ചരമം
ജി. വിശ്വംഭരൻ


തിരുവനന്തപുരം: പാൽക്കു
ളങ്ങര മനയ്ക്കൽ ലെയൻ
് ആ
നന്ദവിഹാറിൽ (പി.ആർ.
ആർ.എ.പി 128) ജി. വിശ്വം
ഭരൻ (84, എക്സ് സർവീസ,് റി
ട്ട. കെ.എസ.് ഇ.ബി) നിര്യാ
തനായി. ഭാര്യ : പരേതയായ
രുക്മിണി (റിട്ട. കെ.എസ്.
ആർ.ടി.സി). മകൻ : ബൈ
ജു വി. ആനന്ദ്. മരുമകൾ : ര
ശ്മി. സംസ്കാരം ഇന്നുരാവിലെ
10ന് ശാന്തികവാടത്തിൽ.
ഫ�ോൺ : 9447164342.

സുഭദ്രാമ്മ

ആറ്റിങ്ങൽ; മുട്ടപ്പലം കൈര
ളി നഗർ ചിലക്കൂർ വീട്ടിൽ പ
രേതനായ ബാബുവിന്റെ ഭാ
ര്യ സുഭദ്രാമ്മ (76) നിര്യാത
യായി. മക്കൾ: തങ്കമണി, ജ
യമ്മ, രാജു, ലീലാമ്മ, മാധ
വൻ. മരുമക്കൾ: രാജൻ, കു
മാർ, ബിന്ദു, ബീന, ജയൻ. സം
സ്കാരം ഇന്ന്ഉച്ചയ
 ്ക്ക് 12ന.്

കെ.സരസ്വതി അമ്മാൾ

വർക്കല: ഇടവ വെൺകുളം
ചെമ്പകത്തിൻമൂട് സതിവി
ലാസത്തിൽ പരേതനായ ഷ
ണ്മുഖൻആചാരിയുടെ ഭാര്യ
കെ.സര സ്വതിഅമ്മാൾ (87)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ: സതീ
ശൻ, സത്യൻ, വിജയൻ, ദേവ
രാജൻ, ലീല, മഹേശൻ, പ്ര
കാശ് (എൽ.ഐ.സി), മുര
ളി, ലൈല. മരുമക്കൾ: വത്സ
ല, കൃഷ്ണ, ഷൈലജ, ജയ, വിജ
യകുമാർ, ചിത്തു, ജയ, രജിത,
രാധാകൃഷ്ണൻ. സംസ്കാരം: ഇ
ന്ന് രാവിലെ 9മണിക്.ക്

എസ്.ജ�ോയിസ്

വെള്ളനാട:് നെടിയവിള ക
ടുക്കാമല വി.സി ഭവനിൽ പ
രേതനായ വൈ. ദേവദാസ
ന്റെ ഭാര്യ: എസ്.ജ�ോയിസ്
(85) നിര്യാതയായി. മകൾ:
ക്രിസ്റ്റിൻ ജ�ോയ്. മരുമകൻ:
എസ.് വ
 ിജയകുമാർ.

കെ. രവീന്ദ്രൻനായർ

തിരുവനന്തപുരം:കുമാരപുരം
ക�ോയിക്കൽ ലെയിൻ രാകേ
ന്ദുവിൽ കെ. രവീന്ദ്രൻനായർ
(വാമനപുരം രവി, 78) നിര്യാ
തനായി. ഭാര്യ : സി. സരളാ
ഭായിഅമ്മ. മക്കൾ : കവിത
ആർ.എസ് (റിസ�ോഴ്സ് ടീ
ച്ചർ, അഴൂർ ജി.എച്ച്.എസ്.
എസ)് , വികാസ് രാജ് ആർ.
എസ് (ഒമാൻ എയർ). മരുമ
ക്കൾ : ബി. ശ്രീകുമാർ (ക്ഷീ
രവികസന വകുപ്)പ് ), ജി.സി.
വിദ്യ. സഞ്ചയനം : ഞായറാ
ഴ്ച രാവിലെ 8.30 ന്.

വർക്കല: മണമ്പൂർ ലാവണ്യ
യിൽ (വേടൻവിള) വി.കെ.
നകുലൻ (82) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: ബി. മന�ോന്മണി. മ
ക്കൾ: മഞ്ജുലാൽ, മീരാസുരേ
ഷ്, മന�ോഷ്. മരുമക്കൾ: ര�ോ
ഷ്നി, ജി.സുരേഷ്ബാബു, സ
ന്ധ്യ. സംസ്കാരം നാളെ രാ
വിലെ 10ന.്

സര�ോജിനിഅമ്മ

അഭിരാമി

തിരുവനന്തപുരം : തൈക്കാ
ട് ബാബുജി നഗർ ഹൗസ്
നമ്പർ 54 ടി.സി 16/890 ൽ
എൽ. മണികണ്ഠന്റെയും എ
സ്. പ്രീതയുടെയും മകൾ പി.
അഭിരാമി (17) നിര്യാതയാ
യി. ചാല തമിഴ് സ്കൂൾ പ്ളസ്
ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ.് സഹ�ോ
ദരി : പി. അപർണ.

കല്ലമ്പലം : കവലയൂർ ആർ.
സി നിവാസിൽ (വാണിയൻ
വിളാകം) പരേതനായ സദാ
ശിവൻ പിള്ളയുടെ ഭാര്യ സ
ര�ോജിനിഅമ്മ (82) നിര്യാത
യായി. മക്കൾ: ചന്ദ്രിക അമ്മ,
സതീഷ് കുമാർ, സുധ, സഞ്ജീ
വ് കുമാർ, സുമ. മരുമക്കൾ: രാ
ജേന്ദ്രൻ നായർ, വൽസല, വി
ജയൻപിള്ള, അജിതകു
 മാരി,
വിജയകുമാർ. സഞ്ചയനം:
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8ന.്

സത്യശീലൻ

ഇബ്രാഹിം

കൗസല്യ

മുടപുരം: കിഴുവിലം പറയത്തു
ക�ോണം പ�ോളയിൽ ചരുവി
ളവീട്ടിൽ പരേതനായ ഭാസ്
കരന്റെ ഭാര്യ കൗസല്യ (68)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ: വി
ജയകുമാർ, അജയകുമാർ,
ജയകുമാർ, ജയകുമാരി. മരു
മക്കൾ: വിമല, സുരേഷ് കു
മാർ. സഞ്ചയനം: ഇന്ന് രാവി
ലെ 8ന.്

ശാന്ത

മുടപുരം: ശിവകൃഷ്ണപുരം പുതു
വൽവിള വീട്ടിൽ പരേതനായ
സ�ോമന്റെ ഭാര്യ പി. ശാന്ത
(74) നിര്യാതയായി. മക്കൾ:
ശ�ോഭന (ഇ.എസ.് ഐ ഹ�ോ
സ്പിറ്റൽ, കൊല്ലം), സുഭാഷ,് വ
ത്സല. മരുമക്കൾ: ജ�ോയി, മി
നി, ജിനിൽ. സഞ്ചയനം: ഞാ
യറാഴ്ച രാവിലെ 8ന.്

തിരുവനന്തപുരം : കരമന
കുഞ്ചാലുംമൂട് മേത്തോട്ടുകു
ഴി മേലേ പുത്തൻവീട് ടി.സി
19/1336 ൽ എം. ഇബ്രാഹിം
(68) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :
സുബൈദ. മക്കൾ : റാഹില,
യഹിയ, ഷാമില, ഷജീല,
ഖലിൻ, അലാവുദ്ദീൻ. മരുമ
ക്കൾ : ഷാജഹാൻ, സലീന,
സുന്ദരേശൻ നായർ
മുട്ടത്തറ: ആശാൻ നഗറിൽ മൊയ്തീൻകണ്ണ്, ജാക്കീർ ഹു
എ.എൻ.ആർ.എ 37 എ സു സൈൻ.
ന്ദരേശൻ നായർ (74) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: ലീലമ്മ. മ
ക്കൾ: വിജയൻ, ജയകുമാർ,
ജയശ്രീ. മരുമക്കൾ: ഗീത, മ
ധു. സഞ്ചയനം: ചൊവ്വാഴ്ച രാ
വിലെ 8ന.്

ജനാർദ്ദനൻ

നെയ്യാറ്റിൻകര : തൊഴു
ക്കൽ, ഭാസ്കർ റ�ോഡിൽ എ
സ്.ആർ.എ 75 ൽ ജനാർദ്ദ
നൻ (ശശി, 65) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: തങ്കമണി. മക്കൾ:
രമ്യകുമാരി, ശരത,് ശരണ
 ്യ. മ
രുമകൻ: കെ. മണികണ്ഠൻ.
സഞ്ചയനം: ഞായറാഴ്ച രാ
വിലെ 9ന.്

വേലായുധൻ

കടയ്ക്കാവൂർ: വക്കം കണ്ടാറ
യ്ക്കൽ വീട്ടിൽ വേലായുധൻ
(67, റിട്ട.ബി.എസ്.എൻ.
എൽ) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
ശാന്ത. മക്കൾ: വിനോദ് കു
മാർ (ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
, തിരുവനന്തപുരം), സ്മിത,
അർച്ചന (എസ.് ബി.ടി, കോ
ട്ടയം). മരുമകൻ: ശരത്ച
ന്ദ്രൻ (സീമേറ്റ്). സഞ്ചയനം
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്

ജ�ോർജുകുട്ടി

ഉള്ളൂർ : പ്രശാന്ത് നഗർ ഹൗ
സ് നമ്പർ 104-ൽ കെ.എം.
ജ�ോർജുകുട്ടി (80, റിട്ട. സ്റ്റേ
ഷൻ എൻജിനിയർ, ആൾഇ
ന്ത്യ റേഡിയ�ോ) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ : വയലത്തല പള്ളി
ക്കൽ മേരി സി. കുര്യൻ (റിട്ട.
ടീച്ചർ മുസ്ളിം ഹൈസ്കൂൾ, ക
ണിയാപുരം). മക്കൾ : ബീനാ,
ബിനു (കാനഡ), ബിന്ദു. മരുമ
ക്കൾ : ലെസ്ലി മലയിൽ മാരാ
മൺ, രേണു ചിറമാലിൽ നെ
ബിനു
മ്പുറം, ഷെറി മുക്കത്തിൽ (
പാരിപ്പള്ളി : പാമ്പുറം പുതു ട്ട
തി
രുവനന്തപുരം). സംസ്കാ
വൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പരേ രം പി
ന്നീട.്
തനായ രാജേന്ദ്രന്റെ മകൻ
ആർ.കെ. ബിനു (22) നിര്യാ
തനായി. മാതാവ:് കമല. സ
ഹ�ോദരങ്ങൾ: മനു, മായഗ
 ിരീ
ഷ്. സഞ്ചയനം: ശനിയാഴ്ച രാ
വിലെ 7ന.്

പാൽമണി

കൃഷ്ണൻ നായർ

നേശമ്മ

ഇന്ദിര

കഴക്കൂട്ടം: മമതാ നഗർ 42-ാം
നമ്പർ വീട്ടിൽ അശ്വതിയിൽ
പരേതനായ സത്യവ്രതന്റെ
ഭാര്യ ഇന്ദിര (76) നിര്യാതയാ
യി. മക്കൾ: വിജയൻ, പരേ
തനായ വിക്രമൻ, വിഘ്നൻ,
വിജയകു
 മാരി, ബിന്ദു, പരേത
യായ വിമല. മരുമക്കൾ: ലളി
താംബിക, സുധ, രജനി, രവീ
ന്ദ്രൻ, വിജയകുമാർ. സഞ്ചയ
നം: തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്

പേരൂർക്കട: കല്ലയം, അ
ണ്ടൂർതെക്കുംകര വീട്ടിൽ എ
ഡ്വേർഡ് (റിട്ട. ഫുഡ് ക�ോർ
പ്പറേഷൻ)ന്റെ ഭാര്യ നേശമ്മ
(70) നിര്യാതയായി. മക്കൾ:
ക്രിസ്തുകുമാർ (ഗവ. പ്രസ്),
പാസ്റ്റർ രാജു എഡ്വേർഡ,് ജ
യകുമാർ, ഉഷാശ്രീലേഖ. മരു
മക്കൾ: മ�ോളി, ജയകുമാരി, ര
ജനി,വാഡ്സൻ.പ്രാർത്ഥന
 :
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4ന.്

ശ്രീധരൻ നാടാർ

മുല്ലൂർ: മുല്ലൂർ മുള്ളുവിള അഖിൽ
നിവാസിൽ പങ്കജാക്ഷിയുടെ
ഭർത്താവ് ശ്രീധരൻ നാടാർ
(80) നിര്യാതനായി. മക്കൾ:
അനിതകുമാരി, അജുകുമാർ,
സുനി. മരുമക്കൾ: കൃഷ്ണൻകു
ട്ടി, സുധ, ശിവൻകുട്ടി. സഞ്ച
യനം: തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്

തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചു
ള്ളൂർ മിഥിലയിൽ കെ. കൃ
ഷ്ണൻ നായർ (78, റിട്ട. എൽ.
ഐ.സി, പട്ടം) ബംഗ്ളൂരുവിൽ
നിര്യാതനായി. ഭൗതിക ശരീ
രം ശ്രീരാമായ്യ മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിന്പഠനത്
 തിനായി
നൽകി. ഭാര്യ: ഇന്ദിരാഭായി.
മക്കൾ: മന�ോജ് കുമാർ കെ,
മൈഥിലി കെ. നായർ. മരുമ
ക്കൾ: ഇന്ദു സുബ്രഹ്മണ്യം, ഹ
രികുമാർ ആർ.

ശശികുമാർ

കെ. ശശിധരൻ

നെട്ടയം : മുക്കോല ദർശൻ
ലെയിൻ ശകുന്തളാഭവനിൽ
(ഡി.എൽ.ആർ.എ ഡി 20)
കെ. ശശിധരൻ (67) നിര്യാ
തനായി. ഭാര്യ : ശകുന്തള. മ
ക്കൾ : അനിൽകുമാർ, അജി
കുമാർ, സജികുമാർ, ബിനുകു
മാർ. മരുമക്കൾ : സിന്ധു, ല
ത, ലീന, രാജി. സഞ്ചയനം :
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ന്.

കല്ലമ്പലം: കീഴൂർ അശ്വതി ഭ
വനിൽ ശശികുമാർ (48) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ : മിനി. മ
ക്കൾ : വിഷ്ണു, ശ്രുതി. സഞ്ച
യനം : ഞായറാഴ്ച രാവിലെ
8.30 ന്.

നാഗർക�ോവിൽ:നാഗർക�ോ
വിൽ ക�ോർട്ട് റ�ോഡ് ഈ
ഗിൾ ഗേറ്റ് ക�ോമ്പൗണ്ടിൽ
അഡ്വ. എ. പാൽമണി (84)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : പത്മാ
വതി. കന്യാകുമാരി ഡി.സി.
സി പ്രസിഡന്റും മുൻ നാഗർ
ക�ോവിൽ നഗരസഭ ചെയർ
മാനുമായ വി. അശ�ോകൻ
സ�ോളമന്റെ ഭാര്യാപിതാവാ
ണ്. മക്കൾ : അഡ്വ. സുജാത
അശ�ോകൻ, ഡ�ോ. അജിത,
എ.പി. മണികണ്ഠൻ. മരുമ
ക്കൾ: വി. അശ�ോകൻ സ�ോ
ളമൻ, ര�ോഹിണി മണിക
ണ്ഠൻ.

മന�ോജ്. എം

വിജയധരൻ

ഏലിക്കുട്ടി ഡാനിയൽ

കൊട്ടാരക്കര: തൃക്കണ്ണമം
ഗൽ പൊയ്കയിൽവീട്ടിൽ തോ
മസ് ഡാനിയലിന്റെ ഭാര്യ ഏ
ലിക്കുട്ടി ഡാനിയൽ (75) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: ലാലി
ലൂക്കോസ്, ജെസി പൊന്ന
ച്ചൻ, ഷീല ജോർജ്, വിജയ്
ഡാനിയൽ (മിലിട്ടറി എൻ
ജി. സർവീസ് എറണാകുളം
). മരുമക്കൾ: പരേതനായ
എം. ലൂക്കോസ്, പൊന്ന
ച്ചൻ, ജോർജ്കുട്ടി (ചെന്നൈ
), ജയവിജയ.് സംസ്കാരം ഇ
ന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് തൃക്കണ്ണമം
ഗൽ ശാലേം മാർത്തോമ്മ പ
ള്ളിയിൽ.

പി.കെ. കോശി

തഴുത്തല: കണ്ണനല്ലൂർ ജോ
ളിഗിരിയിൽ പി.കെ. കോശി
(95, റിട്ട. നേവി, റിട്ട. അദ്ധ്യാ
പകൻ) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
മറിയാമ്മ (റിട്ട. നഴ്സ് ജില്ലാ
ആശുപത്രികൊല്ലം).മക്കൾ:
ഏലിയാമ്മ (റിട്ട. എച്ച്.എം),
ഷീല (കാനഡ), യശ്പാൽ (
കോശി ബുക്സ് കൊട്ടിയം),
തോമസ,് ജോളി (എം.ജി.യു.
പി.എസ് പെരുമ്പുഴ). മരുമ
ക്കൾ: എം. സ്കറിയ, മാത്യു കു
തിരവട്ടം (കാനഡ), ജോളി
(ബി.എം.ജി.എച്ച്.എസ് കുള
ത്തൂപ്പുഴ), ഷേർളി (സെന്റ്മേ
രീസ് എച്ച്.എസ.് എസ് കൊ
ട്ടാരക്കര), ജോസ് (ഖത്തർ).
സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒ
ന്നിന് മുഖത്തല സെന്റ്ജൂഡ്
മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോ
ലിക്ക പള്ളിയിൽ.

പി.കെ.ഭാസ്കരൻ

പുന്നപ്ര: പറവൂരിലെ ആദ്യ
കാല വ്യാപാരിയും പറത്തറ
സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ യുമ ായ പറവൂർ
പറത്തറ വീട്ടിൽ പി.കെ.ഭാ
സ്കരൻ (87) നിര്യാതനായി.

അബൂബക്കർ കുഞ്ഞ്

തിരുവനന്തപുരം: നന്തൻ
ക�ോട് : വൈ.എം.ആർ ജം
ഗ്ഷനിൽ വനതലക്ഷ്മി വി
ളാകം വിമലാനിലയത്തിൽ
ടി.സി 11/1128 ൽ വിജയധ
രൻ (70) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ: വിമല. മക്കൾ: വിദ്യ, വി
നിത. മരുമക്കൾ: രാജേഷ്,
ബിജു. സംസ്കാരം: രാവിലെ
10ന് ശാന്തികവാടത്തിൽ.

വെമ്പായം : വെമ്പായം പു
ത്തൻവീട്ടിൽ അബൂബക്കർ
കുഞ്ഞ് (82) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: ജമീലാബീവി. മക്കൾ:
നസീമബീവി (സൂപ്രണ്ട് കെ.
എഫ്.ഡി.സി), നജ്മാബീവി
(ക്ഷീരവികസന വകുപ്,പ് പട്ടം
), ജുനൈദാബീവി (മണക്കാ
ട് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ), സു
രിജാബീവി (സഹകരണ
ബാങ്ക് പാച്ചിറ), സുധീർഖാൻ
(മാർഷൽ കേരള നിയമസഭ
), സജീനാബീവി (പ്രിൻസി
പ്പൽ വി.എച്ച്.എസ.് സി, ക�ോ
ട്ടയം). മരുമക്കൾ: ലത്തീഫ് (
പ്രസ)് , അഷ്റഫ് (പി.ഡബ്
ള്യു.ഡി), റഹീം (ഇ.ഐ ക്ളേ
ഫാക്ടറി), നിസാർ (ഡൽ
ഹി പൊലീസ്), മാജിദാ ബീ
എം. ജോണി
വി, ഷിയാസ് (മുസ്ളിം ഹൈ
പുനലൂർ: ചെമ്മന്തൂർ ബിജുഭവ
സ്കൂൾ, കണിയാപുരം).
നിൽ എം. ജോണി (77, എം.
ജോണി ആൻഡ് സൺസ്
ഹോൾസെയിൽ മർച്ചന്റ് ഉ
ടമ) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പ
രേതയായ എം. അമ്മിണി
ക്കുട്ടി. സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവി
ലെ 10ന് ചെമ്മന്തൂർ സെന്റ്
ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ്
പള്ളിയിൽ.

എൽ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി

തിരുവല്ലം: പുഞ്ചക്കരി ചന്ദ്രി
കാഭവനിൽ ടി. മ�ോഹനന്റെ
മകൻ മന�ോജ്. എം (27 ) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: മായ. മ
ക്കൾ : മഹിമ, മദുരിമ. സഞ്ച
യനം: തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ
8.00ന.്

ഉണ്ണി

കടയ്ക്കാവൂർ: കീഴാറ്റിങ്ങൽ ഏ
ലാപ്പുറം കമലാമന്ദിരത്തിൽ
പരേതനായ സുകുമാരൻ നാ
യർ, കമലമ്മ ദമ്പതികളുടെ
മകൻ ഉണ്ണി(52) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: ബിന്ദു. മക്കൾ: ഐ
ശ്വര്യ, ദിവ്യാഉണ്ണി. സഞ്ചയ
നം 15ന് രാവിലെ7ന്

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞ്

അഞ്ചാലുംമൂട്: തൃക്കരുവ ന
ടുവിലച്ചേരി നടയിൽ മേല
തിൽവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞ്
(85) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
ഖദീജാബീവി. മക്കൾ: ഷാജ
ഹാൻ മുസലിയാർ, അബ്ബാ
സ്, ഹംസാർ (ടെക്നിക്കൽ
ഹൈസ്കൂൾ പയ്യോളി), റഹി
യാനത്,ത് ഫാത്തിമുത്,ത് സ
ജീനാബീവി. മരുമക്കൾ: ഷാ
ഹിദാബീവി, മുമീന, ഒസീലാ
ബീവി(അസി.എൻജി.എൽ.
എസ്.ജി.ഡി), ഷിഹ (ഗൾ
ഫ്), നൗഫർ (ഗൾഫ്), അഷ
റഫ്. ഫോൺ: 9847183123.

മലനട: ഇടയ്ക്കാട് കാട്ടൂർപടി
ഞ്ഞാറ്റതിൽ എം. വാസുദേ
വൻപിള്ള (68, റിട്ട. സി.ബി.
ഐ) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
രാധാമണിഅമ്മ. മക്കൾ:
അനു, അഷീഷ് (ബി.എസ.് 
എഫ്). മരുമകൻ: വേണു
ഗോപാലൻഉണ്ണിത്താൻ (
കെ.പി.എസ.് പി.എം.വി.എ
ച്ച്.എസ.് എസ് കിഴക്കേകല്ല
ട). ഫോൺ: 9747550032.

മനു

ജ�ോൺസൺ

ഗംഗൻ

കടയ്ക്കാവൂർ: നിലയ്ക്കാമുക്ക് ഭ
ജന മഠം ദീപാനിവാസിൽ
രാമസ്വാമി ആശാരിയുടെ മ
കൻ ഗംഗൻ (44) നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ: ബിന്ദു. മക്കൾ:
അഭയഗംഗൻ, ഗമയഗംഗൻ
സഞ്ചയനം ഞായാറാഴ്ച രാ
വിലെ 9ന്

പരമേശ്വരൻപിള്ള

എം. വാസുദേവൻപിള്ള

കിഴക്കേകല്ലട: നിലമേൽ സു കുട്ടനാട്: മാമ്പുഴക്കരി പു ഇരിങ്ങാലക്കുട: മെയിൻ റ�ോ
രാജപ്പൻ
നിവാസിൽ എൽ. കൃ ത്തൻചിറ വീട്ടിൽ പരേത ഡിൽ പള്ളിപ്പാട്ട് ജ�ോസ
തഴവ: തെക്കുംമുറികിഴക്ക് നിൽ
ചെറുകളീക്കൽ രാജപ്പൻ ഷ്ണൻകുട്ടി (70) നിര്യാതനായി. നായ ചെല്ലപ്പന്റെ മകൻ മനു ഫിന്റെ മകൻ ജ�ോൺസൺ
(46) നിര്യാതനായി. സഹ�ോ (62) നിര്യാതനായി. ഐ.ടി.
(78) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
ടി.വി. കുട്ടൻപിള്ള
ചന്ദ്രിക. മക്കൾ: സുരേഷ്കു കരുനാഗപ്പള്ളി: മണപ്പള്ളി ദരങ്ങൾ: മന�ോജ്, മജു. സം സി ബാങ്ക് റിട്ട. മാനേജരായി
മാർ, സന്തോഷ്കുമാർ, സ തെക്കേകാട്ടൂർ (മനോഷ് ഭ സ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4ന് വീ രുന്നു. ഭാര്യ : ലിസി. മക്കൾ : മ
ജീവ്, ഷൈനി. മരുമക്കൾ: വനം) വീട്ടിൽ ടി.വി. കുട്ടൻ ട്ടുവളപ്പിൽ. സഞ്ചയനം തിങ്ക രിയ റ�ോസ,് ജ�ോസഫ്. മരുമ
ക്കൾ : ജിനു, ഫെറിൻ.
സോണി, ആശ, ജയകുമാർ. പിള്ള (67) നിര്യാതനായി. ളാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്
സഞ്ചയനം 15ന് രാവിലെ 8 ഭാര്യ: ലീലാ
ന്. ഫോൺ: 8129161191.
ഭായിഅമ്മ.
മക്കൾ: സ്മി
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി
ത, വിനോ
(12.01.2017)
കരുനാഗപ്പള്ളി: ലക്ഷ്മിനി ദ്കുമാർ, മ
വാസിൽ പരേതനായ വാ നോഷ് കു
സുദേവൻആചാരിയുടെ ഭാ മാർ (കെ.എ
(മണി)
ര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി (80) നിര്യാത സ്.ഇ.ബി, മ
ബിന്ദു മന്ദിര
 ം, ഡീസന്റ് മുക്ക്,
യായി. മക്കൾ: ദേവകി, ഗോ ണപ്പള്ളി),
നാവായിക്കുളം.
പാലകൃഷ്ണൻ, പരേതനായ മഞ്ചു. മരുമ
ഗോപിനാഥൻ, ബാബു, സര ക്കൾ: ശശി
ഭർത്താവ് : രവീന്ദ്രൻ (Late),
സ്വതി, രമണൻ. മരുമക്കൾ: ധരൻപിള്ള,
മക്കൾ : ബിന്ദു, ഇന്ദു, ബിന�ോയ്,
ഹരിദാസൻആചാരി, ശാ ശരണ്യ, ക
ബിന�ോസ്,
ന്തമ്മ, സരള, ലതിക, വിജ ണി, ഉദയകു
മരുമക്കൾ : സുരേഷ്,
അനിൽകുമാർ, റാണി,നീതി,
യൻആചാരി. സഞ്ചയനം മാർ. സഞ്ച
ചെറുമക്കളും.
15ന് രാവിലെ 8ന.് ഫോൺ: യനം 15ന്
9496410627.
രാവിലെ 8ന.്

ഏബ്രഹാം മണ്ണായ്ക്കൽ

പത്തനംതിട്ട : സി.പി. എ
മ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മ
ണ്ണായ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ഏബ്രഹാം
മണ്ണായ്ക്കൽ (87) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: മ�ോളി (പ്രമാടം നേ
താജി സ്കൂൾ റിട്ട. അദ്ധ്യാപി
ക). മക്കൾ: പ്രീത, ത�ോമസ.്
മരുമക്കൾ: റനി, ജയ. സംസ്
കാരം നാളെ മൂന്നിന് പത്ത
നംതിട്ട മാർത്തോമ്മ പള്ളി
സെമിത്തേരിയിൽ.

ശ്രീധരൻ

നെല്ലിമൂട്: ശ്രീജാഭവനിൽ
കെ. ശ്രീധരൻ (67) നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ: ചന്ദ്രിക. മകൾ:
ശ്രീധന്യ (വിശ്വഭാരതി പബ്ലി
ക് സ്കൂൾ). മരുമകൻ: ഷാ
ജി എസ.് എൽ (സെക്രട്ടേറി
യറ്)റ് . സഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച
രാവിലെ 9ന.്

രാധാകൃഷ്ണൻ

നെയ്യാറ്റിൻകര: പിണമിടുകു
ഴി വ്ളാങ്ങാമുറിയിൽ രാധാകൃ
ഷ്ണൻ എം (47) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ : സിന്ധു. മകൾ : ശ്രീ
ലക്ഷ്മി. സഞ്ചയനം: തിങ്കളാഴ്ച
രാവിലെ 9 ന്.

ബാലൻ

മടവൂർ: മടവൂർ സീമന്തപുരം
എം.എൻ. ബാലൻ (65) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: സുധർമ്മ
ണി. മക്കൾ: സുബിൻ ബി.എ
സ്, കീർത്തി ബി.എസ,് കാർ
ത്തിക ബി.എസ.് മരുമക്കൾ:
ശരത് രാജൻ, മുത്തുവേൽ.

വിദ്യാധരൻ നായർ

കാരേറ്റ് : എസ്.ആർ. ഭവ
നിൽ ജി. വിദ്യാധരൻ നായർ
(70, റിട്ട. എൻ.എസ്. എസ്
ഇൻസ്പെക്ടർ) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: എസ്.ആർ. ജല
ജാംബിക (റിട്ട. റവന്യു ഡി
പ്പാർട്ട്മെന്റ്). മക്കൾ: ജെ. വി
നു, ജെ. മനു, ജെ. വരദ. മരുമ
ക്കൾ: ആശ ബി. നായർ, ബി.
വിപിൻ. സഞ്ചയനം: ഞായ
റാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്

യുവാവിനെ ട്രെയിൻതട്ടി
മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
വർക്കല: അയന്തി വലി
യമേലതിൽ ക്ഷേത്രത്തി
ന് സമീപം റെയിൽവേ
ട്രാക്കിൽ യുവാവിനെ ട്രെ
യിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ
കണ്ടെത്തി. വിളബ്ഭാഗം
കാണന്റഴികം വീട്ടിൽ അ
ജേഷി(25)നെയാണ് ഇ
ന്നലെ രാവിലെ മരിച്ച നി
ലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സമീപത്തെ റ�ോഡിൽ
ഇയാൾ വന്നതായി കരു
തുന്ന കാർ ഉപേക്ഷിച്ച
നിലയിൽ പ�ൊലീസ് ക

ണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാറി
നുള്ളിൽ രക്തക്കറ കണ്ടെ
ത്തിയതായും പ�ൊലീസ്
പറഞ്ഞു.
പര ിശ�ോധന യ്ക്കായ ി
ഫ�ോറൻസിക്, ഫിംഗർ
പ്രിന്റ് വിദഗ്ദ്ധർ സ്ഥല
ത്തെത്തി . മൃതദേഹം പ�ോ
സ്റ്റമ�ോർട്ടത്തിനായി മെ
ഡിക്കൽ ക�ോളേജ് ആശു
പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്ലം
ബിംഗ് ത�ൊഴിലാളിയായി
രുന്നു അജേഷ്. പിതാവ് ഉ
ദയകുമാർ, മാതാവ് ഉഷ.

വ്യാപാരി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
കല്ലറ: കടയിലേക്ക് സാ
ധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനി
ടെ വ്യാപാരി കുഴഞ്ഞുവീ
ണു മരിച്ചു. മിതൃമ്മല പാപ്പ
നംക�ോട് സ�ോമവിലാസം
ബംഗ്ളാവിൽ വീട്ടിൽ പരേ
തനായ കെ. ചന്ദ്രശേഖര
ക്കുറുപ്പിന്റെ മകൻ സി.എ
സ്. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
(ഉണ്ണി - 64) ആണ് മരിച്ച
ത്. മരുതുംമൂട് മാർക്കറ്റിന
കത്ത് പലചരക്കു വ്യാപാ
രം നടത്തിവരികയായിരു
ന്നു. കടയിലേക്ക് ആവശ്യ
മുള്ള സാധനങ്ങൾ കല്ലറ
യിലെ മൊത്ത വ്യാപാരി

രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
യുടെ കടയിൽ നിന്നും വാ
ങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് കുഴ
ഞ്ഞുവീണത.് ആശുപത്രി
യിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീ
വൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പ്രതിശ്രുതവരൻ
തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

മലപ്പുറം:പ്രതിശ്രുതവരനും
ബാങ്ക് മാനേജരുമായ യു
വാവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നില
യിൽ കണ്ടെത്തി. മലപ്പുറം
മച്ചിങ്ങൽ ബൈപാസിലെ
കനറാ ബാങ്ക് റീജിയണൽ
ഓഫീസ് മാനേജർ ശ്രീരാ
ജ് പി. സുകുമാരൻ (31) ആ
ണ് മരിച്ചത.് തൃശൂർ വാടാന
പ്പള്ളി സ്വദേശി പി.വി. സു
കുമാരന്റെ മകനാണ.്
മാതാവ:് എം.കെ പ്രേ
മാദേവി. ജനുവരി 29ന്
ശ്രീരാജിന്റെ വിവാഹം ന
ടക്കാനിരിക്കുകയായിരു
ന്നു. ഒന്നരമാസമായി ശ്രീ
രാജ് മലപ്പുറത്ത് ജ�ോലി
യിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട്.
മുണ്ടുപറമ്പ് യത്തീം
ഖാന റ�ോഡിൽ വാടകവീ
ട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് വരി
കയായിരുന്നു. മുമ്പ് കനറാ

ബാങ്കിന്റെ ക�ോഴിക്കോടു
ള്ള സി.പി.യു യൂണിറ്റിലാ
യിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടി സമയം ആ
രംഭിച്ച് ഏറെ വൈകിയും
ജ�ോലിക്ക് എത്താതായ
ത�ോടെ സഹജീവനക്കാർ
ഫ�ോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും
പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. മു
ണ്ടുപറമ്പിലെ താമസസ്ഥ
ലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് മ
രിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
യത.്
തൃശൂ ര ിൽ നിന് ന് ബ
ന്ധുക്കളെത്തിയത�ോടെ
പ�ൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നട
പടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃ
തദേഹം മഞ്ചേരി മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജ് മ�ോർച്ച
റിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ�ോസ്റ്റു
മ�ോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃത
ദേഹം ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾ
ക്ക് കൈമാറും.

ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഇനി ഓർമ്മ

തങ്കയ്യൻ

പാറശാല : ആറയൂർ ആകാ
ശ് സദനത്തിൽ തങ്കയ്യൻ
(78,റിട്ട.നെയ്വേലി ലിഗ്
നൈറ്റ് ക�ോർപ്പറേഷൻ) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: ഗ�ോമതി.
മക്കൾ : ഷാജി (സ്കൂൾ പ്രിൻ
സിപ്പൽ,ഡൽഹി), ഉഷാമേ
രി (പ്രൊഫസർ പനിമലർ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേജ്,
ചെന്നൈ). മരുമക്കൾ : ബീ
ന,കുമാർ (സാർട്ട്സ് ഐ.ടി
കമ്പനി,ചെന്നൈ). സംസ്
കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 8.30ന്
വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. സഞ്ച
യനം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്
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ചരമവാർത്തകൾ 9946108673എന്ന
നമ്പരിൽവിളിച്ച് അറിയിക്കാം.
കൂടാതെobit@kaumudi.comഎന്ന
ഇമെയിലിലുംഅയക്കാം 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടഫ�ോൺനമ്പർ
ഇമെയിലിൽ ചേർത്തിരിക്കണം.

ആറ്റിങ്ങൽ: പൊയ്കമുക്ക്പൊ
യ്കയിൽവീട്ടിൽ ജി. സത്യശീ
ലൻ(65) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ: ലതിക, മക്കൾ: സരിത,
ശരത.് മരുമകൻ: ഷിബി. സ
ഞ്ചയനം 14 ന് രാവിലെ 8 ന്.
ഫ�ോൺ: 9946589944.

ശാരദ. എൻ

തിരുപുറം: പട്ട്യക്കാല ആ
റ്റിൽവീടിൽ പരേതനായ കു
ഞ്ഞുകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ശാരദ.
എൻ (88) നിര്യാതയായി. മ
കൻ: ലജപതി. കെ. മരുമ
കൾ: ലൈല. വി. എസ്. സ
ഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച രാവി
രാധ
ജയകുമാർ
ആര്യനാട് : ചൂഴ തുരിത്തിവി ലെ 8 മണിക്.ക്
ഊക്കോട:് തിരുവാതിര ഭവ
ളാകം വീട്ടിൽ പരേതനായ
നിൽ ജയകുമാർ (59) നിര്യാ
വേലായുധന്റെ ഭാര്യ രാധ
തനായി. ഭാര്യ: ടി. ചന്ദ്രിക.
(70) നിര്യാതയായി. മക്കൾ
മക്കൾ: ദർശന, അരുൺകു
: മ�ോഹനൻ, വിജയൻ, ശാ
മാർ. മരുമകൻ: സജികുമാർ.
ന്തിനി, സുരേഷ് കുമാർ, ശുഭ
സഞ്ചയനം: ഞായറാഴച
് രാ
ജിനി. മരുമക്കൾ : ഉഷാറാ
വിലെ 8 ന്.
ണി, സുമ, ചന്ദ്രൻ, സുനിത,
സ�ോമസുന്ദരൻ. സഞ്ചയനം
: ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ന്.

തിരുവനന്തപുരം
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മലപ്പുറം: ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെ
യർമാനും സമസത
് ജ�ോയി
ന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ക�ോട്ടു
മല ടി.എം. ബാപ്പു മുസ്ലിയാ
രുടെ മൃതദേഹം ഔദ്യോ
ഗിക ബഹുമതികള�ോടെ ക
ബറടക്കി. ക�ോഴിക്കോട്ട് നി
ന്ന് മലപ്പുറത്തെത്തിച്ച മൃത
ദേഹം പിതാവ് ക�ോട്ടുമല
അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സ്മാ
രക ക�ോംപ്ലക്സിൽ പ�ൊതു
ദർശനത്തിന് വച്ചു. തുടർന്ന്
ഇന്നലെ രാവിലെ 11ന് കാ
ളമ്പാടി ജുമാ മസ്ജിദ് കബർ
സ്ഥാനിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുകയായിരുന്നു. പിതാവും
പ്രമുഖ പണ്ഡിതനുമായിരു
ന്ന ക�ോട്ടുമ ല അബൂബക്കർ മു
സ്ലിയാർ, കാളമ്പാടി മുഹമ്മദ്
മുസ്ലിയാർ എന്നിവർക്കരികി
ലാണ്മൃതദേഹം കബറടക്കി
യത.് അവസാന നമസ്കാര
ത്തിന് സഹപാഠിയും മുസ്
ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസി
ഡന്റുമായ പാണക്
 കാട് ഹൈ
ദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നേ
തൃത്വം നൽകി. സയ്യിദ് മുഹ
മ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക�ോയ ത
ങ്ങൾ, മുനവറലി ശിഹാബ്
തങ്ങൾ, ഹമീദലി ശിഹാബ്
തങ്ങൾ, കെ.പി.സി തങ്ങൾ
വല്ലപ്പുഴ, പി.കെ. ഇമ്പിച്ചി

ക�ോട്ടുമല ടി.എം. ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്ക്   െപാലീസ് 
ഔദ്യോഗിക  ബഹുമതി നൽകുന്നു

ക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ
രും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം
നൽകി. കെ.പി.സി.സി പ്ര
സിഡന്റ് വി.എം.സുധീരൻ,
ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്ര
സിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേ
ഖരൻ, സെക്രട്ടറി കെ.സുരേ
ന്ദ്രൻ, മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ
ട്രഷറർ പി.കെ. കുഞ്ഞാലി
ക്കുട്ടി, എം.പിമാരായ ഇ.ടി
മുഹമ്മദ് ബഷീർ, പി.വി.അ
ബ്ദുൾ വഹാബ,് എം.എൽ.
എമാരായ പി. അബ്ദുൽ ഹ
മീദ്, എം. ഉമ്മർ, കെ.വി. അ

ബ്ദുൾ ഖാദർ, വി. അബ്ദു
റഹ്മാൻ, മഞ്ഞളാംകുഴി അ
ലി, ടി.വി. ഇബ്രാഹിം, പാ
റയ്ക്കൽ അബ്ദുള്ള, എ.പി
അനിൽകുമാർ, വി.കെ. ഇ
ബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്, ജമാഅ
ത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാക്ക
ളായ ടി. ആരിഫലി, ശൈ
ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കു
 ന്,ന് കേ
രള ജംഇയ്യത്തു
 ൽ ഉലമ വർ
ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി
ഉമ്മർ സുല്ലമി തുടങ്ങി നിര
വധി പേർ അന്ത്യോപചാ
രം അർപ്പിക്കാനെത്തി.

ഓച്ചിറ: ചങ്ങൻകുളങ്ങര പ
രമേശ്വരഭവനിൽ പരമേശ്വ
രൻപിള്ള (90) നിര്യാതനാ
യി. സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവി
ലെ 10ന്. ഭാര്യ: ദേവകിഅ
മ്മ. മക്കൾ: ഗോപാലകൃഷ്ണപി
ള്ള, കുട്ടൻപ
 ിള്ള, ശിവരാമപി
ള്ള, ലളിത, വിജയൻപിള്ള,
ഓമനക്കുട്ടൻപിള്ള, രാധാകൃ
ഷ്ണപിള്ള, പരേതനായ ഗോ
പിനാഥൻപിള്ള. മരുമക്കൾ:
ജ�ോസ്
ലീല,സരസ്വതിഅമ്മ,ശ്രീജ
 ,
ശോഭ, ലിസ, ബിന്ദു, സരസ്വ ആളൂർ: മഞ്ഞളി കൈനാടത്തുപറമ്പിൽ ത�ോമന്റെ മകൻ ജ�ോസ് (66) നിര്യാതനായി. സം
തിഅമ്മ. സഞ്ചയനം 19ന്രാ സ്കാരം 11ന് രാവിലെ 10.30ന് ആനത്തടം സെന്റ് ത�ോമാസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ. ഭാ
ര്യ: റ�ോസിലി. മക്കൾ: സിന്റോ (ബഹറിൻ), ടിന്റോ (ബഹറിൻ). മരുമക്കൾ: ജിനി, ലിനറ്റ്.
വിലെ 8ന.്
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വേർപാടിന്റെനാലാം വർഷം(12.01.2017)

ഒന്നാം ചരമവാർഷികം
ജി. ചന്ദ്രിക

¨J.
i©m¡a (70)
d¢Y¦o®hjX, J¢q¢h¡c¥t
oÉdíJ¤T¤f¡«L¹w

ഡി. ശശിധരൻ
ശ്രീമുരുക, പാച്ചല്ലൂർ.

തണലേകിയ വഴികൾ വിജനമായി...
വേദനയ�ോടെ,    സന്തപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

