
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT OF KERALA 
 

 

NOTIFICATION 

 

 

In pursuance of sub-rule (2) of Rule 11 of Conduct of Election Rules, 1961, the list of 

contesting candidates in the bye-election to 083-Thrikkakara Legislative Assembly 

Constituency is published for general information. 

 

                                                     By order,   

 SANJAY M. KAUL, 

 Chief Electoral Officer. 

          Dated,  Thiruvananthapuram, 16th May, 2022. No. EL3/99/2021/Elec. 

Election (General) Department 
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ഫാറം 7 എ 

[ചട്ടം 10 (1) ന ാക്കുക] 

മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാ ാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക 

083-തൃക്കാക്കര നിയയാജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നിയമസഭയിയലക്കനള്ള 
ഉപതിരഞ്ഞെടനപ്പ ്

ക്കമ 
നമ്പർ 

സ്ഥാനാർത്ഥിയനഞ്ഞട 
യപര് 

സ്ഥാനാർത്ഥിയനഞ്ഞട 
യമൽവിലാസും 

ഏത് 
പാർട്ടിയിൽ 

ഞ്ഞപടനന്നഞ്ഞവന്് 

അനനവദിച്ചന 
ഞ്ഞകാടനത്ത 

ചിഹ്നും 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(i) അുംഗീകൃത  യദശീയ  രാഷ് ക്ടീയ  പാർട്ടികളനഞ്ഞടയനും  സുംസ്ഥാന  രാഷ് ക്ടീയ   പാർട്ടികളനഞ്ഞടയനും 
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 

1 ഉമ യതാമസ് പനതിയാപറമ്പിൽ, 
ഹൗസ് നമ്പർ 44/1362, 
വവലായേരി യറാഡ്, 
പാലാരിവട്ടും പി. ഒ., 
ഞ്ഞകാച്ചി – 682 025 

ഇന്ത്യൻ 
നാഷണൽ 
യകാൺക്ഗസ്സ് 

വക 

2 യഡാ. യജാ യജാസഫ് കളപ്പനരയ്ക്കൽപ്പറമ്പിൽ, 
പാപ്പാളി യറാഡ്, 
എുംഡിആർഎ-141/എ, 
കാക്കനാട് പി. ഒ.,  
പിൻ - 682 030 

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പാർട്ടി ഓഫ് 
ഇന്ത്യ 
(മാർക്സിസ്റ്റ്) 

ചനറ്റിക 
അരിവാൾ 
നക്ഷക്തും 

3 എ. എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എച്ച്. നമ്പർ 17/213, 
ഏണിയയലിൽ വീട്, 
യചരാനല്ലൂർ പി. ഒ., 
എറണാകനളും,  
പിൻ - 682 034 

ഭാരതീയ 
ജനതാ പാർട്ടി 

താമര 

(ii)  രജിസ്റ്റർ ഞ്ഞചയ്യഞ്ഞപ്പട്ട രാഷ് ക്ടീയ  പാർട്ടികളനഞ്ഞട സ്ഥാനാർത്ഥികൾ  (അുംഗീകൃത യദശീയ രാഷ് ക്ടീയ  

പാർട്ടികളനും സുംസ്ഥാന രാഷ് ക്ടീയ  പാർട്ടികളനും അല്ലാത്തവ) 

ഇല്ല 

(iii) മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 

4 അനിൽ നായർ 27/445, തനളസി ദളും, 
കാലിയഡാറ-5ബി,  
റീഗൽ കൗണ്ടി 
അപ്പാർട്ട്ഞ്ഞമന്റ്സ്, 
എൻ.ജി.ഒ. കവാർയട്ടഴ്സ്, 
കാക്കനാട് – 682 021 

സവതക്ന്ത്ൻ ബാറ്ററി 
യടാർച്ച് 

5 യജായമാൻ യജാസഫ് 
ക്സാമ്പിക്കൽ എ പി ഞ്ഞജ 
ജനമൻ വി. എസ് 

ക്സാമ്പിക്കൽ ഹൗസ്, 
പള്ളിമനയട്ടൽ വീട്, 
വണ്ടിയപ്പട്ട, 
ചങ്ങനായേരി, 
പിൻ - 686 101 

സവതക്ന്ത്ൻ കരിമ്പന 
കർഷകൻ 

2

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



(1) (2) (3) (4) (5) 

6 സി. പി. ദിലീപ് നായർ 8ബി, യഗാകനലും അമൃത് 
റിക്ടീറ്്റ, വിയവക് നഗർ, 
പാടും യസ്റ്റാപ്പ്,  
ഞ്ഞക.പി. വയള്ളാൻ യറാഡ്, 
കടവക്ന്ത്, 
ഞ്ഞകാച്ചി – 682 020 

സവതക്ന്ത്ൻ ഞ്ഞടലിവിഷൻ 

7 യബാസ്യകാ  കളമയേരി കരനണ നിവാസ്, 
വിടാക്കനഴ 
തായിക്കാട്ടനകര പി. ഒ., 
കളമയേരി – 683 106 

സവതക്ന്ത്ൻ വപനാപ്പിൾ 

8 മന്മഥൻ പനത്തൻ നികർത്ത്, 
കളവുംയകാടും പി. ഒ., 
യചർത്തല, 
ആലപ്പനഴ – 688 524 

സവതക്ന്ത്ൻ ഓയട്ടാറിക്ഷ 

  

 (ഒപ്പ്) 

 വരണാധികാരി, 
 083-തൃക്കാക്കര നിയ ാജക മണ്ഡലം & 
കാക്കനാട്, പഞ്ചാ ത്്  അസിസ്റ്റന്റ് ഡ റക്ടർ,  
16-5-2022. എറണാകുളം. 
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