ചരമം
ബി.യശ�ോദ

കുറ്റിച്ചൽ:കുറ്റിച്ചൽ ഇലവിൻ
മൂട്ടുക�ോണം പൗർണ്ണമിയിൽ
പരേതനായ കെ.വിശ്വംഭര
ന്റെ ഭാര്യ ബി.യശ�ോദ(73)
നിര്യാതയായി.മക്കൾ:സുധീ
ര,പരേതയായ ശ�ോഭന, മധു,
ശിവകുമാരി,സുനിലകുമാരി,മ
രുമക്കൾ:വി.അനിരുദ്ധൻ,മ
ഞ്ചു,കുഞ്ഞ
 പ്പൻ,സദാശിവൻ,
പങ്കജാക്ഷൻ,സഞ്ചയനം 26
ന് രാവിലെ 8.30ന.് ഫ�ോൺ:
9567756367.

പ്രേമകുമാരി

കാട്ടാക്കട:കാട്ടാക്കട,മൈ
ല�ോട്ടുമൂഴി സേതുഭവനിൽ ര
ത്നാകരന്റെ ഭാര്യ പ്രേമകുമാ
രി(55)നിര്യാതയായി.മക്കൾ:
നയന,സേതുനാഥ,് മ രുമകൻ
:സജു, സഞ്ചയനം:24ന് (വെ
ള്ളി)രാവിലെ 8.30ന.്

എസ്. നബീസാബീവി

തിരുവനന്തപുരം : തൈക്കാ
ട് പൊലീസ് മൈതാനത്തിന്
എതിർവശം ടി.സി. 24/1984
ലുലുവിൽ  പരേതനായ  ഇ. അ
ബ്ദുൽ വാഹിദിന്റെ ഭാര്യ എ
സ്. നബീസാ ബീവി (79,  റി
ട്ട. സൂപ്രണ്ട്, ചീഫ ഫ
് �ോറസ്റ്റ് 
ഓഫീസ)് നിര്യാതയായി.  മ
കൻ : വി.എൻ. നൗഷാദ് (ഗ
വ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്). മരുമ
കൾ : കെ.എ. ഷീജ. ഫ�ോൺ
: 9847147264.

കെ. രാമകൃഷ്ണൻപ�ോറ്റി

തിരുവനന്തപുരം : കരമന
നീറമൺകര വിനായക നഗ
റിൽ വി.എൻ.എ. 28 എ ഗുരു
നിവാസിൽ കെ. രാമകൃഷ്ണൻ
പ�ോറ്റി (റിട്ട. ഡെപ്യൂട്ടി സെ
ക്രട്ടറി, ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർ
ട്ട്മെന്റ്, 82) നിര്യാതനായി.
മക്കൾ : വാസൻ പി.ആർ.
എസ്. (ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്), പ
രേതനായ വെങ്കിടാചലം, മ
ണി പി.ആർ.എസ്., വേണു
ഗ�ോപാൽ പി.ആർ. (എച്ച്.
ഡി.എഫ.് സി),സീതാലക്ഷ്മി 
(ആർ.സി.സി), മ�ോഹന, സ
ര�ോജ, വിദ്യ.

ജാനമ്മ

വെൽഡി

നെയ്യാറ്റിൻകര : കുളത്തൂർ
ഉള്ളൂർക്കോണം ശ്രീലയ
ത്തിൽ പരേതനായ ത�ോം
സന്റെ ഭാര്യ വെൽഡി (69) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ : ജ�ോസ,് 
രേഖ, പ്രഭ, ബിനു, ബീന. മരുമ
ക്കൾ : ബീന, പ്രതിമ, പരേത
നായ രവീന്ദ്രൻ, റജി. സഞ്ചയ
നം ചൊവ്വ രാവിലെ 10 മണി.

അമരവിള : കീഴ്ക്കൊല്ല ഊ
ട്ടുവിള വീട്ടിൽ പരേതനായ
ഭാർഗ്ഗവന്റെ ഭാര്യ ജാനമ്മ
(സുജാത-78) നിര്യാതയാ
ലില്ലിബായി
യി. മക്കൾ: സുരേഷ്, ശ്രീക
ല, സന്തോഷ്. മരുമക്കൾ: ആറയൂർ :കാഞ്ഞാംവിള
വസന്ത,ബാബു. സഞ്ചയനം കാൽവാരി നിവാസിൽ കു
ഞ്ഞപ്പിയുടെ ഭാര്യ ലില്ലി
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്
ബായി(76) നിര്യാതയാ
യി. മക്കൾ: പുഷ്പ ലീല, ശാ
മുവേൽ ജ�ോൺ, ഷൈല
ജ, അനിൽകുമാരി. മരുമ
ക്കൾ: ജീവദാസ,്  സര�ോജം,
കുമാർ, രാജേന്ദ്രൻ. പ്രാർ
ത്ഥന വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8ന.്
ഫ�ോൺ.9947390121.

സരസ്വതി

തൃപ്പൂണിത്തുറ: വൈശ്യത്തു
വെളിയിൽ പരേതനായ വി
ജയന്റെ (റിട്ട. പ�ോസ്റ്റ്മാൻ)
ഭാര്യ സരസ്വതി (74) നിര്യാ
തയായി. മക്കൾ: മായ, സി
ന്ധു. മരുമക്കൾ: ഷൺമുഖൻ,
അനിൽകുമാർ.

സുഷമ

പന്മന: ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം
പ്രവീൺഭവനിൽ തുളസ
 ീധര
ന്റെ ഭാര്യ സുഷമ (49) നിര്യാ
തയായി. മക്കൾ: പ്രവീൺ, പ്ര
ദീപ.്  മരുമകൾ: വിദ്യ.

സലിൻ

വാസന്തി

ആലപ്പുഴ: പഴവീട് പുത്തൻ
പറമ്പിൽ പരേതനായ ചക്ര
പാണിയുടെ ഭാര്യ വാസന്തി 
(71) നിര്യാതയായി. മക്കൾ:
ഗീതാകുമാരി, ബീനാകുമാരി,
ലീനാകുമാരി, ജയകുമാരി. മ
രുമക്കൾ: അശ�ോകൻ, സു
നിൽ, ഉത്തമൻ, പരേതനായ
രമേശൻ.

പുനലൂർ: നരിക്കൽ വഴവിള
ഓലിക്കോട്ടവിളയിൽകുഞ്ഞു
മോന്റെ ഭാര്യ സലിൻ (51) നി
ര്യാതയായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് 
രാവിലെ 10.30ന് നരിക്കൽ
സെന്റ്ജൂഡ് പള്ളിയിൽ. മ
ക്കൾ: ലിനു, ലിഞ്ചു. മരുമ
കൻ: ബിനോയ്. ഫോൺ:
9946760105.

ഗ്രേസിക്കുട്ടിതോമസ്

പിറവന്തൂർ: വെട്ടിത്തിട്ട നല്ല
ങ്കുളം തെങ്ങുവിളവീട്ടിൽ കെ.
തോമസിന്റെ ഭാര്യ ഗ്രേസി
ക്കുട്ടിതോമസ് (65) നിര്യാത
യായി. മക്കൾ: സുമ, സുനി,
സുനിൽ. മരുമക്കൾ: ജോസ,്
റെജി, ബിൻസി.

മണിയൻ

പൂവത്തൂർ : കൊല്ലംവിളാക
ത്ത്  വീട്ടിൽ മണിയൻ (72)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :  പരേ
തയായ ഓമന. മക്കൾ : സു
രേഷ് കുമാർ, മഞ്ചുഷ. മരു
മക്കൾ : പ്രേമലത, അശ�ോ
കൻ. സഞ്ചയനം : തിങ്കളാഴ്ച
രാവിലെ 9 ന്.

നെടുമങ്ങാട് : പുലിപ്പാറ വ
ടക്കുംകര ദ്വാരകയിൽ ഗ�ോ
പാലകൃഷ്ണന്റെയും വിജയകു
മാരിയുടെയും മകൻ  ഉണ്ണി .
ജി (29 ) നിര്യാതനായി . സ
ഹ�ോദരൻ : കണ്ണൻ. സഞ്ച
യനം ഞായർ രാവിലെ 9 ന് .

സുരേഷ്

ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ

മാറനല്ലൂർ :ഇണ്ടന്നൂർ ശ്രീഭവ
നിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ (91)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ശാന്ത
കുമാരി അമ്മ. മക്കൾ :കൃഷ്ണകു
മാർ, പത്മകുമാർ, മരുമകൾ:
മായദേവി,  സഞ്ചയനം:  ഞാ
യറാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ന്.
എൻ.പങ്കജാക്ഷി

രാമചന്ദ്രൻനായർ

മറിയാമ്മ ത�ോമസ്

മുട്ടാർ: കല്ലുപുരയ്ക്കൽ പരേത
നായ കെ.ടി. ത�ോമസിന്റെ
ഭാര്യ മറിയാമ്മ ത�ോമസ് (78)
നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം
ഇന്ന്  11 ന് തലവടി കിഴക്കേ
ക്കര അമിച്ചകരി സെന്റ് മേരീ
സ് ഓർത്തഡ�ോക്സ് പള്ളി 
സെമിത്തേരിയിൽ. മക്കൾ:
ആർ.ശിവൻകുട്ടി
ജെസി, ഓമന, സൂസൻ, റെ മാന്നാർ: ചെന്നിത്തല  കി
ജി, രജനി. മരുമക്കൾ: മ�ോന ഴക്കേവഴി വലിയ അരയ
ച്ചൻ, ജ�ോമ�ോൻ, സാലി.
ത്തിൽ വീട്ടിൽ ആർ.ശിവൻ
കുട്ടി (60) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ: വിജയമ്മ. മക്കൾ: വിദ്യ,
പരേതനായ ശരത്ത്. മരുമ
കൻ: ശ്രീജിത്.ത്  സഞ്ചയനം
ഇന്ന് രാവിലെ 9ന.്

രഘുനാഥൻ

പിറവന്തൂർ: കമുകുംചേരി ര
ഞ്ജുഭവനിൽ രഘുനാഥൻ
(60) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
വൽസല. മക്കൾ: രഞ്ജുനാ
ഥ്, രാഹുൽനാഥ.്  മരുമക്കൾ:
ആര്യ, ജിനി.

കരുനാഗപ്പള്ളി: കോഴി
ക്കോട് മേക്ക് ആശാരിശ്ശേ
രിൽ അർജ്ജുനൻ (74) നി
ര്യാതനായി. മക്കൾ: അജ
യകുമാർ, പരേതയായ ഷീ
ല, ഉഷ, ബൈജു, ഷൈജു. മ
രുമക്കൾ: ബേബി, മനോഹ
രൻ, ധർമ്മരാജൻ, റാണി, ര
ഞ്ജിനി. സഞ്ചയനം 26ന് രാ
വിലെ 8ന.്

കുഞ്ഞ്പെണ്ണ്

ഇരുമ്പൂന്നിക്കര: അറക്കുള
ത്ത് പരേതനായ മുണ്ടന്റെ
ഭാര്യ കുഞ്ഞ്പെണ്ണ് (90) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: ദിവാ
കരൻ, കമല, ഉഷാകുമാരി,
രാജൻ (ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർ
ട്ട്മെന്റ്, മണിമല), ഷാജി. മ
രുമക്കൾ: വിജയൻ, സുധ, പു
ഷ്പ, ഷൈനി, പരേതനായ മാ
ധവൻ.

ഹരിപ്പാട:് വലിയപറമ്പിൽ
(തെക്കേപറമ്പിൽ) പരേത
നായ സെയ്ദ് മുഹമ്മദിന്റെ
മകൻ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ (67)
നിര്യാതനായി. കായംകുളം
ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്.എസ.് എ
സിലെ റിട്ട. ജീവനക്കാരനാ
ണ്. ഭാര്യ: സഫിയ ബീവി. മ
ക്കൾ:മുഹമ്മദ്റിയാസ,് നവാ
സ്, നജുമ, റീന. മരുമക്കൾ:
ഹയറുന്നീസ, കരീഷ്മ, അജി,
നാദിർഷ.

പി .ശശിധരൻ

മൂവാറ്റുപുഴ: കടാതി അച്ചൻ
ത�ോട്ടത്തിൽ (വെട്ടിയ്ക്കാമ
റ്റം) പരേതനായ പ്രൊഫ.
വി.എം.വർഗീസിന്റെ മകൻ
ഷെവലിയാർ പ്രൊഫ. ബി
ജു വർഗീസ് (56) നിര്യാതനാ
യി. സംസ്കാരം  കടാതി സെ
ന്റ് പീറ്റേഴ്സ് അൻഡ സെ
് ന്റ്
പ�ോൾസ് യാക്കോബായ സു
റിയാനി പള്ളി സെമിത്തേരി
യിൽ നടന്നു. മാതാവ:് രാജ
മ്മ വർഗീസ.് ഭാര്യ: പ്രൊഫ.
ഡ�ോ. മേരി ഐസക.്  മക്കൾ:
മാർത്ത, മീഷായേ
 ൽ

എ.ടി. ജ�ോസഫ്

വെട്ടിമുകൾ: ആറംമ്യാലിൽ
എ.ടി. ജ�ോസഫ് (ഔതച്ചേ
ട്ടൻ-75) നിര്യാതനായി.ഭാ
ര്യ: മറിയാമ്മ (ചിന്നമ്മ). മ
ക്കൾ: എ.ജെ. ത�ോമസുകുട്ടി,
ജിജി മാത്യു, ജിബി ബ്ലസി. മ
രുമക്കൾ: ജെസിമ�ോൾ ത�ോ
മസ്, എം.ജി. മാത്യു, ബ്ലസി
മാത്യു.

സഹൃദയൻ

ആറ്റിങ്ങൽ : കൊടുമൺ വി
ളയിൽമൂല ചരുവിള വീട്ടിൽ
സഹൃദയൻ (62) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ : ബേബി, മക്കൾ :
നിഷ,നിത്യ. മരുമക്കൾ : സ
ജികുമാർ, സ�ോജി. സഞ്ചയ
നം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8ന.്

തിരുവനന്തപുരം: പേരൂർ
ക്കട എൻ.സി.സി. റ�ോഡ്
പി.വി.ആർ.എ. 73സി കാ
ഞ്ഞിരക്കാട്ട് വീട്ടിൽ കെ.ത
ങ്കപ്പൻ നായർ (60) നിര്യാത
നായി. മാതൃഭൂമി ക�ൊല്ലം യൂ
ണിറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായി
രുന്നു.  ഭാര്യ: ഗീതാകുമാരി. മ
കൾ: അരുണ നായർ ടി.ജി.
സഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച രാവി
ലെ 8.30ന.്

ജയപാലൻ

വെള്ളറട: ക�ോട്ടയ്ക്കൽ സി
മില ഭവനിൽ  ജയപാലൻ 75
നിര്യാതനായി ഭാര്യ കമലമ്മ
മക്കൾ സുനിൽ, റാണി, ബിന്ദു
പ്രാർത്ഥന വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 
7 മണിക്ക്.

എസ്. കുട്ടപ്പൻ നായർ

ആറാമട : കുന്നപ്പുഴ ടി.സി. 48
/402, രാജശ്രീയിൽ  എസ.് കു
ട്ടപ്പൻ നായർ (87, റിട്ട. വർക്ക് 
സൂപ്രണ്ട്, വാട്ടർ അത�ോറിറ്റി)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : ഇന്ദിരാ
ദേവി അമ്മ. മക്കൾ : കുമാരി
ശ്രീലത (ലതിക - റിട്ട. അ
ണ്ടർ സെക്രട്ടറി, സെക്രട്ടേറി
യറ്)റ് , പ്രദീപ് കുമാർ (ബിസി
നസ)് , ശ്രീലേഖ (അനില). മ
രുമക്കൾ : സതി കുമാരൻ നാ
യർ (കെൽട്രോൺ), സിന്ധു,
രാജശേഖരൻ നായർ (വി.
എം. മിൽസ,് തിരുമല). സം
സ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണി
ക്ക് ശാന്തികവാടത്തിൽ. സ
ഞ്ചയനം : ഞായറാഴ്ച രാവി
ലെ 8.30 ന്.

ജയൻ

ക�ോതമംഗലം: വെണ്ടുവഴി
പ�ോത്താട്ട് (ജനത നിവാസ)്
പി.പി.ജയൻ (51) ബഹറി
നിൽവച്ച് നിര്യാതനായി.  ഭാ
ര്യ: സന്ധ്യ. മക്കൾ: സുഭദ്ര, ഉ
ത്തര.

എം. കമറുദ്ദീൻ

ക�ൊല്ലം: ക�ൊട്ടിയം ഇ.എ
സ്.ഐ ജംഗ്ഷന് സമീപം
സമീർ മൻസിലിൽ എം. കമ
റുദ്ദീൻ(70) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ: പി.എ. നുസൈബാ ബീ
ഗം. മക്കൾ: സമീർ (യു.എ
സ്.എ.), സമീറ, സജ്ന, സ
ബ്ന. മരുമക്കൾ: അർഫാന,
എ.ആർ. സുൽഫി (സുൽഫി
ടിംബേഴ്സ് ചന്ദനത്തോപ്പ്),
എ.എം. സജ്ജാദ്(ആശ്വാസ്
മെഡിക്കൽസ,് കുഴിമതിക്കാ
ട്), ആസിഫ് ആസാദ് (ഫർ
വാനിയ, കുവൈത്)ത് .

പെരുമ്പടപ്പ്: നികർത്തിൽ
ഹൗസിൽ എൻ.വി. ഉണ്ണികൃ
ഷ്ണൻ (48) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ: ദേവി. മകൻ: ദീപുകൃഷ്ണൻ.

സേവ്യർ

പള്ളുരുത്തി: മാളിയേക്കൽ,
കടേഭാഗം എം.പി. സേവ്യർ
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ലാലി.
മക്കൾ: സോണി, സിനു, സി
ബി. മരുമക്കൾ: മഞ്ജു,ജിൻ
ഷി, പ്രീതി. സംസ്കാരം ഇന്ന് 
രാവിലെ പള്ളുരുത്തി സെ
ന്റ് തോമസ് മൂർ ചർച്ച്  സെമി
ത്തേരിയിൽ.

എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള

ക�ൊട്ടാരക്കര: പടിഞ്ഞാറ്റിൻ
കര കെ.എസ് നഗർ മായാ ഭ
വനിൽ എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള 
(79, നാഷണൽ സ്റ്റുഡിയ�ോ,
ക�ൊട്ടാരക്കര) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ: രാധാമണിഅമ്മ.
മക്കൾ: മായാ കൃഷ്ണൻ, മഹേ
ഷ് കൃഷ്ണൻ.

മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ഷാർജയിലെ
കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

ഷാർജ: തൃശൂർ ചാലക്കുടി
അന്നമ നട സ്വദേശി മേന�ോ
ക്കിൽ അജയകുമാർ- ശ്രീ
കല ദമ്പതികളുടെ മകൾ
അശ്വതി (16) ഷാർജയിലെ 
കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ്
മരിച്ചു. മജാസ് ജമാൽ അ
ബ്ദുൽ നാസർ സ്ട്രീറ്റിൽ തി
ങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര
യ�ോടെയാണ സ
് ംഭവം. ഏ
ഴാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ
ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാ
ണ് കുട്ടി താഴെ വീണതെ
ന്ന് കരുതുന്നു. സംഭവ സമ

വസ്ത്ര വ്യാപാരി
അയൽവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ
വെഞ്ഞാറമൂട്: വസ്ത്രവ്യാ
പാരിയായ  പ�ോത്തൻ
ക�ോട് ഷാ മെൻസ്  വെ
യർ ഉടമ വെമ്പായം ചി
റ്റൂർക�ോണം തേവലക്കാട്
ഐഷാ വില്ലയിൽ നസീർ
കുഞ്ഞിനെ (52)  അയൽ
വീട്ടിലെ സൺ ഷെയ്ഡി 
ന�ോട് ചേർന്ന് തൂങ്ങി മരി
ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.    
ഇന്നലെ രാവിലെയാണ്
അയൽക്കാരനായ മുര
ളീധരൻനായരുടെ വീട്ടി
ലെ സൺഷെയ്ഡിന�ോ
ട് ചേർന്ന് മൃതദേഹം  ക

ണ്ടെത്തിയത്. നസീറും മു
രളീധരൻ നായരുമായി
അടുത്തിടെ ചില തർക്ക
ങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായി
പറയപ്പെടുന്നു.ബന്ധുക്ക
ളിൽ ചിലർ  മരണത്തിൽ
ദുരൂഹത ആര�ോപിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. വെഞ്ഞാറമൂട് പ�ൊല
 ീ
സ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേ
ഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി തി
രുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ പ�ോസ്റ്റുമ�ോർ
ട്ടത്തിനയച്ചു. ഭാര്യ: ഷൈ
ലാബീവി, മക്കൾ: നിഹാ
സ്,നഹാസ്

വനത്തിൽ ഒരുമാസം
പഴക്കമുള്ള അജ്ഞാത
മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
ക�ോതമംഗലം: ഭൂത
ത്താൻകെട്ട് വനത്തിൽ
ഒരുമാസം പഴക്കമുള്ള അ
ജ്ഞാത  മൃതദേഹം കണ്ടെ
ത്തി. 50 വയസ�ോളം പ്രാ
യമുള്ള പുരുഷന്റെ  മൃതദേ
ഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത.്
കുട്ടമ്പുഴ പ�ൊലീസെത്തി 
മേൽനടപടികൾ പൂർത്തി
യാക്കി. മൃതദേഹം ക�ോത
മംഗലം താലൂക്ക്  ആശു
പത്രി മ�ോർച്ചറിയിൽ സൂ
ക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ.്  ക�ോ
തമംഗലം പള്ളിക്കണ്ട

ത്തിൽ ചാക്കോ എന്നെഴു
തിയ ഒരു കുറിപ്പും  മൃതദേ
ഹത്തിന് സമീപത്തുനി
ന്നും കിട്ടിയതായും 2014ൽ
പുത്തൻകുരിശ് വടവുക�ോട്
ഹ�ോമിയ�ോ ആശുപത്രി
യിൽ ചികിത്സ  തേടിയു
ള്ള ചീട്ടും  ലഭിച്ചതായും പ�ൊ
ലീസ് പറഞ്ഞു. ലഭിച്ച വി
വരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ 
ബന്ധുക്കളെ അന്വേഷിച്ചു
വരികയാണെന്ന് കുട്ടമ്പുഴ
പ�ൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ച നിലയിൽ

വെള്ളറട:   കുന്നത്തുകാൽ
വേങ്ങക്കാല 

എം.ജി.എസ്
ഭവനിൽശ്രീകുമാരനെ (57)   
ഇന്നലെ രാവിലെ വീട്ടിൽ
തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ക
ണ്ടെത്തി. ഏറെനാൾ ഗൾ
ഫിലായിരുന്നു. നാട്ടിലെ
ത്തിയിട്ട്  ഏതാനും  മാസ

ങ്ങളേ ആയുള്ളു.
ശ്യാമള ഭാര്യയും രാജേ
ഷ്, സുഭാഷിണി എന്നിവർ
മക്കളുമ ാണ.്  വെള്ളറട പ�ൊ
ലീസ കേ
് സെടുത്തു. മൃതദേ
ഹം പ�ോസ്റ്റുമ�ോർട്ടത്തിനു
ശേഷം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റു
വാങ്ങി സംസ്കരിച്ചു.

തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ഷെവലിയാർ പ്രൊഫ.
ബിജു വർഗീസ്

യത്ത് ഫ്ലാറ്റിൽ മാതാപിതാ
ക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഷാർജ
ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർ
ത്ഥിനിയായ അശ്വതിക്ക് 
നാളെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ
ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാ
ണ് സംഭവം.
ഷാർജ കുവൈറ്റ് ആശു
പത്രിയിലെത്തിച്ച മൃതദേ
ഹം ഫ�ോറൻസിക് ലാബി
ലേക്ക് മാറ്റി. ഏക സഹ�ോ
ദരൻ അരവിന്ദ് ഷാർജ ഇ
ന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പന്ത്രണ്ടാം 
ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ.്

എൻ. പ്രഭാകരൻ

കരീപ്ര:കുളച്ചമത്ത് ദീപ്തിയിൽ
എൻ. പ്രഭാകരൻ (83, പോർ
ട്ട് ഓഫീസ,്  കൊല്ലം) നിര്യാ
തനായി. മകൾ: പ്രിയപ്രഭാക
രൻ. മരുമകൻ: എസ.് വിനു.
സഹോദരങ്ങൾ: രത്നമ്മ, പ
രേതയായ പുഷ്പവല്ലി, പരേത
യായ സാവിത്രി, ശശിധരൻ,
പരേതനായ രാജൻബാബു.

ശാന്തമ്മ

വെഞ്ഞാറമൂട്: മരം കയ
റ്റ ത�ൊഴിലാളിയായ പുല്ല
മ്പാറ ചലിപ്പാൻക�ോണം ച
രുവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ രഘു
(55)  തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണു
മരിച്ചു. ഇന്നലെ  രാവിലെ 
11 മണിക്ക് വാദ്ധ്യാരു ക�ോ
ണത്തു വച്ച് തെങ്ങ് മുറിക്കു

ന്നതിനിടെ തെങ്ങിൽ നി
ന്നു വീണ് ഗുരുതരമായി പ
രിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.
ഉടൻ തന്നെ തിരുവനന്തപു
രം മെഡിക്കൽ ക�ോളജിൽ
ക�ൊണ്ടു പ�ോയെങ്കിലും  മ
രിച്ചു.ഭാര്യ: ശ്യാമള. മക്കൾ:
ആദർശ,് സുരജ, സരിത.

സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ
പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു
വൈപ്പിൻ: സെക്യൂരിറ്റി ജീ
വനക്കാരനായ പള്ളിപ്പു
റം ക�ോവിലത്തും കടവ് പ
ടിഞ്ഞാറ് കടുവങ്കശേരി വീ
ട്ടിൽ ശിവൻ (74)  ജ�ോലി
ക്കിടെ രാത്രിയിൽ പാമ്പ് 
കടിയേറ്റ് മരിച്ചു.  പറവൂർ
ശാന്തി ആശുപത്രിക്ക് സ
മീപം പ്ലൈവുഡ് വ്യാപാരി
നെൽസന്റെ വീട്ടിൽ സെ
ക്യൂരിറ്റി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നി
തിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവ

സം രാത്രി 2 നാണ് പാമ്പ് 
കടിയേറ്റത്. മാഞ്ഞാലി  
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് ആ
ശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെ
ങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
മൃതദേഹം പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ട
ത്തിന് ശേഷം  വീട്ടുവള
പ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു.
ഭാര്യ: ലളിത. മക്കൾ:
അമ് പാട ി, സിജ ിൽ, സ
ന്ധ്യ, സിന്ധു. മരുമക്കൾ:
വിന�ോദ,് വിപിന.

മെൽബണിൽ മലയാളി
വൈദികനെ കുത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ

മെൽബൺ: ആസ്ട്രേലിയ
യിലെ മെൽബണിൽ മ
ലയാളി വൈദികനെ കു
ത്തിയ പ്രതിയെ പ�ൊലീ
സ് പിടികൂടി. 72കാരനായ
പ്രതിക്ക് മാനസികാസ്വാ
സ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന സംശയ
ത്താൽ വൈദ്യപരിശ�ോധ
നയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. ജൂൺ
13ന ക�ോ
്
ടതിയിൽ ഹാജ
രാക്കും. ഫാ. ട�ോമി മാത്യു
വിന്റെ കഴുത്തിലെ  പരു
ക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. അക്രമ
ത്തെ മെൽബൺ അതിരൂ
പത അപലപിച്ചു. ഇന്ത്യ

ക്കാരൻ കുർബാന അർപ്പി
ക്കേണ്ട എന്നുപറഞ്ഞാണ്
ഫ�ോക്നർ സെന്റ് മാത്യൂസ്പ
ള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്കെ
ത്തിയ വൈദികനു നേരെ 
ആക്രമണമുണ്ടായത.് അ
ക്രമി ഫ�ോക്നറിലെ താമസ
ക്കാരനാണ.്  ക�ോഴിക്കോ
ട് ആനക്കാംപ�ൊ
 യിൽ കരി
മ്പ് സ്വദേശിയാണ ഫ
് ാ. ട�ോ
മി മാത്യു കളത്തൂർ. അക്രമി
പാന്റ്സിന്റെ പ�ോക്കറ്റിൽ
കരുതിയിരുന്ന കത്തിയെ
ടുത്ത് വൈദികനെ കുത്തുക
യായിരുന്നു.

മാവേലിക്കര: ഉമ്പർനാട് ക
ഴിപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ നാ
രായണന്റെ
ഭാര്യ ശാന്ത
മ്മ (67) നി
പാവന സ്മരണയ്ക്ക്
ര്യാതനായി.
മൂന്നാം ചരമവാർഷികം (21.03.2017)
മക്കൾ: ഷാ
ജി, അമ്പിളി,
സന്തോഷ്.
മരുമക്കൾ:
അജിതാജ
യൻ, മായ.

വേർപാടിന്റെ ഒരുവർഷം (21.03.2017)

ജി. സുമരാജ്
(Rtd. Welfare Officer,
A.G"s Office, TVM)

മുഹമ്മദ് ഹനീഫ

അർജ്ജുനൻ

മണർകാട:്  തേറമ്പിൽ ക�ൊ
ച്ചുപറമ്പിൽപരേതനായ കെ.
സി. ഏബ്രഹാമിന്റെ മകൻ
ഡ�ോ. ജീമ�ോൻ എബി (റ�ോ
ണി-41) അമേരിക്കയിൽ നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: അൻസു
ജീമ�ോൻ ക�ോഴഞ്ചേരി വെളി
യതുമണ്ണിൽ കുടുംബാംഗം. മ
എൻ.രവിചന്ദ്രൻ
കൾ: എലിസബത്.ത്  സംസ്
പാല�ോട് : നന്ദിയ�ോട് ആ കാരം പിന്നീട.്
ലംപാറ പാണ്ടിവിളാകത്ത് 
എൻ.രവിചന്ദ്രൻ (ബാബു
-70) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : വ
സന്ത.മകൻ : ശാന്തിപ്രി
 യൻ.
സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ പ
ത്തിന.്

ചെല്ലപ്പൻ നായർ

വിജയൻ

കായംകുളം : കണ്ടല്ലൂർ തെ
ക്ക് ഇന്ദുഭവനത്തിൽ (തുണ്ട
ത്തിൽ) വിജയൻ (72) നി
ര്യാതനായി. മക്കൾ: ബിന്ദു,
ബിനി, ഇന്ദു, വിജോയി. മരു
മക്കൾ: പരേതയായ പ്രഭ, വി
നോദ,്  സതീഷ,് വിധു. സഞ്ച
യനം 23ന് രാവിലെ 8ന.്

രവീന്ദ്രൻ

കാട്ടാക്കട: എട്ടിരുത്തി രവീ
ന്ദ്ര വിലാസത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ
(70)ഭാര്യ:അംബിക.മക്കൾ:
മഞ്ജു,പ്രിയ, പരേതയായ ല
ത.മരുമക്കൾ:ഷിബു,കൃഷ്ണ
കാന്ത്,മധു,സഞ്ചയനം:വെ
ള്ളിയാഴ്ച 8.30 ന് .

മധുസൂദനൻ നായർ

ക�ോവളം :വെങ്ങാനൂർ തൈ
വിളാകം പണ്ടാരവിളാക
ത്തു വീട്ടിൽ പി .ശശിധരൻ
(48) നിര്യാതനായി. ശകുന്ത
ളയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: ശര
ത്, ശ്യാം ( ഗവ: എൽ.പി .എ
സ് കിടാരക്കുഴി) സഞ്ചയനം
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ന്
ഫ�ോൺ 9633829371.

www.facebook.com/keralakaumudi

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

നെടുമങ്ങാട്:വേങ്കവിള ഹ
രിശ്രീയിൽ  മധുസൂദനൻ നാ
യർ (48) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ:ലേഖ.മക്കൾ :മിഥുന,മി
ന്നു.സഞ്ചയനം തിങ്കളാഴ്ച രാ
വിലെ 9 ന്.

നെടുമ്പാശേരി: പ�ൊയ്ക്കാട്ടുശേ
രി ഞാറക്കാട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ല
പ്പൻ നായർ (63) നിര്യാതനാ
രാമൻ
യി. ഭാര്യ: രാധ. മക്കൾ: സുമേ പെരുമ്പാവൂർ: വല്ലം ചേലാമ
ഷ്, സുമിത, സുധീഷ്. മരുമ റ്റം മടത്തേത്തുക്കുടി വീട്ടിൽ
ക്കൾ: പ്രജിത, അരുൺ.
എം.കെ.രാമൻ (84) നിര്യാ
തനായി.  ഭാര്യ: ജഗദമ്മ. മ
ക്കൾ: ജയൻ (എസ്.എൻ.
ഡി.പി സെക്രട്ടറി, ചേലാമ
റ്റം), മിനി, വിജി, ഷിജു (അബു
ദാബി). മരുമക്കൾ: ശ്രീകല,
വിജയൻ, അജയൻ, രാഖി.

പാർവതി അമ്മ

ഇലഞ്ഞി: ആലപുരം ശ്രീകൃ
ഷ്ണവിലാസം (കളരിക്കൽ)
ദിവാകരൻ നായരുടെ ഭാര്യ
പാർവതിഅമ്മ (അമ്മിണി 79) നിര്യാതയായി. മക്കൾ:
ഹരിദാസ് (റിട്ട. എയർഫ�ോ
ഴ്സ)് , ബീന, മന�ോജ്കുമാർ.
മരുമക്കൾ: കസ്തൂർഭായ് , രാമ
ചന്ദ്രൻ (റിട്ട. അദ്ധ്യാപകൻ),
സ്മിത.

അമരവിള : കുടുംബ�ോഡ്
ദീപ ക�ോട്ടേജിൽ ദാനം. ജെ 
(69) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:
ആർ. ഓമന. മക്കൾ: ദിലീപ്
(ആനാവൂർ സർവീസ സ
് ഹ
കരണ ബാങ്ക്), പ്രദീപ.്  മരു
മക്കൾ: മഞ്ജുഷ് വി.പി (സി.
എസ്.ഐ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡി
യം സ്കൂൾ അമരവിള). പ്രാർ
ത്ഥന വ്യാഴാഴ്ച   രാവിലെ 8ന.്
ഫ�ോൺ. 9446043314.

കെ.തങ്കപ്പൻ നായർ

തൃക്കണ്ണാപുരം :പൂഴിക്കുന്ന് ഹ
രിമന്ദിരത്തിൽ ക�ോലപ്പന്റെ
ഭാര്യ എൻ.പങ്കജാക്ഷി (72)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ :ഹരി
പ്രസാദ,് ശിവപ്രസാദ.്  മരുമ
ക്കൾ: സുലേഖ, ഗിരിജ. സ
ഞ്ചയനം 26 ന് രാവിലെ 8 ന്.
തിരുവനന്തപുരം : പുളിമൂട് ഉ
ണ്ണീസ് ലൈൻ ടി-12ൽ (ഹ
രിഭവൻ) ജി. രാമചന്ദ്രൻനാ
യർ (85, തിരുമല വിജയമ�ോ
ഹിനി മിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ)
നിര്യാതനായി.  പുളിമൂട് കല്ല
മ്മൻ ദേവിക്ഷേത്രം തിരുമല 
പാറ ക�ോവിൽ എന്നിവയുടെ 
പ്രസിഡന്റ്, വിശ്വഹിന്ദു പരി
ഷത്ത് ജില്ലാസെക്രട്ടറി തുട
ങ്ങിയ ചുമതലകൾ വഹിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ: ഡി. വിജയമ്മ. മ
ക്കൾ: ഹരികൃഷ്ണൻ (കേന്ദ്രീ
യവിദ്യാലയം, പേരൂർക്കട),
രാധിക. മരുമക്കൾ: രാജി, സു
നിൽകുമാർ (അസി. കമ്മാൻ
ഡന്റ് സി.ആർ.പി.എഫ്).
സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 10
ന് ശാന്തികവാടത്തിൽ.
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അമേരിക്കയിൽ
നിര്യാതനായി

കടയ്ക്കാവൂർ: മേലാറ്റിങ്ങൽ ഗ
രിജാഭവനിൽ സേതുക്കുട്ടി
യുടെ മകൻ സുരേഷ(് 51) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: സിന്ധു. മ
ക്കൾ ആദർശ,് അനുപമ. സ
ഞ്ചയനം 23 ന് രാവിലെ 9 ന്.

കെ. തങ്കമ്മഅമ്മ

കൊല്ലം: ഉളിയക്കേ
 ാവിൽ മാ
തൃകനഗർ 27 ആനന്ദസദന
ത്തിൽ പരേതനായ എം.ജി.
ചെല്ലപ്പൻപിള്ളയുടെ ഭാര്യ
തങ്കമ്മഅമ്മ (95) നിര്യാത
യായി.  മക്കൾ: ഗോപാലകൃ
ഷ്ണൻനായർ, ആനന്ദവല്ലിഅ
മ്മ, കേശവൻകുട്ടിയാർ, ചന്ദ്രി
കാകുമാരി, ചന്ദ്രശേഖരൻനാ
യർ. മരുമക്കൾ: അനു, പരേ
തനായ അഡ്വ. ചന്ദ്രബോ
സ്, എസ്. ഗീത, എൻ. വിജ
യകുമാർ, അഡ്വ. ആശ. സ
ഞ്ചയനം 24ന് രാവിലെ 8ന.്
ഫോൺ: 9744694969.

ബാലരാമപുരം: വേട്ടമംഗലം
രഞ്ചുഭവനിൽ നാഗപ്പൻ നാ
യർ (62) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ: വസന്തകുമാരി. മക്കൾ:
രാജി, രാജേഷ്, രഞ്ചു. മരു
മക്കൾ: രാജേഷ്, ശ്രുതി, മി
ഥുൻ. സഞ്ചയനം: ഞായറാ
ഴ്ച്ച രാവിലെ 8.30 ന്.

തിരുവനന്തപുരം

ദാനം. ജെ

ഉണ്ണി

തങ്കം

കാട്ടാക്കട: കള്ളിക്കാട് തുണ്ടു
നട ഗ�ോപികാ ഭവനിൽ പരേ
തനായ മണികണ്ഠൻ നായ
രുടെ ഭാര്യ തങ്കം (83 ) നിര്യാ
തയായി. മക്കൾ: ചന്ദ്രൻ നാ
കാർത്ത്യായിനിയമ്മ
യർ,ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ,ചെല്ലം,
പാലാ: കിഴപറയാർ പുളി സുമ. മരുമക്കൾ: ഉഷകുമാരി,
ക്കൽ പരേതനായ ബാലകൃ ബിന്ദു,സബാവതി,രാജീവ്.
കെ.ജി. ഭാർഗവിയമ്മ
ഷ്ണൻ നായരുടെ ഭാര്യ കാർ ഫ�ോൺ: 7907780618.
പാലാ: കടപ്പാട്ടൂർ തിരുവത്തി
ത്ത്യായിനിയമ്മ (68) നിര്യാ
ക്കൽ ടി.ജി. മുരളീധരൻനായ
തയായി. കടനാട് ഇളംപറ
രുടെ (റിട്ട. പ�ൊലീസ ഡ്
് രൈ
ക�ോടത്ത് കുടുംബാംഗം. മ
വർ) ഭാര്യ കെ.ജി. ഭാർഗവി
ക്കൾ: പുഷ്പ, കല. മരുമക്കൾ:
യമ്മ (68) നിര്യാതയായി. പി
സുരേഷ് (മുളയ്ക്കൽ പനച്ചിക
റവം കുരിയാനിക്കൽ കുടും
പ്പാറ), മധു (ഈരൂരിക്കൽ
ബാംഗം. മക്കൾ: സ്വപന
് , സ്മി
കിഴപറയാർ). സംസ്കാരം
ത. മരുമകൾ: രാധാകൃഷ്ണൻ
ഇന്ന്  11.30ന് പൂഞ്ഞാർ പന
(കിഴക്കേമുറിയിൽ ഐങ്കാ
ച്ചികപ്പാറയിലുള്ള മരുമകൻമു
മ്പ്, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ക�ോൺട്രാ
ളയ്ക്കൽ സുരേഷ്കുമാറിന്റെ  വീ
ക്ടർ), സന്തോഷ്(കളരികൽ,
ട്ടുവ
 ളപ്പിൽ.
രാമപുരം). സംസ്കാരം ഇന്ന് 
കുഞ്ഞമ്മ
കുട്ടനാട്: ചമ്പക്കുളം അമി 2ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.
ച്ചകരി പെരുമ്പാത്ര  പരേ
തനായ തങ്കപ്പന്റെ ഭാര്യ കു
ഞ്ഞമ്മ (80) നിര്യാതയായി.
സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 
11ന്  വീട്ടുവളപ്പിൽ. മക്കൾ:
ഭാനുമതി, വിജയൻ, ഹരിദാ
സ്. മരുമക്കൾ: ബ�ോസ,് സു
ധർമ്മ, പെണ്ണമ്മ.

നാഗപ്പൻ നായർ
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ജ�ോർജ്ജ് വില്ല,
കാരക്കോണം.

ജ�ോസഫ് പൗല�ോസ്

ആലങ്ങാട:് നീറിക്കോട ക�ൊ
്

ടുവഴങ്ങ പറമ്പത്തുശേരി ജ�ോ
സഫ് പൗല�ോസ് (94- കു
ഞ്ഞിപൗല�ോ) നിര്യാതനാ
യി.ഭാര്യ:ഏലിയ. മക്കൾ: ജ�ോ
സഫ്, മേരി, റാണി, വർഗീസ,്
ബീന. മരുമക്കൾ: റീന, ജിനി,
സ�ോമി , പരേതനായ അബ്ര
ഹാം, പരേതനായ ജ�ോണി.

കെ.കെ. ദിവാകരൻ

പുന്നല: ദയാഭവനിൽ കെ.
കെ. ദിവാകരൻ (83) നിര്യാ
തനായി. മക്കൾ: അജിത്കു
മാർ, അനിൽകുമാർ, സ്മിത.
മരുമക്കൾ: അനില, വിഷ്മ,
സജി.

മരിക്കാത്ത ഒാർമ്മകളുമായി,
വേദനയ�ോടെ,

ഭാര്യ : പ്രസന്ന സുമരാജ്,
മകൻ : ഡ�ോ. അരുൺ. ഇ.എസ്

(Jubilee Memorial Hospital, TVM),

സഹ�ോദരങ്ങൾ ,
മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

വി. സരളാദേവി

(മയ്യനാട്,കീഴ്ചിറ കുടുംബാംഗം)തച്ചറവിളാകം,പെരുങ്ങുഴി
പരേതനായ പെരുങ്ങുഴി തച്ചറവിളാകത്ത് ശ്രീ.റ്റി.എ ഷൺമുഖദാസിന്റെ
(അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് -1968)ഭാര്യ
പരേതയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ദു:ഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

