ചരമം
സുഗന്ധി കൃഷ്ണൻ

തിരുവനന്തപുരം:കുമാരപുരം
ടി.സി 13/1251 കാർത്തിക
യിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ
സുഗന്ധി കൃഷ്ണൻ (76) നിര്യാ
തയായി. മക്കൾ: വിജി, ഷീ
ല, റീജ, സാജി. മരുമക്കൾ:
രാജേന്ദ്രൻ, പ്രകാശ്, ബാ
ബു, ബീന. സംസ്കാരം: ഇന്ന്
രാവിലെ 9ന് മുട്ടത്തറ ശ്മശാ
നത്തിൽ.

കൃഷ്ണമ്മ

പൗഡിക്കോണം : ഗാന്ധിപു
രം ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം വീട്ടിൽ
പരേതനായ സി. വേലപ്പൻ
നായരുടെ ഭാര്യ കൃഷ്ണമ്മ (82)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ : വി.
ശ്രീകുമാരൻ നായർ, വി. ശ്രീ
കണ്ഠൻ നായർ, കെ. പ്രസ
ന്നകുമാരി, കെ. ശ്രീകുമാരി,
കെ. ശിവൻകുട്ടി നായർ. മരു
മക്കൾ : എസ.് പ്രതാപകുമാ
രൻ നായർ, ശങ്കരദാസൻ നാ
യർ, പി.ആർ. ശ്രീകല, എൽ.
ലതാകുമാരി, അഡ്വ. കുമാരി
ജയ. സഞ്ചയനം 25ന് രാവി
ലെ 8.30ന് കരിക്കകം കൈ
ലാസം വീട്ടിൽ.

ധർമ്മവതി

കടയ്ക്കാവൂർ : നെടുങ്ങണ്ട
ആണ്ടിക്കുടിവീട്ടിൽ പരേത
നായ സദാശിവന്റെ ഭാര്യ ധർ
മ്മവതി (82, പൊടിച്ചി) നിര്യാ
തയായി. മക്കൾ : ഗിരിജ (എ
ച്ച്.എം, ഗവ. എച്.ച് എസ.് എ
സ് അഴൂർ), ജലജ, ശ്രീജ (എ
ച്ച്.എസ്.എ ഗവ. വൊക്കേ
ഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡ
റി സ്കൂൾ, ഞെക്കാട)് . മരുമ
ക്കൾ : സുരേഷ്കുമാർ, സുരേ
ഷ്ബാബു.സഞ്ചയനംഞായ
റാഴച
് രാവിലെ 9ന്.

ഗ�ോമതി

മുട്ടയ്ക്കാട് : ക�ോളിയൂർ, കുഴി
വിളാകത്ത് വീട്ടിൽ പരേത
നായ ഭാസ്കരൻ നാടാരുടെ ഭാ
ര്യ ഗ�ോമതി എൻ (74) നിര്യാ
തയായി. മക്കൾ: ഉഷകുമാരി,
ലൈലകുമാരി, ശ�ോഭനകുമാ
രി, അനിതകുമാരി, അനിൽകു
മാർ, ബീനകുമാരി, അജയകു
മാർ. മരുമക്കൾ: ചന്ദ്രൻ, ബാ
ബു, വിജയൻ, സുരേന്ദ്രൻ, സു
ഷമ, രാജേന്ദ്രൻ, ഷീജ. സ
ഞ്ചയനം: 24ന് രാവിലെ 9ന്.
ഫ�ോൺ: 9497487538.

മന�ോമ�ോഹൻ

തിരുവനന്തപുരം : ജഗതി കു
ക്കിലിയാ റ�ോഡിൽ എൻ.എ
സ്.എസ്ലെയിൻ പൗർണമി
(കെ.എൽ.ആർ.എ 19) ൽ റി
ട്ട. പ്രൊഫ. പരേതനായ ബാ
ലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെമകൻമന�ോ
മ�ോഹൻ (മനു, 54) നിര്യാത
നായി. സംസ്കാരം: ഇന്ന്ഒരുമ
ണിക്ക് ശാന്തികവാടത്തിൽ.
ഫ�ോൺ: 8281939415.

എസ്. വിജയകുമാർ

അച്ചാമ്മ വർഗീസ്

സത്യഭാമ

ആറ്റിങ്ങൽ : മാർക്കറ്റ് റ�ോഡ്
കേശവ മന്ദിരത്തിൽ പരേ
തനായ ശിവദാസന്റെ ഭാര്യ
സത്യഭാമ (86) നിര്യാതയാ
യി. മക്കൾ : ശെൽവകുമാർ,
ശെൽവരാജ,് ഗിരിജകുമാരി,
രമാദേവി. മരുമക്കൾ : ജീജ,
ലിനി, വിജയകുമാർ, ശശികു
മാർ. സംസ്കാരം : ഇന്ന് രാ
വിലെ 9.30ന്.

തിരുവനന്തപുരം : പാളയം
ടി.സി. 15/387 ആറ്റാവേ
ലിൽ അച്ചാമ്മ വർഗീസ് (90,
റിട്ട. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, വെള്ള
നാട് ഗവ. എച്.ച് എസ.് എസ)്
നിര്യാതയ
 ായി. സംസ്കാരം ഇ
ന്ന് 12 മണിക്ക് പാളയം സെ
ന്റ്ജോസഫ് പള്ളിയിൽ കുർ
ബാനയ്ക്കു ശേഷം പാറ്റൂർ
സെമിത്തേരി കുടുംബ കല്ലറ
യിൽ. ഫ�ോൺ: 9739625554

തിരുവനന്തപുരം : നേമം പ്ലാ
ങ്കാലമുക്ക് വി.എസ.് ഭവനിൽ
(എസ.് ആർ.എ 27) എസ.് വി
ജയകുമാർ (49) നിര്യാതനാ
യി. മാതാവ് : സരസമ്മ. ഭാ
ര്യ : ദേവയാനി. മക്കൾ : അ
നീഷ്, അഭിഷേക്. സംസ്
കാരം : ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12
ന് വീട്ട് വളപ്പിൽ. ഫ�ോൺ :
9447210339.

ശ്രീധരൻ നായർ

കെ.എസ്. സീലിയ

വർക്കല : വിളബ്ഭാഗം വി.
ജി. ബിൽഡിംഗിൽ എസ്.
കൃഷ്ണമ്മ
ശ്രീകുമാറിന്റെ ഭാര്യ കെ.എ
സ്. സീലിയ (56) നിര്യാത കാട്ടാക്കട : പൂന്തുറ അമ്പല
യായി. സംസ്കാരം : ഇന്ന് ഉ ത്തറ ലതാ ഭവനിൽ കൃഷ്ണമ്മ
(64) നിര്യാതയായി. മക്കൾ
ച്ചയ്ക്ക് 12ന്.
: മ�ോഹനൻ, പ്രസാദ,് ബിന്ദു
കൃഷ്ണൻ. മരുമക്കൾ : കണികാ
ദേവി, ബിന്ദു, കഷ്ണൻകുട്ടി. സ
ഞ്ചയനം : ഞായറാഴ്ച രാവി
ലെ 9 ന്.

സുകുമാരി

കല്ലിയൂർ : പുന്നമൂട് അയണിമൂ
ട്ടിൽ മുരളീഭവനിൽ സുകുമാരി
(68) നിര്യാതയായി. മക്കൾ :
മുരളീകുമാർ, സതികല, സു
ധാദേവി. മരുമക്കൾ: ജയച
ന്ദ്രിക, രാമകൃഷ്ണൻ, രാമാനു
ജം. സഞ്ചയനം 24ന് രാവി
ലെ ഒൻപത
 ിന്.

ശ്രീകാര്യം : പൗഡിക്കോ
ണം കുഞ്ചുക�ോണത്തു വീ
ട്ടിൽ ശ്രീധരൻ നായർ (87)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : ജഗദ
മ്മ ടി. മക്കൾ : സുകുമാരൻ
നായർ എസ.് , സുരേന്ദ്രനാഥ്
എസ.് , ഇന്ദിരകുമാരി ജെ. മരു
മക്കൾ : താര ബി., വിജയൻ
കെ. സഞ്ചയനം : ച�ൊവ്വാഴ്ച
രാവിലെ 8.30 ന്. ഫ�ോൺ :
9544508134.

സതീശൻ

ആനയറ : കുടവൂർ ബാങ്ക് റ�ോ
ഡ് പടിഞ്ഞാറ്റിൽ വീട്ടിൽ
എം. സതീശൻ (55) നിര്യാ
തനായി. ഭാര്യ : തങ്കമണി.
മക്കൾ: എസ്. സനൽ, ടി.
എസ്. സരിത, എസ്. സുദീ
പ്. മരുമക്കൾ: ദേവാനന്ദ്
എം.വി, അമ്മു. സംസ്കാരം ഇ
ന്ന് രാവിലെ 9ന്. ഫ�ോൺ :
9447243535.

വിജയൻ

ചന്ദ്രൻ

തങ്കമ്മ

കല്ലറ : മിതൃമ്മല, ഹിന്ദുമി
ഷൻ മുക്ക് ബംഗ്ലാവിൽ വീ
ട്ടിൽ പരേതനായ നാരായണ
പിള്ളയുടെ ഭാര്യ തങ്കമ്മ (84)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ ഇന്ദി
രയമ്മ, മുരളീധരൻ നായർ,
വേണുഗ�ോപാലൻ നായർ,
ഹരികുമാർ. മരുമക്കൾ വിജ
യലക്ഷ്മി, തുളസീഭായി, ലത,
പരേതനായ കൃഷ്ണപിള്ള. ശവ
സംസ്ക്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാ
വിലെ 8ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

സരസ്വതിഅമ്മ

സരസ്വതിഅമ്മ

മട വൂ ർ : ഗാന് ധിപു രം, സ
ത്യം ജി.ആർ.എ-എഫ് 1 ര
മാരാമത്തിൽ പരേതനായ
കരുണാകരൻ നായരുടെ
ഭാര്യയും മടവൂർ പഞ്ചായ
ത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മെ
മ്പറുമായ കെ. സരസ്വതി
അമ്മ (81) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ: ഡ�ോ. രാഗിണി, രാ
ജു (ചെന്നൈ), രതി, രമ അ
രവിന്ദൻ (കനറ ബാങ്ക്, തൃപ്പൂ
ണിത്തുറ). മരുമക്കൾ: വി
ജയമ�ോഹൻ (കെ.പി.സി.
സി മെമ്പർ), മഹാലക്ഷ്മി (
ചെന്നൈ), പരേതനായ കു
മാരൻ നായർ, അരവിന്ദൻ (
സൂപ്രണ്ട് ഒഫ് കസ്റ്റമസ് ഡ
ബ്ള്യു/ഐലന്റ്, കൊച്ചി).
റഹിയാനത്ത് ബീവി
സഞ്ചയനം: 24ന് രാവിലെ
കാച്ചാണി : നെട്ടയം, കാച്ചാ 9ന്. ഫ�ോൺ: 9840749844.
ണി, പുന്നാംക�ോണം സജ്ന
മൻസിലിൽ പരേതനായ മു
ഹമ്മദ് കാസിമിന്റെ ഭാര്യ
റഹിയാനത്ത് ബീവി (80)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ: അ
ബ്ദുൾ മനാഫ്, ബീമ, മുഹ
മ്മദ് മാഹീൻ. മരുമക്കൾ: ഷ
ക്കീല, അജ്മൽ, ഷാമിന.
ഫ�ോൺ: 8129454380.

വർക്കല : മുടിയാക്കോട്, ചെ
റിന്നിയൂർ പിള്ളവീട്ടിൽ സ
രസ്വതിഅമ്മ (89) നിര്യാത
യായി. മകൻ: ഗ�ോപാലകൃ
ഷ്ണപിള്ള. മരുമകൾ: ലീലാഭാ
യി അമ്മ.

ശശികല

കരമന : മേലാറന്നൂർ ടി.സി
46/625 എഴുപുന്നതലയ്ക്കൽ
വീട്ടിൽ ശശികല എസ.് ആർ
(58) നിര്യാതയായി. മകൻ:
എസ്. വിഷ്ണു. സഞ്ചയനം:
25ന് രാവിലെ 8ന്. ഫ�ോൺ:
9746968242.

അംബികാകുമാരി

ഭവാനി

ക്ലാപ്പന: ക്ലാപ്പന കളീക്കലിൽ
രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ഭവാനി
(83) നിര്യാതയായി. മക്കൾ:
രമ, മ�ോഹനൻ, രഘുദാസ,്
ഷാജി, സാബു. മരുമക്കൾ:
ശശിധരൻ, ബിന്ദു, ഷീബ, ഉ
ദയകുമാരി, പ്രീതി. മരണാന
ന്തര കർമ്മങ്ങൾ 5ന് രാവി
ലെ 10ന്.

പാങ്ങോട് : ആശാരിവിളാ
കം ശ്രീചിത്രാനഗറിൽ ബി
നു ഭവൻ ബി -73-ൽ ഗണേ
ശൻ ആശാരിയുടെ ഭാര്യ അം
ബികാകുമാരി (58) നിര്യാത
യായി. മക്കൾ : ബിഞ്ചു, ബി
നു. മരുമക്കൾ : സന്തോഷ്കു
മാർ, അശ്വതി.

കൃഷ്ണമ്മ

ശ്രീകാര്യം : കട്ടേല പൂവൻക
ണ്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീധരപി
ള്ളയുടെ ഭാര്യ കൃഷ്ണമ്മ (74) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: ഗംഗകു
മാരി, വിജയകുമാർ, അനിത
കുമാരി, ശശികല. മരുമക്കൾ:
രവീന്ദ്രൻനായർ, ഗീത, ജയച
ന്ദ്രൻ നായർ, പത്മകുമാർ. സ
ഞ്ചയനം: വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ
8.30ന്.

കുറ്റിച്ചൽ : കുറ്റിച്ചൽ പരുത്തി
പ്പള്ളി കാവുവിള വീട്ടിൽ വിജ
യൻ (60) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ : എസ.് ചന്ദ്രമതി. മക്കൾ :
അഗർദേവ്, അളകദേവ്, അ
ദർവേദ്. സഞ്ചയനം : 25ന് രാ
വിലെ 9ന്.

കഴക്കൂട്ടം : ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് മേനം
കുളം തുമ്പ വിളാകം വീട്ടിൽ ച
ന്ദ്രൻ (60) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ : സുലോചന. മക്കൾ : ശ്യം,
ആർ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി
അനിൽകുമാർ. സഞ്ചയനം :
നെടുമങ്ങാട് : മുണ്ടേല കാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.30ന്.
ണിക്കപ്പെട്ടി ദർഭംമൂല കട്ട
യ്ക്കാൽ വീട്ടിൽ ആർ. കൃ
ഷ്ണൻ കുട്ടി (65- റിട്ട.എ.എസ.് 
ഐ) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
പി.ചന്ദ്രിക. മക്കൾ: സ്മിത കൃ
രാജൻ
ഷ്ണ, ശാന്തി കൃഷ്ണ, സന്ധ്യാ കൃ
കാരക്കോണം : കാരക്കോ
ഷ്ണ. മരുമക്കൾ: സന്തോഷ് കു
ണം ര�ോഹിണി നിവാസിൽ
മാർ, സുരേഷ്കുമാർ, അരുൺ
പരേതനായ റിട്ട. അദ്ധ്യാപ
നാരായൺ.
കൻ എം.കെ. സദാശിവൻ
നായരുടെയും റിട്ട. ഹെഡ്മി
സ്ട്രസ് രാധമ്മയുടെയും മകൻ
ഭാസ്കരപിള്ള
വെമ്പായം : കൊഞ്ചിറ മീ എം.എസ.് രാജൻ (56, റിട്ട.
നാറ കട്ടയ്ക്കാൽ വീട്ടിൽ ഭാസ്ക എൻജി. പി.ഡബ്ള്യു.ഡി, ത
രപിള്ള (73, റേഷൻകട) നി മിഴ്നാട്) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യാതനായി. സഞ്ചയനം: 27 ര്യ: ജയശ്രീ (അസി. പ്രൊ
ഫ. അയ്യപ്പാ ക�ോളേജ്, ചു
ന് രാവിലെ 9ന്.
ങ്കാകട, നാഗർക�ോവിൽ).
മക്കൾ: ആനന്ദ് (എൻജി.
), അരവിന്ദ് (എൻജി.) അ
രാജഗ�ോപാലൻ
ജ്ഞന (എം.ബി.എ വിദ്യാർ
വെൺപകൽ : കാവിൽവിള
ത്ഥി ). സംസ്കാരം: ഇന്ന് രാവി
ബേബി ഭവനിൽ ടി. രാജഗ�ോ
ലെ 9ന്.
പാലൻ (80, റിട്ട. ഡിസ്ട്രിക്ട് ര
ജിസ്ട്രാർ, ആഡിറ്)റ് നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ: ജെ. ബേബി. മ
ക്കൾ: ബാബുരാജ് (അസി.
എൻജി., ആറ്റിങ്ങൽ നഗര
സഭ), അജയ
 രാജ്(ഓവർസീ
അമേരിക്കയിൽ
യർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി
നിര്യാതനായി
), ഷിബുരാജ് (ഗവ. പ�ോളിടെ ചങ്ങനാശേരി: വാഴപ്പള്ളി ക
ക്നിക,് പാലക്കാട)് , സാബുരാ രിങ്ങട കെ.എസ.് സെബാ
ജ് (സിഡ്കോ, ബാംഗ്ളൂർ), ജി സ്റ്റ്യൻ (79) അമേരിക്കയിൽ
ബുരാജ് (ഡ�ോക്യുമെന്റ് റൈ നിര്യാതനായി. പരേതനായ
എം.ടി. മാത്യു
റ്റർ, ബാലരാമപുരം), ബിജു കരിങ്ങട സാറിന്റെ സഹ�ോദ
രാജ് (മഴവിൽമന�ോരമ). മ രനാണ.് ദീർഘകാലമായി യു. ചങ്ങനാശേരി: ചെത്തിപ്പുഴ
രുമക്കൾ: നിർമ്മല, ആശ, എസിൽ ആയിരുന്നു. സംസ് മഞ്ചേരിക്കുളം എം.ടി. മാത്യു
മെർളിൻ, ഷെർളിൻ, ഷിജി, കാരംനാളെഫ്ള�ോറിഡയിൽ. (മത്തച്ചൻ-86) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: ത്രേസ്യാമ്മ ചങ്ങ
ദിവ്യ. മരണാനന്തര ചടങ്ങ്
നാശേരി പാലത്തിങ്കൽ കു
23ന് രാവിലെ 9ന്. ഫ�ോൺ:
ടുംബാംഗം. സംസ്കാരം നാ
9446846526.
ളെ രാവിലെ 9.30ന് ചെത്തി
പ്പുഴ തിരുഹൃദയ പള്ളി സെമി
ത്തേരിയിൽ.

രാധാമണി

കുമരകം: പള്ളിത്തറയിൽ
പരേതനായ പി.കെ. രാജപ്പ
ന്റെ ഭാര്യ രാധാമണി (69) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: സജീവ,്
രാജീവ് (ബാബു), രജനി (മ�ോ
ളമ്മ). മരുമക്കൾ: രതി, ആ
ശ, കുഞ്ഞുമ�ോൻ. സംസ്കാരം
ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5ന് പള്ളിച്ചി
സാറാമ്മ
ശൂരനാട് തെക്:ക് ഇരവിച്ചി റയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ.
റ കിഴക്ക് പാണന്റെ കിഴക്ക
രാധ ടീച്ചർ
തിൽപരേതനായകെ.ജ�ോർ
ജിന്റെ ഭാര്യ സാറാമ്മ (88) നി നാദാപുരം: കുറ്റ്യാടി എം.
ര്യാതയായി. സംസ്കാരം : ഐ.യു.പി.സ്കൂൾ റിട്ടയേ
നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 11.30ന് ശൂ ഡ് അദ്ധ്യാപിക വട്ടോളിയി
രനാട് ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ലെ പരേതനായ ച�ോലങ്ങാ
ത് ശാലേംചർച്ച് സെമിത്തേ ട്ട് ശേഖരൻറെ ഭാര്യ രാധ ടീ
രിയിൽ. മക്കൾ: ജ�ോയി, പരേ ച്ചർ (77) നിര്യാതയായി. മ
തയായ ലില്ലി, പ�ൊന്നമ്മ, ലീ ക്കൾ: പ്രസാദ് (അഡ്വക്ക
ലാമ്മ, ജെയിംസ് (ദുബായ്), റ്റ്, നാദാപുരം ക�ോടതി), പ്ര
സൂസി (ജയ്പൂർ), ജ�ോസ് ( മ�ോദ് (തരിയ�ോട് ഗ്രാമ പ
സൗദി), ജെനു (ദുബായ)് . മ ഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ്). മരുമ
രുമക്കൾ: സൂസമ്മ, കുഞ്ഞു ക്കൾ: ഷൈമ (അദ്ധ്യാപിക,
മ�ോൻ, ജ�ോയി, ജ�ോൺ, ശ�ോ കുറ്റ്യാടി എം.ഐ.യു.പി.സ്
ശാമ്മ (ജയ്പൂർ), പരേതനാ കൂൾ), ബിന്ദു (അദ്ധ്യാപിക,
യ മ�ോനച്ചൻ, ബീന (ജയ്പൂർ ജയശ്രീ ഹൈ സ്കൂൾ, പുൽ
പ്പള്ളി).
), ആശ.

കെ. സരസ്വതി

ക്ലാപ്പന: ക�ോട്ടയ്ക്കുപുറം സ
രസ്വതി സദനത്തിൽ പരേത
നായ അരുമനായകത്തിന്റെ
ഭാര്യ കെ. സരസ്വതി (77) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: അരുമ
രാജ,് അമ്മിണി, പരേതനാ
യ സത്യരാജ്, സെൽവരാജ്,
രാജു. മരുമക്കൾ: ശ�ോഭ, ധര
ണീന്ദ്രൻ, നിജ, അനിമ�ോൾ,
മിനിമ�ോൾ. മരണാനന്തര
കർമ്മങ്ങൾ 5ന് രാവിലെ 10
ന്. ഫ�ോൺ: 9847622788.

ഹരിപ്പാട:് ആയാപറമ്പ് ഗവ.
ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ റി
ട്ട. അദ്ധ്യാപകൻ പിലാപ്പുഴ വ
ടക്ക് തൃപ്പക്കുടം നടേപ്പറമ്പിൽ
കിഴക്കതിൽ ബി.മുരളീധരൻ
പിള്ള (57) നിര്യാതനായി.
സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 10
ന് വീട്ടുവള
 പ്പിൽ. ഭാര്യ: പ്രീതാ
കുമാരി. മക്കൾ: അഹിജിത്,ത്
അനന്തകൃഷ്ണൻ. സഞ്ചയനം
27ന് രാവിലെ 9ന്.

കറുകച്ചാൽ:മുഴവൻകുഴിയിൽ
എം.ആർ. രാമചന്ദ്രൻനായർ
(രാമൻകുട്ടി -72) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ : ശൈലജ വാഴൂർ മൂ
ലേപ്പറമ്പിൽ കുടുംബാംഗം. മ
ക്കൾ: രമ്യ, രഞ്ജിത്ത് (ദുബാ
യ്), രമേശ് (പുരയ്ക്കൽ ഹ�ോണ്ട
). മരുമകൻ: അനിൽകുമാർ (
കുവൈറ്റ്). സംസ്കാരം ഇന്ന് 3
ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

ചരമവാർത്തകൾ 9946108673എന്ന
നമ്പരിൽവിളിച്ച് അറിയിക്കാം.
കൂടാതെobit@
 kaumudi.comഎന്ന
ഇമെയിലിലുംഅയക്കാം 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടഫ�ോൺനമ്പർ
ഇമെയിലിൽചേർത്തിരിക്കണം.

ബിജു

തിരുവനന്തപുരം : നെടുമങ്ങാ
ട്ചുള്ളിമാനൂർബിജുഭവനിൽ
ബിജു (47 - ക്ളാർക്ക്, തിരുവ
നന്തപുരം റെയിൽവേ പൊ
ലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ)് നി
ര്യാതനായി. മാതാവ് : ക�ോമ
ളബായി. ഭാര്യ : പ്രീത. മകൻ
: അഭിനവ.് സഞ്ചയനം : 24ന്
രാവിലെ 9ന്.

സത്യൻ

കല്ലമ്പലം : ഒറ്റൂർ, നെല്ലി
ക്കോട് ആലുവിള വീട്ടിൽ വി.
സത്യൻ (60) യു.എ.ഇ റാസ്
അൽ ഖൈമയിൽ നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ: രാഗിണി (ഒറ്റൂർ
പഞ്ചായത്ത് മുൻ വാർഡ് മെ
മ്പർ). മക്കൾ: വിഷ്ണു സത്യൻ,
ലക്ഷ്മി സത്യൻ. സഞ്ചയനം:
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9ന്.

എസ്. മുത്തുനായകം

മാത്യുജേക്കബ്

ചണ്ണപ്പേട്ട: മീൻകുളം പടി
ഞ്ഞാറ്റിൻകര പുത്തൻവീ
ട്ടിൽ മാത്യുജേക്കബ് (മാത്തു
ക്കുട്ടി, 50) ഷാർജയിൽ നി
ര്യാതനായി. സംസ്കാരം
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് മീൻകു
ളം മാർ ഏലിയാസ് ഓർത്ത
ഡ�ോക്സ് പള്ളിയിൽ. ഭാര്യ:
സജിനി. മക്കൾ: ഷാര�ോൺ
മാത്യു, എബി മാത്യു. ഫ�ോൺ:
9495379311.

കരുംകുളം : പാമ്പുകാല സുജ
ഭവനിൽ എസ്. മുത്തുനായ
കം (92) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ : പരേതയായ ചെല്ലമ്മ. മ
ക്കൾ : സുമതി, രാജം, ജ�ോർ
ജ്, ശശി, ബേബി, ശാന്തി, രാ
ജേന്ദ്രൻ, സുജ, പരേതനായ
വത്സലം. മരുമക്കൾ : നടരാ
ജൻ, വത്സല, ജയജ�ോർജ,് ജ
യകുമാരി, പുഷ്പരാജ,് ജലീൽ,
കൃഷ്ണ, ബാബു, പരേതനായ
സത്യരാജ.് സംസ്കാരം : ഇ
ന്ന് രാവിലെ 8.30ന്. പ്രാർ
ത്ഥന : ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്
ക്കു ശേഷം മൂന്നിന്.

പി.കെ. രാജൻ

ക�ൊല്ലം: പട്ടത്താനം സിനീ
ഷ് ഭവനിൽ പി.കെ. രാജൻ
(65) നിര്യാതനായി. സം
സ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2
ന് പ�ോളയത്തോട് ശ്മശാ
നത്തിൽ. ഭാര്യ: ലളിത (ശാ
ന്തി). മക്കൾ: സിനീഷ്, അ
നീഷ,് വിനീഷ.് സഞ്ചയനം
25ന് രാവിലെ 8ന്. ഫ�ോൺ:
9400148446.
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എസ്. സന്തോഷ്

പുനലൂർ: ശാസ്താംക�ോണം
സുരേഷ്ഭവനിൽ എസ.് സ
ന്തോഷ് (44) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: ശ�ോഭനകുമാരി.
അമ്മ: ജഗദമ്മ. ഫ�ോൺ:
9048749902.

ബൈക്കപകടത്തിൽ
പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു
കടയ്ക്കാവൂർ : ബൈക്ക
പകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ്
ചികിത്സയിലായിരുന്ന മ
ത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ
യുവാവ് മരിച്ചു. അഞ്ചുതെ
ങ്ങ് മീരാൻ കടവിന് സമീ
പം വാടയിൽ വീട്ടിൽ ലോ
റൻസ് - മറിയം ദമ്പതിക
ളുടെ മകൻ ഷിബുവാണ്
(33) മരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാ
ഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് അ
ഞ്ചുതെങ്ങിലേക്ക് ബൈ
ക്കിൽ വരു ന്നതിനിടെ
പോസ്റ്റോഫീസിന് സമീപ
ത്തു വച്ചായിരുന്നു അപക
ടം. മറ്റൊരുവ
 ാഹനത്തിന്
സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതി
നിടെ റോഡിലെ കുഴിയി
ലേക്ക് ബൈക്ക് മറിയുക
യായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി

ഷിബു

പരിക്കേറ്റ ഷിബുവിനെ ചി
റയിൻകീഴ് താലൂക്കാശുപ
ത്രിയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന്
മെഡിക്കൽ കോളേജിലേ
ക്ക് മാറ്റി. തിങ്കളാഴ്ച വൈ
കിട്ടാണ് മരിച്ചത്.
സഹോദരങ്ങൾ : വർ
ഗീസ് , സെൽസൻ, സ
ജൻ. അഞ്ചു തെങ്ങ് പൊ
ലീസ ് മേൽനടപ ട ി സ്വീ
കരിച്ചു.

ബൈക്കപകടം :യുവാവ് മരിച്ചു
കരിമ്പാലൂർ: കരിമ്പാലൂർ
ലിക സദനത്തിൽ റിക്കേ
ഷ് (47) കല്ലുവാതുക്കലിൽ
ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ
മരിച്ചു. 18ന് രാവിലെ എ
ട്ടിനായിരുന്നു അപകടം.
ഭാര്യ: ലൈജു. മകൾ: റി
ലി. മാതാവ് : ലളിത. സ
ഞ്ചയനം 24ന്. ഫ�ോൺ:
റിക്കേഷ്
9447074764.

പൂവിന്റെ സുഗന്ധമേറ്റ് അലർജി;
പെൺകുട്ടി മരിച്ചു
പത്തനംതിട്ട: പൂവിന്റെ മ
ണമേറ്റുള്ള അലർജിമൂലം
വിദേശമലയാളിയായ
പെൺകുട്ടി മഥുരയിൽ മരി
ച്ചു. അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിര
താമസക്കാരനായ മാക്കാം
കുന്ന് അഴൂർ ഒഴിമണ്ണിൽ
ബെഞ്ചമിൻ സാമുവലിന്റെ
മകൾ ആഷ്ലിയാണ് (16)
മരിച്ചത.് സേവനപ്രവർത്ത
നത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്
ആഷ്ലി ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇ
ന്ത്യയിലെത്തിയത.്
കഴിഞ്ഞദിവസം ഡൽ

ഹിയിൽനിന്ന്ആഗ്രയിലേ
ക്ക് പ�ോകുംവഴി റ�ോഡിന്റെ
വശത്ത് പൂത്തുനിന്നിരുന്ന
ഗ�ോതമ്,പ് മല്ലി പൂക്കളുടെ മ
ണമേറ്റ് അസ്വസ്ഥത അനു
ഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്കില�ോമീ
റ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച്ആശുപ
ത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേ
ക്കും മരിച്ചു.
സംസ്കാരം നാളെ ബ�ോ
സ്റ്റൺ സെന്റ് മേരീസ് ഇ
ന്ത്യൻ ഓർത്തഡ�ോക്സ് പ
ള്ളിയിൽ. മാതാവ് : മിനി.
സഹ�ോദരൻ: ജ�ോബൻ.

പ്ളാവിൽ നിന്ന് വീണ്
ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു
കൊട്ടാരക്കര : പ്ലാവിൽ നി
ന്ന് വീണ്ഗുരുതരമായി പരി
ക്കേറ്റഗൃഹനാഥൻമരിച്ചു.പു
ത്തൂർ കുഴയ്ക്കാട് ദേവകിസദ
നത്തിൽ ശിവൻകുട്ടിയാ
ണ് (49) മരിച്ചത്. ചൊവ്വാ
ഴ്ച രാവിലെ വീടിന് സമീപ
ത്തെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ആ
ടിന് നൽകാൻ പ്ളാവില ഒ

ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇ
യാൾ വീണത.് തുടർന്ന് ശി
വൻകുട്ടിയെ കൊട്ടാരക്കര
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും
പിന്നീട് ജില്ലാ ആശുപത്രി
യിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇ
ന്നലെ മരിച്ചു.
ഭാര്യ: ശ്രീദേവി. മകൻ:
നന്ദു.

ട്രെയിൻ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥിമരിച്ചു

ദേവസ്യ

ചങ്ങനാശേരി: പൂവക്കാട്ടു
ചിറ കുരിശുംമൂട്ടിൽ ദേവസ്യ
(അപ്പച്ചൻ-87) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: പരേതയായ മേ
രിക്കുട്ടി മിത്രക്കരി മുക്കത്ത്
കുടുംബാംഗം. മക്കൾ: ലിസ
മ്മ, ഔസേപ്പച്ചൻ, പ�ോത്ത
ച്ചൻ, ലാലിച്ചൻ, ഷാജി, സാ
ബു. മരുമക്കൾ: ട�ോമി (കവ
ലയ്ക്കൽ ചമ്പക്കുളം), തങ്കമ്മ,
എത്സമ്മ, കുഞ്ഞുമ�ോൾ, ജെ
യ്മ�ോൾ. സംസ്കാരം ഇന്ന്2
ന് ചങ്ങനാശേരി മെത്രാപ്പൊ
ലീത്തൻ പള്ളി സെമിത്തേരി
യിൽ.

എൻ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണ
പിള്ള

ചവറ: ചവറ ചെറുശ്ശേരിഭാഗം
ക�ൊച്ചുവീട്ടിൽ എൻ. ഗ�ോപാ
ലകൃഷ്ണപിള്ള(85)നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ: രാധാമണിഅ
മ്മ. മക്കൾ: കുസുമം, ബാബു
പിള്ള, ജയകൃഷ്ണൻ. മരുമ
ക്കൾ: ആർ. ജനാർദ്ദനകുറുപ്പ്,
എസ്.തങ്കമണിഅമ്മ,ഒ.ശ�ോ
ഭ. സഞ്ചയനം 27ന് രാവിലെ
8ന്. ഫ�ോൺ: 8547915069.

കൽപ്പറ്റ: വയനാട് ബീനാ
ച്ചി സ്വദേശിനിയായ വി
ദ്യാർത്ഥിനി ക�ൊല്ലത്ത്
ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു. മുട്ടിൽ
ഡബ്ലിയു.എം.ഒ ക�ോളേജി
ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ബിരുദാനന്ത
രബിരുദം രണ്ടാം വർഷ വി
ദ്യാർത്ഥിനിയും ബീനാച്ചി
പുളിയക്കാടി വീട്ടിൽ അ
നിൽകുമാർ–സിന്ധു ദമ്പ
തികളുടെ മകളുമായ അൻ
സിജയ
 ാണ് (22) മരിച്ചത.്
ക�ൊല്ലം റെയിൽവേ ഗേറ്റി
ന് സമീപത്തായിരുന്നു അ

അൻസിജ

പകടം. അമ്മയുടെ ക�ൊല്ല
ത്തെ വീട്ടിൽ പ�ോയതായി
രുന്നു അൻസിജ. അബി സ
ഹ�ോദരനാണ.്
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മാധവൻ

മറ്റക്കര: മുണ്ടപ്ളാക്കൽ (തെ
ന്നടിയിൽ) മാധവൻ (90) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: നാരായ
ണി. മക്കൾ: സ�ോമൻ, ചെ
ല്ലമ്മ, ശാന്ത, വിജയ, പരേ
തയായ വത്സ, ഉഷ, മിനി. മ
രുമക്കൾ: രമണി, ശ്രീധരൻ,
ദാമ�ോദരൻ, കൃഷ്ണൻ, സജീവ,്
സുനിൽ. സംസ്കാരം ഇന്ന് രാ
വിലെ 11ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

കുട്ടനാട്: മങ്കൊമ്പ് കാട്ടേഴ
ത്ത്ചിറ വീട്ടിൽ പരേതനായ
ഡ�ോ.ബാലച
 ന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ദേ
വകി(അമ്മിണി-68 ) നിര്യാ
തയായി.മകൻ:ഉപേന്ദ്രൻ.

സ്മരണാഞ്ജലി

വേർപാടിന്റെ അഞ്ചു
വർഷം

അബ്സ

ത�ോമസ്

ശൂരനാട് തെക്:ക് ഇരവിച്ചിറ
കിഴക്ക് ചക്കുവിള പുത്തൻവീ
ട്ടിൽ ത�ോമസ് (70) നിര്യാത
നായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉ
ച്ചയ്ക്ക് ശൂരനാട് സെന്റ് ത�ോ
മസ് ഓർത്തഡ�ോക്സ് ചർ
ച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ. ഭാര്യ:
പ�ൊടിഅമ്മ. മക്കൾ: മിനി (
സൗദി), ആനി, സുനി. മ
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ദേവകി

എം.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ
നായർ

ബി.മുരളീധരൻപിള്ള

തിരുവനന്തപുരം

അബ്ദുൽവാഹിദ്

നെടുമങ്ങാട്  : ചുള്ളിമാനൂർ
ഷാജി മൻസിലിൽ ഇ. അ
ബ്ദുൽവാഹിദ് (76) നിര്യാ
തനായി. ഭാര്യ : ഷെരീഫ ബീ
വി. മക്കൾ : ഹാഷിം, കാമിൽ,
സബീനാബീവി, ഷാജി. മരു
മക്കൾ : സുലൈമാൻ, ഷാജി
ത, റാഹില, സബീന. ചെറുമ
ക്കൾ : അൻസർ (കേരളകൗ
മുദി ഏജന്റ് ), മുഹമ്മദ് ഷമീർ,
അൽ അമീൻ, ഷാഫി, ഷാമി
ല, അൻവർഷാൻ, ആമിന, എസ്. ക�ോമള ചന്ദ്രൻ
നായർ
അജ്മീർഖാൻ, ഷാഹിന, അ
കാട്ടാക്കട : പൂഴനാട് നിരാ
മീന, സുമയ്യ, സുദീന.
ഴിക�ോണം കൃഷ്ണവിലാസം
ബംഗ്ലാവിൽ എസ്. ക�ോമള
ചന്ദ്രൻ നായർ (56 - സബ്
ഇൻസ്പെക്ടർ ഒഫ് പ�ൊലീ
സ്, തമിഴ്നാട് ) ഭാര്യ : ജെ.
ആനന്ദകുമാരി. മകൾ : എ.
കെ. അശ്വതി. സഞ്ചയനം :
എസ്.വിജയൻ
25ന് രാവിലെ 8 ന്. ഫ�ോൺ
ആറ്റിങ്ങൽ : ആശാ ഭവനിൽ
: 9847734561.
എസ.് വിജയൻ(62) നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ : ഉദയകുമാരി. മ
അബ്ദുൽ മജീദ്
ക്കൾ : വിജി, വിനീത, ആശ.
മരുമക്കൾ: സാബു, രതീഷ,് ചിറയിൻകീഴ് : കാട്ടുമുദാ
ക്കൽ വട്ടവിള വീട്ടിൽ എം.
റെജി.
അബ്ദുൽ മജീദ്(85) നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ : ജമീലാബീവി.
മക്കൾ : റസിയ (ഭാഷാ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം),
നസീമ (പ്ളാനിംഗ് ബ�ോർഡ,്
തിരുവനന്തപുരം), സബില
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ
(എൽ.ബി.എസ,് കൊല്ലം),
നിര്യാതനായി
സജീന. മരുമക്കൾ : പി.എ.
ഇസാക്ക് (റിട്ട. അഡി. സെ നെയ്യാറ്റിൻകര : കുളത്തൂർ
ക്രട്ടറി, സെക്രട്ടേറിയറ്)റ് . എം. നല്ലൂർവട്ടം സിന്ദൂരത്തിൽ ര
നാസിമുദ്ദീൻ (ഗൾഫ്), ജെ. വീന്ദ്രൻ (61) സ്വിറ്റ്സർലൻ
ശശിധരൻ നായർ
എ. ലത്തീഫ് (പി.ടി.ഐ തി ഡിൽ നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :
മൊട്ടമൂട് : ഇടയ്ക്കോട് കള രുവനന്തപുരം), എം. നജിമു ശാന്തി രവീന്ദ്രൻ. മക്കൾ : നി
ത്തറക്കോണം ദേവകിനി ദ്ദീൻ (കെ.ടി.സി.ടി സ്കൂൾ). വേദ, നിവേദ്, നിവേദി. സം
വാസിൽ കെ. ശശിധരൻ ഫ�ോൺ : 0471 2311226.
സ്കാരം : ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സർ
നായർ (66) നിര്യാതനായി.
ലൻഡിൽ നടക്കും.
ഭാര്യ: കുമാരി ഐഷ. മക്കൾ:
ശശിലേഖ (തിരുവിതാംകൂർ
സഹകരണ സംഘം), പ്രശാ
ന്ത്. മരുമകൻ: ആനന്ദക്കുട്ടൻ
(കെ.എസ.് ഇ
 .ബി). സഞ്ചയ
നം: 25ന് രാവിലെ 8ന്.

13

21 ഏപ്രിൽ 2017 വെള്ളി

രാഘവൻപിള്ള

സുരരാജ്

കരുനാഗപ്പള്ളി : പറയകട
വ് കല്ലുംമൂട്ടിൽ സുരരാജ് (48)
നിര്യാതനായി. മരണാന
ന്തര കർമ്മങ്ങൾ 23ന് രാ
വിലെ 6.30ന് . ഫ�ോൺ:
9745470847.

കമുകുംചേരി: അഭിലാഷ് ഭവ
നിൽ രാഘവൻപിള്ള (81) നി
ര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇ
ന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് വീട്ടുവ
ളപ്പിൽ. ഭാര്യ: സുകുമാരിക്കു
ട്ടിഅമ്മ. മക്കൾ: അഭിലാഷ്,
അനീഷ്. മരുമക്കൾ: ദീപ, വി
ദ്യ. ഫ�ോൺ: 9947081258.

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: തലയ�ോല
പ്പറമ്പ് ക�ൊച്ചുമണലിൽ പ
രേതനായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മ
കളും പരേതനായ അബ്ദുൽ
ഖാദറിന്റെ ഭാര്യയുമായ അ
ബ്സ (74) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ: സുലൈഖ, ആമിന,
സസീമ, ഫൗസിയ, സുഹറ,
ഷാജഹാൻ, ഇബ്രാഹിം, നാ
സർ. മരുമക്കൾ: ഇബ്രാഹിം,
ഷാജഹാൻ, യൂനസ്, മുഹമ്മ
ദാലി (കുവൈറ്റ്), അസീസ,്
സിബിനു, സുഹറ, റഹ്മത്.ത്

Fu.l¡o¤©alu
കെ. രതി

ആതിര, (ചെക്കാലയിൽ) ,
പണ്ടകശാല, ചിറയിൻകീഴ്.

- ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

(Rtd. HM, EVHS, Neduvathoor)
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