക്കാഹൻ ബഎഗക്കാവദ, നവളയമ്പലഎ 
തപരുവനന്തപുരഎ.

19 ശശ. നക. ബക്കാബ,
(59-നനനക്കാറ),
എഎ.എല്.എ.,
ശശദളഎ, യപഴുഎപക്കാറ, 
ചക്കാതമഎഗലഎ പപ. ഒ., 
നനനക്കാറ, പപൻ -678 508. 

14. ശശ. പപ. വപ. അൻവർ
(35 – നപലമ്പൂ ർ)
എഎ.എല്.എ.,
പുതൻ വശടപല് ഹഹൗസദ,
നപരകമണ്ണ പപ.ഒ.,
മലപ്പുറഎ - 676 541.

20. ശശ. നക. ബക്കാബ,
(81-തൃപ്പുണപത്തുറ ),
എഎ.എല്.എ.,
കണ്ണുപറമ്പതദ വശടദ, 
സഎസ്കൃതയകക്കായളജദ യറക്കാഡദ,
തൃപ്പൂണപത്തുറ.
എറണക്കാകുളഎ - 682 301

15. ശശ. അനവര സക്കാദതദ,
(76-ആലുവ),
എഎ.എല്.എ.,
ഊലപകര ഹഹൗസദ, പറമ്പയഎ, 
നനടുമ്പക്കായശ്ശേരപ പപ. ഒ., 
ആലുവ-683 585.

21. ശശ. പപ. ബക്കാലചന്ദ്രൻ,
(67-തൃശ്ശൂര),
എഎ.എല്.എ.,
കൃഷ, പപപദ പലന യറക്കാഡദ, 
മണ്ണൂതപ,
തൃശ്ശൂര.

16. ശശ. എഎ.എസദ. അരുൺ കുമക്കാര,
(109-മക്കായവലപകര),
എഎ.എല്.എ.,
മനണ്ണത്തുഎപക്കാടദ, കലപയമല് പപ.ഒ.,
മക്കായവലപകര.
പപന - 690 509

22. ശശ. നക. എൻ. ബക്കാലയഗക്കാപക്കാല്
(119-നകക്കാടക്കാരകര)
ബഹ. ധനകക്കാരക്ഷ്യ വകുപ്പുമനപ,
പഹൗർണ്ണമപ, കപഫദ ഹഹൗസദ യകക്കാമ്പഹൗണദ, 
നന്തൻയകക്കാടദ, തപരുവനന്തപുരഎ.

17. ശശമതപ സപ. നക. ആശ,
(95-പവകഎ),
എഎ.എല്.എ.,
കപരണ നപവക്കാസദ, 
കുടനവച്ചൂര പപ. ഒ., 
പവകഎ.
യകക്കാടയഎ.

23. ശശ. പപ. നക. ബഷശർ
(34 – ഏറനക്കാടദ)
എഎ.എല്.എ.,
ഫപർനദഹൗസദ ഹഹൗസദ,
EP/12/300, പതപപരപയഎ (പപ.ഒ)
എടവണ്ണ – 676 123

18. ശശ. എ.നക.എഎ.അഷദറഫദ,
(1-മയഞശശ്വരഎ),
എഎ.എല്.എ.,
സശനയഎ മപനതദ,
കടമ്പക്കാര സ്കൂളപനു സമശപഎ,
കടമ്പക്കാര (പപ.ഒ) -671 323.

24. ശശ. ഐ. സപ. ബക്കാലകൃഷന,
(18-സല്തക്കാന ബയതരപ) ,
എഎ.എല്.എ.,
ഇലത്തുമൂല വശടദ
യകക്കാണപചപറ പപ.ഒ,
673 596.



25. യഡക്കാ. ആര ബപന,
(70-ഇരപങ്ങക്കാലക്കുട),
ബഹ.ഉനത വപദക്ഷ്യക്കാഭക്ഷ്യക്കാസവഎ 
സക്കാമൂഹക്ഷ്യനശതപയഎ വകുപ്പുമനപ,
സക്കാനഡ, വഴുതകക്കാടദ, തപരുവനന്തപുരഎ.

31. ശശ.നക.ബപ.ഗയണഷദ കുമക്കാര
(120- പതനക്കാപുരഎ) 
എഎ.എല്.എ.,
കൃഷ, മഞള്ളൂര, പതനക്കാപുരഎ പപ.ഒ.

26. ശശ.ഇ.ചന്ദ്രയശഖരന,
(4-കക്കാഞ്ഞങ്ങക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
പക്കാരവ്വതപ,
നപരുമ്പള പപ.ഒ
കളനക്കാടദ,
കക്കാസറയഗക്കാഡദ.

32. ശശ. ചപറയഎ യഗക്കാപകുമക്കാര,
(115- അടൂര),
ബഹ. നഡപമടപ സശകര.,
സശ്വക്കാതപ, നപയമസഭക്കാ സമുചയഎ, 
വപകക്കാസദ ഭവന പപ.ഒ., 
തപരുവനന്തപുരഎ. 

27. ശശമതപ നജ.ചപഞ്ചുറക്കാണപ,
(122- ചടയമഎഗലഎ),
ബഹ. മ ൃഗസഎരകണവഎ മൃഗശക്കാലകളഎ
വകുപ്പുമനപ,
അയശക്കാക, കപഫദ ഹഹൗസദ യകക്കാമ്പഹൗണദ, 
നന്തൻയകക്കാടദ, തപരുവനന്തപുരഎ. 

33. ശശ. എഎ.വപ.യഗക്കാവപന്ദന മക്കാസ്റ്റര
(8-തളപപറമ്പ),
ബഹ. തയദ്ദേശസശ്വയഎഭരണവഎ 
ഗക്കാമവപകസനവഎ എപക്സൈസഎ വകുപദ 
മനപ,
നനസ്റ്റദ, കപഫദ ഹഹൗസദ യകക്കാമ്പഹൗണദ, 
നന്തൻയകക്കാടദ , തപരുവനന്തപുരഎ.

28. ശശ. പപ.പപ. ചപതരഞ്ജന,
(104- ആലപ്പുപ്പുുഴ),
എഎ.എല്.എ.,
ഐശശ്വരക്ഷ്യ, സകറപയ വക്കാരഡദ, 
ആലപ്പുഴ.

34. ശശ. സപ.നക. ഹരശന്ദ്രന,
(137- പക്കാറശ്ശേക്കാല),
എഎ.എല്.എ.,
സപന്ദൂരഎ,
മൂന്നുകലപനമൂടദ, മരുതൂര,
നനയക്കാറപനകര പപ.ഒ.,
പപന - 695 121

29. ശശമതപ. നദലശമ,
(102-അരൂര),
എഎ.എല്.എ.,
യജക്കാനഡയപല്, പൂജപ്പുര നവസ്റ്റദ,
അരൂര (പപ.ഒ.)
യചരതല-688 534

35. ശശ. ടപ. വപ. ഇബക്കാഹപഎ
(33 – നകക്കായണക്കാടപ)
എഎ.എല്.എ.,
തക്കാഴത്തു വശടപല് (വശടദ),
അതക്കാണപകല്,
നവള്ളൂർ (പപ.ഒ), പൂയകക്കാട്ടൂർ,
മലപ്പുറഎ– 676 517.

30. ശശ. എല്യദക്കാസദ  പപ. കുനപപളപല്,
(74-നപരുമ്പക്കാവൂര),
എഎ.എല്.എ.,
കുനപപളളപല് വശടദ, 
പുല്ലുവഴപ പപ.ഒ.
നപരുമ്പക്കാവൂര.
എറണക്കാകുളഎ - 683 541

36. യഡക്കാ. നക. ടപ. ജലശല്,
(47-തവനൂർ)
എഎ.എല്.എ.,
ഗസല്,
കുരപപറമ്പപല് നതക്കുമ്പക്കാടദ,
നതക്കാഴുവക്കാനൂർ പപ.ഒ,
വളക്കായഞരപ, മലപ്പുറഎ.



37. ശശമതപ കക്കാനതപല് ജമശല
(23-നകക്കായപലക്കാണപ) 
എഎ.എല്.എ.,
കക്കാനതപല് വശടദ,
അനയശ്ശേരപ (യപക്കാസ്റ്റദ),
തലകളത്തൂര (വഴപ), 
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 317.

43. ശശ. വപ. യജക്കായപ,
(127- വരകല),
എഎ.എല്.എ.,
സഹൗഹൃദഎ,
നപരുഎകുഴപ പപ.ഒ.,
ചപറയപനകശഴദ,
തപരവനന്തപുരഎ - 695 305

38. ശശ. ജപ. എസദ. ജയലക്കാല്,
(126- ചക്കാതന്നൂര),
എഎ.എല്.എ.,
എസദ ജപ വപഹക്കാര (കൃഷസ്മൃതപ),
ചപറയര പപ.ഒ.,
നകക്കാലഎ

44. ശശ. ഒ. ആര. യകള,
(17-മക്കാനന്തവക്കാടപ ) 
എഎ.എല്.എ.,
ഓലയഞരപ പുതനമപറഎ വശടദ,
മുളനനകക്കാലപ, 
കക്കാടപക്കുളഎ പപ.ഒ,
വയനക്കാടദ.

39. യഡക്കാ. എന. ജയരക്കാജദ,
(100-കക്കാഞ്ഞപരപളപ),
ബഹ. ഗവണനമന്റദ ചശഫദ വപപദ,
ഇന്ദശവരഎ, ചമ്പകര പപ. ഒ.,
കറുകചക്കാല്.

45. ശശ. നക. കൃഷനകുടപ,
(58-ചപറ്റൂര),
ബഹ. പവദദ്യുതപ വകുപ്പുപ്പുുമനപ,
നപരപയക്കാർ, കപഫദ ഹഹൗസദ യകക്കാമ്പഹൗണദ, 
നന്തൻയകക്കാടദ , തപരുവനന്തപുരഎ.

40. ശശ. നക.യ. ജനശഷദ കുമക്കാര
(114- യകക്കാനപ),
എഎ.എല്.എ.,
കക്കാലക്കായപല്, നകക്കാച്ചുയകക്കായപകല് പപ.ഒ,
സശതയതക്കാടദ, പപന യകക്കാഡദ- 689 667.

46. ശശ. പപ. നക. കുഞ്ഞക്കാലപക്കുടപ,
(41-യവങ്ങര),
എഎ.എല്.എ.,
പക്കാണപകടവതദ ഹഹൗസദ, 
പടരകടവദ യപക്കാസ്റ്റദ, പക്കാണകക്കാടദ വഴപ,
മലപ്പുറഎ, പപൻ-676 519.

41. ശശ. യജക്കാബദ പമകപള,
(99- ചങ്ങനക്കായശ്ശേരപ),
എഎ.എല്.എ.,
നനടുഎപറമ്പപല്,
മലകുനഎ പപ.ഒ. -686 535.

47. ശശ. സപ. എചദ. കുഞ്ഞമ, 
(3- ഉദുമ),
എഎ.എല്.എ.,
ശ്രുതപ നപലയഎ, ചപൻമയ യകക്കാളനപ,
വപദക്ഷ്യക്കാനഗർ പപ. ഒ. 
കക്കാസരയഗക്കാഡദ - 671 123

42. ശശ. പപ. നജ. യജക്കാസഫദ,
(90-നതക്കാടുപുഴ)
എഎ.എല്.എ.,
പക്കാലതപനക്കാല് വശടദ,
പുറപ്പുപ്പുുഴ പപ. ഒ.
നതക്കാടുപുഴ - 685 583

48. ശശ. നക.പപ.കുഞ്ഞമ്മദദ കുടപ മക്കാസ്റ്റര 
(21 – കുറക്ഷ്യക്കാടപ)
എഎ.എല്.എ.,
നക.പപ.ഹഹൗസദ, വയനക്കാടദ യറക്കാഡദ, 
കുറക്ഷ്യക്കാടപ പപ.ഒ., 
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 508



49. ശശ. യകക്കാവൂർ കുഞ്ഞുയമക്കാൻ
(118-കുനത്തൂർ)
എഎ.എല്.എ.,
ചക്കാരുവപള വശടദ,
യകക്കാവൂർ,
അരപനലമ്യൂൂർ പപ. ഒ.
നകക്കാലഎ.

55. ശശ. പപ. മമ്മപക്കുടപ,
(51-നഷക്കാരണ്ണൂര),
എഎ.എല്.എ.,
പക്കാചതദ ഹഹൗസദ, 
കൂടലര പപ.ഒ., ആനകര,
പക്കാലകക്കാടദ - 679 554.

50. ശശ. യ.എ.ലതശഫദ,
(37 –മയഞരപ), 
എഎ.എല്.എ.,
33/1462, ബഷദറ മനസപല്,
കയചരപപടപ, മയഞരപ (പപ.ഒ),
മലപ്പുപ്പുുറഎ -  676 121

56. ശശ. എഎ. എഎ. മണപ,
(89-ഉടുമ്പനയചക്കാല),
എഎ.എല്.എ.,
മുണയല് വശടദ, ഇരുപയതകര,
കുഞപതണപ, 
ഇടുകപ.

51. ശശ.ലപയന്റക്കാ യജക്കാസഫദ
(32 - തപരുവമ്പക്കാടപ) 
എഎ.എല്.എ.,
പക്കാലകല് (വശടദ), 
കൂമ്പക്കാറ ബസക്കാര (പപ.ഒ),
കൂടരഞ്ഞപ,
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 604

57. ശശ. മക്കാണപ സപ. കക്കാപൻ
(93-പക്കാലക്കാ)
എഎ.എല്.എ.,
കക്കാപപല് വശടദ,
മുണക്കാങ്കല് പപ. ഒ.
പക്കാലക്കാ - 686 574

52. ശശ.ടപ.ഐ.മധുസൂദനന
(6 –പയന്നൂര), 
എഎ.എല്.എ.,
നപരഞ്ജന, 
മക്കാവപയചരപ,
പയന്നൂര.

58. യഡക്കാ. മക്കാതദ്യു കുഴല്നക്കാടൻ,
(86-മൂവക്കാറ്റുപുഴ),
എഎ.എല്.എ.,
കുഴലനക്കാടദ വശടദ,
പപയങ്ങക്കാട്ടൂര പപ. ഒ., 
കടവൂര വപയലജദ,
എറണക്കാകുളഎ - 686 671

53. ശശ. സപ.ആര.മയഹഷദ
(116- കരുനക്കാഗപളപ)
എഎ.എല്.എ.,
നചമ്പകയശ്ശേരപല്, നതക്കുഎമുറപയമകദ,
തഴവ പപ.ഒ., നകക്കാലഎ – 690 523

59. ശശ. മക്കാതദ്യു ടപ. യതക്കാമസദ,
(111-തപരുവല),
എഎ.എല്.എ.,
തൂമഎപക്കാടദ, കുറപ്പുഴ പപ.ഒ., 
തപരുവല, പപൻ-689 103.

54. ശശ. നക. പപ. എ. മജശദദ,
(43-തപരൂരങ്ങക്കാടപ),
എഎ.എല്.എ.,
കരുവളപ പക്കാതപകല് വശടദ,
പടപറമ്പ, വറലൂര പപ. ഒ., 
മലപ്പുറഎ  - 676 507

60. ശശ. നക. നജ. മക്കാകദ സപ,
(80-നകക്കാചപ),
എഎ.എല്.എ.,
സപ.സപ.16/1741 (9/1043),
യകക്കായനക്കാതദ വശടദ,
യതക്കാപ്പുഎപടപ, നകക്കാചപ - 682 005



61. ശശ. പപ. എ. മുഹമ്മദദ റപയക്കാസദ 
(29-യബപ്പൂര)
 ബഹ. നപക്കാതുമരക്കാമത്തുഎ വപയനക്കാദ
സഞക്കാരവഎ വകുപ്പുപ്പുുമനപ,
പമ്പ, കപഫദ ഹഹൗസദ യകക്കാമ്പഹൗണദ, 
നന്തൻയകക്കാടദ, തപരുവനന്തപുരഎ. 

67. ശശ. എഎ. മുയകഷദ,
(124- നകക്കാലഎ),
എഎ.എല്.എ.,
കപഴയകവശടദ,
വടയകവപള പപ.ഒ.,
നകക്കാലഎ - 697 070

62. ശശ. നക. പപ. യമക്കാഹനന
(14-കൂത്തുപറമ്പദ) 
എഎ.എല്.എ.,
പത്മ നപവക്കാസദ, (പപ.ഒ) പുത്തൂര 
(വഴപ) പക്കാനൂര - 670 692

68. ശശ. സപ.സപ. മുകുന്ദൻ,
(68-നക്കാടപക),
എഎ.എല്.എ.,
യചക്കാണക്കാടദ വശടദ, അന്തപകക്കാടദ പപ.ഒ., 
തൃശ്ശൂര - 680 641.

63. ശശ. എ. സപ. നമക്കായശന,
(62- കുനഎകുളഎ),
എഎ.എല്.എ.,
ആകപറമ്പപല് വശടദ,
പനങ്ങക്കാട്ടുകര പപ.ഒ.,
വടകക്കായഞരപ, തൃശ്ശൂര -680 623.

69. യഡക്കാ. എഎ. നക. മുനശര,
(31 - നകക്കാടുവളപ) 
എഎ.എല്.എ.,
ക്രസന്റദ ഹഹൗസദ, 
ഈസ്റ്റദ നടകക്കാവദ, 
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - II.

64. ശശ. കുറുയകക്കാളപ നമക്കായശൻ,
(45- തപരൂർ)
എഎ.എല്.എ.,
കുറുയകക്കാളപ ഹഹൗസദ,
നചറവന്നൂർ, 
വളവന്നൂർ – 676 551

70. ശശ. ഡപ. നക. മുരളപ,
(131-വക്കാമനപുരഎ)
എഎ.എല്.എ.,
ശശ വശടദ, 
ആറപങ്ങല് യറക്കാഡദ,
നവഞ്ഞക്കാറമൂടദ - 695 607

65. ശശ. യമക്കാൻസദ യജക്കാസഫദ,
(94-കടുത്തുരുതപ)
എഎ.എല്.എ.,
നരപമറഎ ഹഹൗസദ ,
പുഴപയകക്കാല് പപ. ഒ.
കടത്തുരുതപ.

71. ശശ. മുരളപ നപരുനനലപ,
(64-മണലൂര),
എഎ.എല്.എ.,
നപരുനനലപ വശടദ, ഊരകഎ,
പതപയക്കാരകുളങ്ങര പപ. ഒ., 
പപൻ- 680 552.

66. ശശ. മുഹമ്മദദ മുഹസപന,
(50-പടക്കാമ്പപ),
എഎ.എല്.എ.,
പുതന പശടപയകല്, 
നകക്കാണ്ടൂരകര പപ.ഒ., 
പടക്കാമ്പപ - 679 313.

72. ശശ.,നജശബദ കക്കാന്തപുരഎ,
(38-  നപരപന്തല്മണ്ണ), 
എഎ.എല്.എ.,
പക്കാണപകടവപല് ഹഹൗസദ, 
കക്കാന്തപുരഎ, ഉണ്ണപക്കുളഎ പപ.ഒ,
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 574.



73. ശശ. പപ. നന്ദകുമക്കാര,
(48-നപക്കാനക്കാനപ),
എഎ.എല്.എ.,
നന്ദനഎ, 
ആലയങ്കക്കാടദ പപ. ഒ.,
പപൻ- 679 585.

79. ശശ. പപ. പസക്കാദദ,
(103- യചരതല),
ബഹ. കൃഷപ വകുപ്പു മനപ,
ലപനഡദ യഹഴദറദ, യദവസശ്വഎ യബക്കാരഡദ 
ജഎഗദഷന,  നന്തൻയകക്കാടദ,  
തപരുവനന്തപുരഎ.

74. ശശ. എന. എ. നനലപക്കുനദ,
(2- കക്കാസ റയഗക്കാഡദ),
എഎ.എല്.എ.,
ബങ്കരക്കുനദ യറക്കാഡദ, നനലപക്കുനദ, 
കക്കാസറയഗക്കാഡദ - 671 121.

80. ശശ. വപ.നക. പശക്കാന്തദ,
(133- വടപയൂരകക്കാവദ),
എഎ.എല്.എ.,
ടപ.സപ.നമ്പര 1/498 (പഴയ 
ടപ.സപ.1/485)
ലകപ നപവക്കാസദ, കരപയപല്, 
കഴക്കൂടഎ പപ.ഒ. പപന-695 582

75. ശശ. എഎ. നഹൗഷക്കാദദ,
(125- ഇരവപപുരഎ),
എഎ.എല്.എ.,
നതങ്ങഴപകഎ, 
മണകക്കാടദ, വടയകവപള പപ.ഒ., 
നകക്കാലഎ - 691 010

81. ശശ. നക. ഡപ. പയസനന,
(60-ആലത്തൂര),
എഎ.എല്.എ.,
കപഴക്കുഎപുറഎ ഹഹൗസദ, കക്കാട്ടുയശ്ശേരപ പപ.ഒ., 
ആലത്തൂര,
പപൻ-678 542.

76. ശശ. ഉമ്മന ചക്കാണപ,
(98-പുതുപളപ),
എഎ.എല്.എ.,
കയരക്കാടദ വളകക്കാലപല്, 
പുതുപളപ പപ.ഒ., യകക്കാടയഎ.

82. ശശമതപ യ. പതപഭ,
(108-കക്കായഎകുളഎ),
എഎ.എല്.എ.,
പളപനക്കാല്പട, തകഴപ പപ. ഒ.,
ആലപ്പുപ്പുുഴ - 688 562

77. ശശ. എ. പഭക്കാകരൻ,
(55-മലമഴ),
എഎ.എല്.എ.,
പുതൻ വശടദ, മരുതയറക്കാഡദ പപ.ഒ.,
പക്കാലകക്കാടദ - 678 007

83. ശശ. നക. യപഎകുമക്കാര,
(52-ഒറപക്കാലഎ),
എഎ.എല്.എ.,
കക്കാഞ്ഞപരതപങ്കല് ഹഹൗസദ,
കുളകക്കാടദ പപ.ഒ., നചരപ്പുളയശ്ശേരപ (വഴപ), 
പക്കാലകക്കാടദ - 679 503

78. ശശ. പയമക്കാദദ നക്കാരക്കായൺ,
(112-റക്കാനപ),
എഎ.എല്.എ.,
പരയമശശ്വരതദ, മറപളപ,
നൂറനക്കാടദ പപ.ഒ., 
ആലപ്പുഴ-690 504.

84. ശശ. നക. രക്കാധക്കാകൃഷൻ,
(61-യചലകര),
ബഹ.പടപകജക്കാതപ-പടപകവരഗ, 
പപയനക്കാകവപഭക്കാഗ വപകസനവഎ 
യദവസശ്വവഎ വകുപ്പുപ്പുുമനപ,
എസ്സനഡശന, കപഫദ ഹഹൗസദ 
യകക്കാമ്പഹൗണദ, നന്തൻയകക്കാടദ, 
തപരുവനന്തപുരഎ .



85 . ശശ. തപരുവഞ്ചൂര രക്കാധക്കാകൃഷന,
(97-യകക്കാടയഎ),
എഎ.എല്.എ.,
മക്കാനസ, വയസ്കരകുനദ, 
യകക്കാടപമത, യകക്കാടയഎ ജപല.

91. ശശ. എഎ.ബപ. രക്കായജഷദ,
(49-തൃതക്കാല),
ബഹ.സശകര,
നശതപ, നപയമസഭക്കാ സമുചയഎ,
വപകക്കാസദ ഭവന പപ.ഒ.,
തപരുവനന്തപുരഎ-695 033

86. ശശ. പപ. ടപ. എ. റഹശഎ
(30-കുന്ദമഎഗലഎ)
എഎ.എല്.എ.,
മപസ,
നകക്കാടുവളപ പപ. ഒ.,
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 572

92. ശശ. നക. നക. രക്കാമചന്ദ്രൻ,
(71 -പുതുകക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
കക്കാരക്ഷ്യങ്ങക്കാടൻ വശടദ, 
തലവണപകര, യകക്കാനപകര പപ.ഒ.,
തൃശ്ശൂര -680 306.

87. ശശ. എ. രക്കാജ,
(88-യദവപകുളഎ),
എഎ.എല്.എ.,
5/386, കുണള ഈസ്റ്റദ ഡപവപഷന,
എസദ.പപ. പുരഎ പപ.ഒ., 
നക.ഡപ.എചദ വപയലജദ, 
യദവപകുളഎ - 685 617.

93. ശശ.രക്കാമചന്ദ്രന കടനപളപ
(11-കണ്ണൂര),
എഎ.എല്.എ.,
നമ്പര 5, മക്കാണപകക്ഷ്യ,
ജവഹര നഗര യകക്കാളനപ, 
യതക്കാടട, കണ്ണൂര - 7.

88. ശശ.എഎ.രക്കാജയഗക്കാപക്കാലന
(5 –തൃകരപപ്പൂര), 
എഎ.എല്.എ.,
ഫശനപക്സൈദ, കയ്യൂര
കയ്യൂര.പപ.ഒ,
കക്കാസറയഗക്കാഡദ - 671 313

94. ശശ.ടപ.പപ.രക്കാമകൃഷന
(24-യപരക്കാമ്പ്ര )
എഎ.എല്.എ.,
നകക്കാടക്കാറകല് വശടദ, നവളപയൂര, 
നനക്കാചക്കാടദ (പപ.ഒ)
നടുവണ്ണൂര (വഴപ) - 673 614

89. ശശ. നക. രക്കാജന,
(66-ഒലര),
ബഹ. റവനദ്യുമ്യൂൂവഎ ഭവനനപരമക്കാണവഎ 
വകുപ്പുമനപ,
നഗയദ സദ, കയന്റക്കാൺനമന്റദ ഹഹൗസപനദ  
സമശപഎ, പക്കാളയഎ, തപരുവനന്തപുരഎ. 

95. ശശ. രയമശദ നചനപതല,
(107-ഹരപപക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
സരഗഎ, ഇ.വപ.ആര.എ 226, 
കൃഷവപലക്കാസദ നലയപന, 
ഈശശ്വര വപലക്കാസഎ യറക്കാഡദ, 
പതകക്കാടദ പപ.ഒ.
തപരവനന്തപുരഎ.

90 ശശ. പപ. രക്കാജശവദ,
(77-കളമയശ്ശേരപ),
ബഹ. വക്ഷ്യവസക്കായവഎ നപയമവഎ 
വകുപ്പുമനപ,
ഉഷസദ, നന്തൻയകക്കാടദ, തപരുവനന്തപുരഎ.

96. ശശ. യതക്കാടതപല് രവശന്ദ്രന
(27-യകക്കാഴപയകക്കാടദ യനക്കാരതദ) 
എഎ.എല്.എ.,
1/3984A,
“റക്കാവശസദ", ബപലക്കാതപകുളഎ,
നവസ്റ്റദഹപല് പപ.ഒ,
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 005.



97. ശശമതപ നക. നക. രമ 
(20-വടകര) 
എഎ.എല്.എ.,
ടപ.പപ.ഹഹൗസദ, പതനവച പറമ്പതദ, 
നനലക്കായചരപ, ഒഞപയഎ പപ.ഒ.,
വടകര, യകക്കാഴപയകക്കാടദ.

103. ശശ. എചദ. സലക്കാഎ,
(105-അമ്പലപ്പുഴ),
എഎ.എല്.എ.,
ഉചപപ്പുഴ, വണക്കാനഎ പപ.ഒ.,
ആലപ്പുപ്പുുഴ-688 005.

98. ശശ. യറക്കാജപ എഎ. യജക്കാണ,
(75-അങ്കമക്കാലപ),
എഎ.എല്.എ.,
ഗശൻ ഗക്കാരഡൻ,
അങ്കമക്കാലപ പപ.ഒ. 
എറണക്കാകുളഎ - 683 572.

104. ശശ. എന. ഷഎസദ്ദേശന,
(54-മണ്ണക്കാരകക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
നകക്കാളപക്കാടദ വശടദ, 
പറവണ്ണ യപക്കാസ്റ്റദ, തപരൂര, 
മലപുറഎ - 676 502

99. ശശ. യറക്കാഷപ അഗസ്റ്റപൻ,
(91-ഇടുകപ)
ബഹ. ജലവപഭവ വകുപ്പുമനപ,
പശക്കാന്തദ, കപഫദ ഹഹൗസദ യകക്കാമ്പഹൗണദ, 
നന്തൻയകക്കാടദ, 
തപരുവനന്തപുരഎ.

105. ശശ. സനശഷദ കുമക്കാര യജക്കാസഫദ,
(72-ചക്കാലക്കുടപ),
എഎ.എല്.എ.,
തുറുയവലപല് ഹഹൗസദ,
നവളക്കാനപയകക്കാടദ,
മുടപതടപ പപ. ഒ., തൃശ്ശൂര - 680 317

100 ശശ.നക.എഎ.സചപനയദവദ
(25-ബക്കാലുയശ്ശേരപ )
എഎ.എല്.എ.,
കക്കാചപലക്കാടദ മണ്ണക്കാരകല് (വശടദ),
നനലപയകക്കാടദ (പപ.ഒ),
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 016

106. ശശമതപ ശക്കാന്തകുമക്കാരപ നക.,
(53-യകക്കാങ്ങക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
മക്കാധവഎ, 
ആചപരപകക്കാടദ, തണ്ണപയശ്ശേരപ പപ.ഒ.,
യതങ്കുറപശ്ശേപ, പക്കാലകക്കാടദ- 678 501.

101. ശശ. സജശവദ യജക്കാസഫദ
(9-ഇരപക്കൂര)
എഎ.എല്.എ.,
ആനന്ദ ഭവന,  ഉളപകല് പപ.ഒ.
കണ്ണൂര - 670 705

107. ശശ.എ.നക.ശശശന്ദ്രന 
(26-എലത്തൂര) 
 ബഹ. വനഎ-വനക്ഷ്യജശവപ വകുപ്പുമനപ,
കക്കായവരപ, കയന്റക്കാൺനമന്റദ ഹഹൗസപനു 
സമശപഎ, 
പക്കാളയഎ, തപരുവനന്തപുരഎ.  

102. ശശ. സജപ നചറപയക്കാന,
(110-നചങ്ങന്നൂര),
ബഹ. മതക്ഷ്യബന്ധനവഎ സക്കാഎസ്കക്കാരപകവഎ 
യവജനകക്കാരക്ഷ്യവഎ വകുപ്പുമനപ,
കവടപയക്കാർ ഹഹൗസദ, നവളയമ്പലഎ, 
തപരുവനന്തപുരഎ.

108. ശശ. വപ. ശശപ,
(129- ചപറയപനകശഴദ),
എഎ.എല്.എ.,
നപക്കായ, റപ.സപ.-13/2448,
പക്കാലൂര പലന,
നമഡപകല് യകക്കായളജദ പപ.ഒ.,
തപരവനന്തപുരഎ.



109 ശശ. വപ. ഡപ. സതശശന,
(78- പറവൂര),
ബഹ. പതപപക യനതക്കാവദ,
കയന്റക്കാണനമന്റദ ഹഹൗസദ,
വപകക്കാസദ ഭവന പപ.ഒ.,
തപരുവനന്തപുരഎ-695 033 .

115. ശശ. ടപ. സപദ്ദേപഖദ 
(19-കല്പറ) 
എഎ.എല്.എ.,
ഫരശദക്കാ മനസപല്,
തൂവയകക്കാടദ, പന്തശരങ്കക്കാവദ പപ.ഒ.,
യകക്കാഴപയകക്കാടദ - 673 019

110. ശശ. ഐ. ബപ. സതശഷദ,
(138- കക്കാടക്കാകട),
എഎ.എല്.എ.,
അശശ്വതപ ഭവന,
കണല പപ.ഒ.,
കൂവളയശ്ശേരപ, തപരവനന്തപുരഎ.

116. ശശ. വപ. ശപവനകുടപ,
(135- യനമഎ),
ബഹ. നപക്കാതുവപദക്ഷ്യക്കാഭക്ഷ്യക്കാസവഎ നതക്കാഴപലുഎ 
വകുപ്പുമനപ,
യറക്കാസദ ഹഹൗസദ, 
വഴുതകക്കാടദ,തപരുവനന്തപുരഎ. 

111. ശശ. നസബക്കാസ്റ്റക്ഷ്യൻ കുളത്തുങ്കല്,
(101-പൂഞ്ഞക്കാര),
എഎ.എല്.എ.,
കുളത്തുങ്കല് വശടദ, കൂവപളപ പപ. ഒ., 
യകക്കാടയഎ -686 518.

117. ശശ. വക്കാഴൂര യസക്കാമൻ,
(92-പശരുയമടദ),
എഎ.എല്.എ.,
കുട്ടൂസദ നപവക്കാസദ, 
വണപനപരപയക്കാര പപ. ഒ., 
ഇടുകപ - 685 533

112. ശശ. ഷക്കാഫപ പറമ്പപല്,
(56- പക്കാലകക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
എ. 19, നമ സപവപല് നഗര, 
പക്കാലകക്കാടദ-678 001. 

118. ശശ. പപ.വപ. ശശനപജപൻ,
(84-കുനത്തുനക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
71/2701, കശരതനഎ, 
കശരതപ നഗര,
എളമകര പപ.ഒ.,
നകക്കാചപ - 682 026.

113. ശശമതപ നക.നക.പശലജ ടശചര
(15-മടന്നൂര) 
എഎ.എല്.എ.,
15/36, ആരതപ, പഴശ്ശേപ, 
ഉരുവചക്കാല് (പപ.ഒ), 
കണ്ണൂര – 670 702

119. ശശ. ജപ. സ്റ്റശഫന,
(136- അരുവപകര),
എഎ.എല്.എ.,
ജപ .ബപ. നപലയഎ,
പുതുവകല്, കടയയക്കാടദ പപ.ഒ.,
കക്കാടക്കാകട, തപരുവനന്തപുരഎ,
പപന - 695 572

114. ശശ.എ.എന.ഷഎസശര
(13-തലയശ്ശേരപ) 
എഎ.എല്.എ.,
അമശനക്കാസദ,
യകക്കാടപയയരപ, പക്കാറക്കാല് പപ.ഒ,
തലയശ്ശേരപ - 670 671

120. യഡക്കാ സജപതദ വപജയൻപപള
(117-ചവറ),
എഎ.എല്.എ.,
വപജയശശ,
മടപളപ, മുകുന്ദപുരഎ പപ.ഒ.,
ചവറ, നകക്കാലഎ - 691 585



121. ശശ.നക.വപ.സയമഷദ
(10-അഴശയകക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
പമലപവന,നനലപക്കുനദ, 
നചങ്കളക്കായപ പപ.ഒ.,ശശകണക്കാപുരഎ (വഴപ),
കണ്ണൂര - 670 631.

127. ശശ. ഇ. ടപ. പടസണ മക്കാസ്റ്റര,
(69-കയദ പമഎഗലഎ),
എഎ.എല്.എ.,
ഇലഞ്ഞപകല് വശടദ, 
കക്കാര പപ. ഒ., ഇടവപലങ്ങദ,
നകക്കാടങ്ങലൂര, തൃശ്ശൂര-680 671.

122. ശശ. പപ.പപ. സയമക്കാദദ,
(57-തരൂര),
എഎ.എല്.എ.,
പക്കാലകപറമ്പപല്,
പടപതറ പപ.ഒ.,
ആലൂര,
പക്കാലകക്കാടദ-679 534.

128. ശശ. പപ. ടപ. യതക്കാമസദ,
(83- തൃകക്കാകര),
എഎ.എല്.എ.,
പുതപയപറമ്പപല് ഹഹൗസദ,
ഹഹൗസദ നമ്പര-44/1362, 
പവലക്കായശ്ശേരപ യറക്കാഡദ, 
പക്കാലക്കാരപവടഎ പപ. ഒ., 
നകക്കാചപ - 682 025.

123. ശശ. വപ. ആര. സനപല് കുമക്കാര,
(73- നകക്കാടുങ്ങലര),
എഎ.എല്.എ.,
വടപറമ്പപല് വശടദ,  പുലറദ  പപ.ഒ.,
നകക്കാടുങ്ങലര, തൃശ്ശൂര- 680 663.

129. ശശ. യതക്കാമസദ നക. യതക്കാമസദ,
(106- കുടനക്കാടദ),
എഎ.എല്.എ.,
കളതപപറമ്പപല്,
യചനങ്കരപ, പകനകരപ പപ.ഒ.,
കുടനക്കാടദ, ആലപ്പുഴ – 688 501 

124. ശശ.സണ്ണപ യജക്കാസഫദ
(16-യപരക്കാവൂര) 
എഎ.എല്.എ.,
യറക്കാസസദ,
ഇരപടപ പപ.ഒ.,
കണ്ണൂര - 670 703

130. ശശ. പപ. ഉപബദുള,
(40-മലപ്പുറഎ),
എഎ.എല്.എ.,
ആനകയഎ പപ.ഒ.,, 
മലപ്പുറഎ ജപല,
പപൻ - 676 509.

125. ശശ. പപ.എസദ .സപക്കാല് 
(121- പുനലൂര),
എഎ.എല്.എ.,
പണയപല് വശടദ, ഏരൂര പപ.ഒ
നകക്കാലഎ.

131. ശശ. നക.എൻ. ഉണ്ണപക്കൃഷൻ,
(79-പവപപന),
എഎ.എല്.എ.,
നകഴുപപളപല് ഹഹൗസദ, 
കടവന പപ.ഒ., 
നകക്കാചപ-682 020.

126. ശശ. കടകഎപളപ സയരന്ദ്രന,
(132- കഴക്കൂടഎ),
എഎ.എല്.എ.,
റപ.സപ.നമ്പര 79/678,
കടകഎപളപ വശടദ,
കരപകകഎ പപ.ഒ.,
തപരുവനന്തപുരഎ - 695 021

132. ശശ. വപ.എൻ വക്കാസവൻ,
(96-ഏറ്റുമക്കാനൂര),
ബഹ. സഹകരണവഎ രജപയസ്ട്രേഷനുഎ 
വകുപ്പുപ്പുുമനപ,
ഗഎഗ, കയന്റക്കാൺനമന്റദ ഹഹൗസദ 
യകക്കാമ്പഹൗണദ, പക്കാളയഎ, തപരുവനന്തപുരഎ. 



133. ശശമതപ വശണക്കാ യജക്കാരജദ,
(113 - ആറന്മുള),
ബഹ. ആയരക്കാഗക്ഷ്യവഎ വനപത-ശപശു 
വപകസനവഎ വകുപ്പുമനപ,
നപള, കയന്റക്കാൺനമന്റദ ഹഹൗസപനദ സമശപഎ, 
പക്കാളയഎ, തപരുവനന്തപുരഎ.   

139. ശശ. പപ. സപ. വപഷ്ണുനക്കാഥദ,
(123- കുണറ),
എഎ.എല്.എ.,
പപനുഎമൂടപല്, പുതനകക്കാവദ പപ.ഒ.,
നചങ്ങന്നൂര.

134. ശശ. ഇ. നക. വപജയന
(22-നക്കാദക്കാപുരഎ)
എഎ.എല്.എ.,
ഇ. നക. ഹഹൗസദ, മുതുവന പപ.ഒ.,
പയയക്കാളപ അങ്ങക്കാടപ, 
യകക്കാഴപയകക്കാടദ.
പപന 673 523.

140. ശശ. യസവക്ഷ്യര ചപറപലപപളപ,
(65-വടകക്കായഞരപ),
എഎ.എല്.എ.,
ചപറപലപപളപ വശടദ, ഓട്ടുപക്കാറ,
കുമരനനലര (പപ.ഒ.),
വടകക്കായഞരപ, പപന 680 590,
തൃശ്ശൂര.

135. ശശ. പപണറക്കായപ വപജയന
(12- ധരമ്മടഎ), 
ബഹ. മുഖക്ഷ്യമനപ.,
കപഫദ ഹഹൗസദ , നന്തൻയകക്കാടദ 
തപരുവനന്തപുരഎ. 

136. ശശ. എഎ.വപജപന
(7-കലക്ഷ്യക്കായശ്ശേരപ),
എഎ.എല്.എ.,
മുതതക്ഷ്യന ഹഹൗസദ,

നനക്കാടപയചരപ പപ.ഒ, എടക്കാടദ,

കുഞ്ഞപമഎഗലഎ, കണ്ണൂര - 670 327.

137. ശശ. എഎ. വപനനസന്റദ,
(139- യകക്കാവളഎ),
എഎ.എല്.എ.,
വടവപളക്കാകതദ വശടദ, ആര.സപ.സ്ട്രേശറദ,
ബക്കാലരക്കാമപുരഎ പപ.ഒ., 
തപരവനന്തപുരഎ - 695 501

138. ശശ. ടപ.നജ. വപയനക്കാദദ,
(82- എറണക്കാകുളഎ),
എഎ.എല്.എ.,
32/118, പതയവലപയകതദ വശടദ,
നക്കായരക്കാതദ യറക്കാഡദ, തനനഎ പപ. ഒ., 
എറണക്കാകുളഎ - 682 032.


