ചരമം
വനജാക്ഷി അമ്മ

വർക്കല : പാളയ
 ംകുന്ന് ക�ോ
വൂർ മാവിള -2 വീട്ടിൽ പി.
നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ
കെ. വനജാക്ഷി അമ്മ (80,
റിട്ട. അദ്ധ്യാപിക, അമൃത എ
ച്ച്.എസ.് എസ,് പാരിപ്പള്ളി)
നിര്യാതയായി. മക്കൾ : ദി
നേശ്. എൻ (അദ്ധ്യാപകൻ,
ജവഹർ നവ�ോദയ, ക�ോട്ട
യം), ബിന�ോയ് മാവിള (ഒ.
എൻ.ജി.സി). മരുമക്കൾ
: ഗ്രീഷ്മ (അദ്ധ്യാപിക, ജവ
ഹർ നവ�ോദയ, ക�ോട്ടയം),
അനുപമ (വെറ്റിനറി സർ
ജൻ, കടയ്ക്കൽ). ഫ�ോൺ :
9495096637.

യു.സീന

കാട്ടാക്കട: മുതിയാവിള ഉഷ
സിൽ രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ യു.
സീന (33- നഴ്സ്, പൂജപ്പുര ഗ
വ. ആയുർവേദ ക�ോളേജ് ) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: ഭരത് മാ
ധവ,് ലയമാധവ
 .് സഞ്ചയനം:
23ന് രാവിലെ 8ന.്

ദർശന

ഊന്നിൻമൂട് : കെടാകുളം പ്ളാ
ങ്കാല വീട്ടിൽ ദർശന (19) നി
ര്യാതയായി. പിതാവ് : സുദർ
ശനൻ. മാതാവ് : അജിത. സ
ഹ�ോദരൻ : ആദർശ.് സഞ്ച
യനം : നാളെ രാവിലെ 8 ന്.

എസ്.സുശീല

ബാലരാമപുരം: മംഗലത്തു
കോണം സദാനന്ദ വിലാസം
പരേതനായ സദാനന്ദന്റെ
(ഐത്തിയൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ)
ഭാര്യ എസ.് സുശീല (71) നി
ര്യാതയായി. സഞ്ചയനം:
ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 8.30ന.്
ഫോൺ: 9746970037.

പി. പത്മാവതിഅമ്മ

തിരുവനന്തപുരം: കൈതമു
ക്ക് ടി.സി 28/401 കെ.എസ.് 
ആർ.എ 134 തുണ്ടുവിളാക
ത്ത് വീട്ടിൽ പി. പത്മാവതി
അമ്മ (86) നിര്യാതയായി. മ
ക്കൾ : പരേതനായ ഗ�ോപാ
ലകൃഷ്ണൻ, ഗീത, പരേതനായ
സുരേഷ്, ഷീല, മൂർത്തി, ജയ
ശ്രീ, ശുഭ. മരുമക്കൾ : ഷൺ
മുഖം, കുറ്റാലംപിള്ള, പി. പ
ത്മം, ജീവ, കനകലക്ഷ്മി, ജ
വഹർലാൽ, മുത്തുകുമാർ.

സരസ്വതി

നെയ്യാറ്റിൻകര : വാടിയിൽ
ത�ോപ്പ് വീട്ടിൽ പരേതനായ
പരമേശ്വരന്റെ ഭാര്യ പി. സര
സ്വതി (86) നിര്യാതയായി. മ
ക്കൾ രാധാഗ�ോപി, ജയ, ഗീ
ത, പരേതനായ മണി, രവി,
ഉഷ, അമ്പിളി, പത്മകുമാർ,
പത്മകുമാരി. മരുമക്കൾ : പ
രേതനായ ഭുവനേന്ദ്രൻ നാ
യർ, അയ്യപ്പൻ, അനിൽകു
മാർ, ഗ�ോപൻ, ബാലൻ, വി
ജയൻ, ഷീല. സഞ്ചയനം
: ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9 ന്.
ഫ�ോൺ : 9746973410.

സരസ്വതിഅമ്മ

ബാലരാമപുരം: വേട്ടമംഗ
ലത്ത് സരസ്വതി വിലാസ
ത്തിൽ പരേതനായ മാധ
വൻ പിള്ളയുടെ ഭാര്യ ബി. സ
രസ്വതിഅമ്മ (85) നിര്യാത
യായി. മക്കൾ : സുഭദ്ര അമ്മ,
ജയചന്ദ്രൻ നായർ (റിട്ട. ബി.
എസ.് എൻ.എൽ), സദാശി
വൻനായർ (റിട്ട. ബി.എസ.് 
എൻ.എൽ), ശൈലജകുമാ
രി, മ�ോഹനൻനായർ, അജ
യകുമാർ (ബി.എസ്.എൻ.
എൽ), ഗ�ോപകുമാർ (മെഡി.
ക�ോളേജ്). മരുമക്കൾ : ശ്രീ
ധരൻനായർ, ജലജാമണി
അമ്മ, പി. മീര, ഹരികുമാർ (
റിട്ട. കേരള യൂണി.), ജയശ്രീ,
കുമാരിബിന്ദു(തൈക്കാട്ഹ�ോ
സ്പിറ്റൽ), കുമാരി ജയന്തി (ത
ലയൽ യു.പി.എസ)് . സഞ്ച
യനം : വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ
8.30 ന്.

തൃപ്ത

വർക്കല: പേരേറ്റിൽ വിഷ്ണു
നിവാസിൽ വിജയകുമാറി
ന്റെ ഭാര്യ തൃപ്ത (38) നിര്യാത
യായി. മകൻ: വിഷ്ണു. മാതാവ:്
സാവിത്രി. സഹ�ോദരങ്ങൾ:
പ്രിയ, പ്രീതി. സംസ്കാരം ഇ
ന്ന് രാവിലെ 10.30ന.്

സുഭാഷിണി

കടയ്ക്കാവൂർ: വക്കം കുഞ്ചൻവി
ളാകത്ത്വീട്ടിൽ പരേതനായ
സദാനന്ദന്റെ ഭാര്യ സുഭാഷി
ണി (83) നിര്യാതയായി. മ
ക്കൾ: ലില്ലി, ഗീത, ദിലീപ് കു
മാർ, പ്രദീപ്, ഷാജി, മിനി. മ
രുമക്കൾ: പരേതനായ മോ
സാവിത്രിഅമ്മ
ഹൻദാസ,് ഷാജി, ബിനി, റാ വെഞ്ഞാറമൂട:് വെമ്പായം പ
ണി, പ്രശോഭനൻ. സഞ്ചയ ള്ളിമൺവീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള
നം 23ന് രാവിലെ 8.30ന.്
യുടെ ഭാര്യ സാവിത്രിഅമ്മ
(72) നിര്യാതയായി. മക്കൾ:
ഗിരിജാദേവി, ഗിരീഷ്കുമാർ,
ഗീതാകുമാരി, ഗ�ോപകുമാർ മ
രുമക്കൾ: സ�ോമൻനായർ,
ലീലാമ്മ, വിജയൻനായർ, ഉ
ഷാകുമാരി. സഞ്ചയനം: ബു എസ്. ശ്രീധരൻ നായർ
ധനാഴ്ച രാവിലെ 9ന.് ഫോൺ തിരുവനന്തപുരം: പാപ്പ
;9656567665.
നംക�ോട് പത്മാലയം, പി.
എം.എ.ആർ-സി-7 (1)ൽ
എസ.് ശ്രീധരൻ നായർ (80)
സരസ്വതി
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : എസ.്
പെരിങ്ങമ്മല: കാവുവിള വീ
പത്മാവതി അമ്മ. മക്കൾ:
ട്ടിൽ പരേതനായ മൃത്യുഞ്ജയ
എസ്. പ്രേംകുമാർ (എൻ.
ന്റെ ഭാര്യ സരസ്വതി (76) നി
എസ് . എസ് . ക�ോളേജ് ,
ര്യാതയായി. മക്കൾ : സുരേ
നീറമൺകര), എസ്. പ്രദീപ്
ഷ് കുമാർ, സുധീഷ് കുമാർ (രാ
കുമാർ, എസ്. പ്രതാപ് കുമാർ
ജു), സുദേവകുമാർ (അലി).
(ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്)മ
മരുമക്കൾ : അനിതകുമാരി,
രുമക്കൾ : മായാദേവി, ദീപ,
സുലജ. മരണാനന്തരചടങ്ങ്
സന്ധ്യ. സഞ്ചയനം : ചൊ
ചെല്ലമ്മ
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8 ന്.
ഉച്ചക്കട : പുത്തൻവിള സൗ വ്വാഴ്ച രാവിലെ 8 ന്. ഫ�ോൺ
പർണികയിൽ ശബരിമു : 9495347024.
ത്തൻ നാടാരുടെ ഭാര്യ എൻ.
ചെല്ലമ്മ (88) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ : സദാനന്ദൻ, ഓമന,
പരേതയായ സുശീല, ഗ�ോമ
തി, പരേതനായ സനൽ. മ
രുമക്കൾ : ടി. തങ്കം, ജ�ോൺ
സൺ,ശിവാനന്ദൻ.സഞ്ചയ
നം : തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8 ന്.

കെ.കെ.ചന്ദ്രൻ

എൽ.നളിനി

സീത

കയ്പ്പമംഗലം : പുതിയകാവ്
കൂളിമുട്ടം പുന്നപ്പുള്ളി വേലായു
ധന്റെ ഭാര്യ സീത (60) നിര്യാ
തയായി.മക്കൾ:അശ്വതി,
അജിത്ത്.

ഇ.വി. കുമാരൻ

മുഴപ്പിലങ്ങാട:് ദീപ്തി സാംസ്കാ
രിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപ
ത്തെ സജീവ ക�ോൺഗ്രസ്
പ്രവർത്തകനും ശ്രീകൂർബ
ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക
കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഇ.വി.
കുമാരൻ(74) നിര്യാതനായി.
സഹ�ോദരൻ: പരേതനായ
അച്യുതൻ.

പരവൂർ: നെടുങ്ങോലം വട്ട
വിളവീട്ടിൽ പരേതനായ ജി.
പങ്കജാക്ഷന്റെ ഭാര്യ എൽ.
നളിനി (79) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ: രാജേന്ദ്രൻ, ബാബു,
സുലേഖ, പരേതനായ രാജു.
മരുമക്കൾ: വിലാസിനി, ഷീ
ലാബാബു, രാജു, അനിത. സ
ഞ്ചയനം 22ന് രാവിലെ 7ന.്
ഫ�ോൺ: 7757867186.

എം.കെ.രാജമ്മ

ക�ോമളൻ

ബാലരാമപുരം: റസൽപുരം
കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ശാന്തിപുരം
കെ. ക�ോമളൻ (77) നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ : പരേതയായ
വസന്ത. മക്കൾ: ഗീത. വി,
വിനുകുമാർ. കെ. മരുമക്കൾ
: ജി. അശ�ോകൻ, അനുപ
മ. എസ്. സഞ്ചയനം: നാ
ളെ രാവിലെ 9 ന്. ഫ�ോൺ :
9947601668.

വൃന്ദാദേവി ഷേണായി

ചേർത്തല: ആലപ്പുഴ ടി.ഡി
മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്ര
ണ്ട് ഡ�ോ.രാംലാലിന്റെ ഭാ
ര്യാ മാതാവും ചേർത്തല മു
നിസിപ്പൽ 29-ാം വാർഡ് ര
ശ്മിയിൽ പരേതനായ വി.കൃ
ഷ്ണഷേണായിയുടെ (റിട്ട.എ
ച്ച്.എം എസ.് എൻ.എം.ഗവ.
ബി.എച്ച്.എസ് ചേർത്തല)
ഭാര്യയുമായ വൃന്ദാദേവി ഷേ
ണായി (73)നിര്യാതയായി.
തുറവൂർ ടി.ഡി.എച്ച്.എ
സ്.എസിലെ റിട്ട.എച്ച്.എം
ആണ.് സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ച
യ്ക്ക് 2ന് നടക്കും.
മക്കൾ:ബിന്ദു.കെ.ഷേ
ണായി (ബി.എ സ്.എൻ.
എൽ, ആലപ്പുഴ), മേഘ.കെ.
ഷേണായി (റബർബ�ോർഡ,്
ക�ോട്ടയം.മരുമകൻ:പി.എ
വിവേകാനന്ദപൈയും (ആർ
ക്കിടെക്ടർ,ക�ൊച്ചി)

ക�ൊല്ലം: മങ്ങാട് തുണ്ടിക്കാ
ട്ടിൽ സൗഭാഗ്യത്തിൽ പരേ
തനായ സി.വി.രാമചന്ദ്രന്റെ
ഭാര്യ എം.കെ.രാജമ്മ (റിട്ട.
അദ്ധ്യാപിക, ഗവ. എച്ച്.എ
സ്.എസ്, മങ്ങാട് - 76) നിര്യാ
തയായി. മകൾ: ലക്കി. മരുമ
ഉമ്മർ
കൻ: മന�ോജ്. സഞ്ചയനം
23ന് രാവിലെ 7ന.് ഫ�ോൺ: കണ്ണപുര ം: യ�ോഗശാലയ്ക്കു
സമീപം പി.കെ. ഉമ്മർ (78)
9495072412.
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: എം. മ
റിയം.
മാധവി
മക്കൾ: ആയിഷ, അബൂ
ചെമ്മാപ്പിള്ളി: വടക്കുംമുറി പൂ ബക്കർ, അബ്ദുൽ ശുക്കൂർ,
ക്കാട്ട് വേലായുധൻ ഭാര്യ മാ മ�ൊയ്തു, നൗഷാദ്, നിസാർ,
ധവി (75) നിര്യാതയായി. മ നൗഫൽ. മരുമകൻ: എം. അ
ക്കൾ: ഗീത, രത്നസാമി, രാധി ബ്ദുൽ സലാം.
ക.മരുമക്കൾ:ബിന്ദു,രാജേഷ.്

പാറശാല: ധനുവച്ചപുരം മ
ണിവിളഭരണ
 ിനിലയത്തിൽ
കെ.കെ.ചന്ദ്രൻ (60- മനുഷ്യ
ധ്വനി പത്രാധിപൻ) നിര്യാ
തനായി. ഭാര്യ: സിന്ധു. സ
ഞ്ചയനം: നാളെ രാവിലെ 9ന്

കെ.സുരേന്ദ്രൻ

കറ്റാനം: ഇലിപ്പക്കുളം പു
തുവാക്കൽ കെ.സുരേന്ദ്രൻ
(64) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ര
മണി. മക്കൾ: സുനീഷ് കുമാർ
(ബൈജു), സുധീഷ് കുമാർ (
സൈജു). മരുമക്കൾ: വിദ്യ,
ശ്രുതി. സഞ്ചയനം 25ന് രാ
വിലെ 8ന.്

തങ്കമ്മ

ക�ൊട്ടാരക്കര: പുലമൺ ത�ോ
ട്ടുംകര വീട്ടിൽ പരേതനായ
സി.ചെല്ലപ്പന്റെ ഭാര്യ തങ്ക
മ്മ (90) നിര്യാത
യായി. മക്കൾ: ര
ത്നവല്ലി, പരേത
നായ വത്സലൻ.
മരുമക്കൾ: ഷീല,
രാജു. ഫ�ോൺ:
9895500553.

സുകുമാരൻ

കായിപ്പുറം:പൂജവെ
ളി കരിന്തകരയ്ക്കൽ
സുകുമാരൻ (69) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ:
ആനന്ദം. മക്കൾ:
സീമ, സിജിമ�ോൻ.
മരുമക്കൾ: സജി
മ�ോൻ, ബിന്ദു. സം
സ്കാരം ഇന്ന് രാവി
ലെ 11.30 ന് വീട്ടുവ
ളപ്പിൽ.

തിരുവനന്തപുരം: നാടകന
ടനും തബലിസ്റ്റുമായ കുമാര
പുരം ചെന്നില�ോട് റ്റി. സി. 14
/1334 കൃഷ്ണവിലാസത്തിൽ
കെ.കൃഷ്ണകുമാർ (66)നിര്യാത
നായി. ഭാര്യ: നാരായണി (റി
ട്ട.ശ്രീചിത്രാമെഡിക്കൽക�ോ
ളേജ്). മക്കൾ : കെ. സുനിൽ
കുമാർ (എച്ച്.ഡി.എസ.് എം
പ്ലോയ്മെന്റ് യൂണിയൻ സെ
ക്രട്ടറി), സുനിത. മരുമക്കൾ
: നിഷ സുനിൽ, സുനിൽകു
മാർ. എസ.് സംസ്കാരം ഇ
ന്ന് രാവിലെ 10 ന് ശാന്തിക
വാടത്തിൽ.

ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരം : പേയാട്
അലകുന്നം പള്ളിത്തറ ശ്രീ
നിലയത്തിൽ (ARA
 -4) ചന്ദ്ര
ശേഖരൻ നായർ (74) നിര്യാ
തനായി. ഭാര്യ. ശ്രീദേവി ( റി
ട്ട.ഹെൽത്ത്ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്).
മക്കൾ. ശ്രീജിത്ത് ( L I Cഏ
ജന്റ്), രഞ്ജിത്ത്(മെഡിക്കൽ
റെപ്പ്), രജനി (പ�ോപ്പുലർ). മ
രുമക്കൾ. അശ്വതി, അജിത,
വിന�ോദ്കുമാർ. സഞ്ചയനം:
വ്യാഴാഴ്ച്ച 8.30ന.്

വി. വിശ്വംഭരൻപിള്ള

ബാലരാമപുരം : അന്തിയൂർ
വാഴവിളാകം തെക്കേ വീട്ടിൽ
വി. വിശ്വംഭരൻപിള്ള (62, റി
ട്ട. ദേവസ്വംബ�ോർഡ്) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: പത്മിനി.
മക്കൾ : അജിത, അജിത് കു
മാർ. സഞ്ചയനം : ചൊവ്വാഴ്ച
രാവിലെ 8 ന്.

വാസുദേവൻ

നരുവാമൂട് : നടുക്കാട് കുന്ന
ത്തുമേലെപുത്തൻവീട്ടിൽവാ
സുദേവൻ (72) നിര്യാതനാ
യി. ഭാര്യ : വാസന്തി. മക്കൾ
: ശ�ോഭ, രമ, രാജേഷ്. മരുമ
ക്കൾ : അശ�ോകൻ, സുനിൽ
കുമാർ, ശ്രീകല. സഞ്ചയനം
: ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ന്.

റ�ോസമ്മ ആന്റണി

തകഴി: കേളമംഗലം ക�ൊച്ചു
പുത്തൻപുര ഗ്രീൻവില്ലയിൽ
പരേതനായ ത�ോമസ് ആന്റ
ണി (വാവച്ചൻ) യുടെ ഭാര്യ
റ�ോസമ്മ ആന്റണി (94) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: ബേബി
കുര്യാക്കോസ്, കെ.എ. ത�ോ
മസ് (സ�ോയപ്പൻ), മേഴ്സി
ത�ോമസ് , റ�ോസമ്മ ബേബി.
മരുമക്കൾ : ജ�ോസഫ് കുര്യാ
ക്കോസ്, ഏലിയാമ്മ ത�ോമ
സ്, സി.എ. ത�ോമസ് (റിട്ട. ദീ
പിക സ്റ്റാഫ്), ദേവസ്യാച്ചൻ.
സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവി
ലെ 10 മണിക്ക് കേളമംഗലം
സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി സെമി
ത്തേരിയിൽ.

സി.പി. സുഹറ

അഴീക്കോട്: ഓലാടക്കുന്നി
ന് സമീപം സി.പി. ഹൗസിൽ
പരേതനായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ
ഭാര്യ സി.പി. സുഹറ (74) നി
ര്യാതയായി. മക്കൾ: ഷുക്കൂർ
(ഗൾഫ്), സറീന, മൻസൂർ (
ഗൾഫ്). മരുമക്കൾ: ഫാത്തി
മ,അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, സമീറ, (
പാപ്പിനിശേരി).

തിരുവനന്തപുരം
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കെ. കൃഷ്ണകുമാർ

ഡി. ക്രിസ്തുദാസ്

മലയിൻകീഴ്: അന്തിയൂർ
ക്കോണം കുഴിവിള രാജ് സ
ദനത്തിൽ ഡി. ക്രിസ്തുദാസ്
(71) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :
പരേതയായ സര�ോജിനി. മ
ക്കൾ : ചന്ദ്രിക അപ്പു, രാജൻ.
മരുമക്കൾ: അപ്പു, ബിന്ദു രാ
ജൻ. പ്രാർത്ഥന : ഇന്നുരാവി
ലെ 9.30 ന്.

ലില്ലി

പൂവാർ: ശൂലംകുടി പൂമുഖത്ത്
വീട്ടിൽ പരേതനായ ഷൺമു
ഖൻ ആശാരിയുടെ ഭാര്യ ഭഗ
വതി അമ്മാൾ (103) നിര്യാത
യായി. മക്കൾ: കൃഷ്ണമ്മ, പരേ
തനായ നടരാജൻ ആശാരി.
മരുമകൻ: സുന്ദരേശൻ ആ
അമ്മിണി
അമ്മിണി
ശാരി (റിട്ട: അദ്ധ്യാപകൻ)
ചേർത്തല: മാലിച്ചിറ ഹരി
കറ്റാനം: കോമല്ലൂർ അരിമുല്ല സഞ്ചയനം ച�ൊവ്വാഴ്ച 9ന.്
ഹരന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണി (62)
യിൽ പരേതനായ സി.ജെ.കു
നിര്യാതയായി. മകൾ:അജി
രുവിളയുടെ ഭാര്യ അമ്മിണി
മ�ോൾ. മരുമകൻ: ബൈജു
(85) നിര്യാതയായി. മകൾ:
(ടൗൺ സർവീസ് സഹക
ആനി വർഗീസ്. മരുമകൻ:
രണ ബാങ്ക്,ചേർത്തല).
പരേതനായ വർഗ്ഗീസ് കെ.
ജോൺ (ജോസികുട്ടി). സം
സ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി
ക്ക് ഭരണിക്കാവ് ആൾ സെ
യ്ന്റ്സ് സി.എസ്.ഐ ദേ
വാലയ സെമിത്തേരിയിൽ.

ഭവാനിഅമ്മ

തിരുവനന്തപുരം: ചാല ആ
ര്യശാല ഡ�ോ. എൻ.ടി. പി
ള്ള ഡെന്റൽ ക്ളിനിക് ഉടമ മ
രതക വിലാസത്തിൽ ഡ�ോ.
എൻ.ടി. പിള്ള (88) നിര്യാത
നായി. കേരള വെള്ളാള മഹാ
സഭയുടെ ഡയറക്ടർ ബ�ോർ
ഡംഗം, സംസ്ഥാന വൈസ്
പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലക
ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കി
ള്ളിപ്പാലം വെള്ളാള സമിതി
ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യരക്ഷാധികാരി
യായിരുന്നു. ശൈവപ്രകാശ
സഭ, തമിഴ് സംഘം, കേരള
ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ, ഐ.
ഡി.എ തിരുവനന്തപുരം യൂ
ണിറ്റ് എന്നിവയുടെ ഭരണസ
 
മിതി അംഗമായിരുന്നു. ഭാര്യ :
പരേതയായ എസ.് പത്മം. മ
ക്കൾ : ഡ�ോ. ടി. മുകേഷ് (ഡെ
ന്റൽ സർജൻ), ടി. ഗിരി (ഹീ
റ�ോ മ�ോട്ടേഴ്സ്, ഹരിയാന),
എസ.് പ്രിയ. മരുമക്കൾ : രാ
ജലക്ഷ്മി (ഷൈല), ദീപ, സു
ഖി (റിട്ട. അഡീഷണൽ സെ
ക്രട്ടറി). സഞ്ചയനം: ഇന്ന് രാ
വിലെ 8ന.്

കിളിമാനൂർ: വാലഞ്ചേരി സ
നൽ വിലാസത്തിൽ മ�ോഹ
നന്റെ ഭാര്യ ലില്ലി (55)നിര്യാ
തയായി. മക്കൾ: പരേത
സദാനന്ദൻ ആശാരി
നായ ജ�ോർജ്, സനൽകുമാർ.
മരുമകൾ:ശ്രുതി.സഞ്ചയനം തിരുവനന്തപുരം: പാച്ചല്ലൂർ
പണിക്കം വിളാകത്ത് വീ
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്
ട്ടിൽ വി. സദാനന്ദൻ ആശാ
രി (72) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :
പത്മാവതി. മക്കൾ : പരേത
യായ സാരഥി, മംഗള (മായ),
ജ്യോതി.മരുമക്ക
 ൾ : വിന�ോദ്
കുമാർ, രാജേഷ്.ആ
 ർ. സഞ്ച
യനം : ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9
ന് പെരിങ്ങമല മേലേ തെറ്റി
വിള ഗ�ോപീസദ നത്തിൽ.

നൂറ്റിമൂന്നാം വയസിൽ
നിര്യാതയായി

കുറത്തികാട:് ആലിന്റെ വട
ക്കതിൽ പരേതനായ സദാ
നന്ദന്റെ ഭാര്യ ഭവാനിഅമ്മ
(86) നിര്യാതയായി. മക്കൾ
: വിജയൻ, സുധാകരൻ, വ
ത്സല, രാധാകൃഷ്ണൻ, രാജൻ,
പരേതനായ തങ്കപ്പൻ. മരുമ
ക്കൾ : സരസമ്മ, ഓമന, ച
ന്ദ്രവതി, മ�ോഹനൻ, രാജമ്മ,
സുധ. സഞ്ചയനം 23ന് രാവി
ലെ 9ന.്

ഡ�ോ. എൻ.ടി. പിള്ള
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ചരമവാർത്തകൾ 9946108673എന്ന
നമ്പരിൽവിളിച്ച് അറിയിക്കാം.
കൂടാതെobit@kaumudi.comഎന്ന
ഇമെയിലിലുംഅയക്കാം 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടഫ�ോൺനമ്പർ
ഇമെയിലിൽചേർത്തിരിക്കണം.

ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

ചിറയിൻകീഴ:് പെരുങ്ങുഴി മൂ
ന്നുമുക്ക് അജിത്ത് ഭവനിൽ
പി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള (68)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : കുമാ
രി ലത. മക്കൾ : അജിത,് അ
ശ്വതി, അനീഷ്. മരുമക്കൾ
: ആർഷ എം.എൽ, സനൽ
കുമാർ ജി, രേവതി എസ.് നാ
യർ. സഞ്ചയനം : ബുധനാഴ്ച
രാവിലെ 9 ന്.

സുജിത്

പെരുംപഴുതൂർ: വണ്ടന്നൂർ
മേലേ പിണമുഖത്ത് സുജിത്
ഭവനിൽ എസ.് ഗ�ോപിനാഥ
ന്റെയും സതി കുമാരിയുടെയും
മകൻ സുജിത്(35, കെ.എസ.് 
ആർ.ടി.സി) നിര്യാതനായി.
സഹ�ോദരങ്ങൾ : സജിത്
കുമാർ. എസ.് ജി (കെ.എസ.് 
ആർ.ടി.സി), സജിത (ഹെൽ
ത്ത് സെന്റർ). സഞ്ചയനം :
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 ന്.

സുരേന്ദ്രൻ

മലയിൻകീഴ:് വിളവൂർക്കൽ
പെരുകാവ് കേശവ മന്ദിര
ത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ (55, അ
ബ്ബാസ്) നിര്യാതനായി. ഭാ
ര്യ: ഗീതകുമാരി. മകൾ: അ
പി.ആർ. പശുപതി
ക്ഷര. സഞ്ചയനം: ഞായറാ
ഴ്ച രാവിലെ 8.30ന.് ഫ�ോൺ: പാലക്കാട:് ക�ൊല്ലങ്കോട് പു
തുഗ്രാമത്തിൽ പരേതനായ
9995145802.
പി.എ.രാമനാഥ അയ്യരുടെ
മകൻ പി.ആർ.പശുപതി
(72) (റിട്ട. സി.ബി - സി.ഐ.
ഡി ) തിരുവനന്തപുരത്ത് (ച
ന്ദ്രപ്രഭ, ടി.സി 37/1284, കല്ല
മ്പള്ളി തെരുവ,് ഫ�ോർട്ട് ) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: പി. പാർ
വതി അമ്മാൾ (റിട്ട. തമിഴ് സ്
കൂൾ, ചാല). മക്കൾ: രാമനാ
ഥൻ.പി (ഐ.ഒ.ബി), പാർ
വതി.പി ( എം.ജി.എം ആർ
കെ. കുട്ടൻ
സ്റ്റുഡിയ�ോ). മ
കമുകിൻക�ോട:് കിഴക്കേപാ കിടെക്ചർ
രു
മ
ക്ക

ൾ:
രേവ
വിമൽ
ലകുന്നത്ത്വീട്ടിൽ കെ. കുട്ടൻ കുമാർ.എസ് (തക്ി.ജി,
(79) നിര്യാതനായി. മക്കൾ: ബിൽഡേഴ്സ് ). രിയേഷൻ
പരേതനായ അശ�ോകൻ, രാ
ജേന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ. മരുമക്കൾ:
അനിത, ലേഖ. സംസ്കാരം
ഇന്ന് രാവിലെ 10.30ന് സ്വ
വസതിയിൽ. സഞ്ചയനം :
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9ന.്

തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ
കടയ്ക്കാവൂർ: നെടുങ്ങണ്ട കോ
വിൽത്തോട്ടം കൊച്ചുചാ
ന്നാൻവിളാകം വീട്ടിൽ എ
സ്.സുജി (44)യെ വീട്ടിൽ തൂ
ങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെ
ത്തി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയ�ോടെ
യാണ് ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച
നിലയിൽ സുജിയെ കണ്ടെ
ത്തിയത.് ഭർത്താവ് അനിൽ
കുമാർ. മക്കൾ: കാവ്യ.എ.എ എസ.് സുജി
സ്,ആദിത്യ.എ.എസ.് അഞ്ചു
തെങ്ങ് പൊലീസ് മേൽനടപ പോസ്റ്റ്മാർട്ടത്തിന് ശേഷം
ടി സ്വീകരിച്ചു. ചിറയിൻകീഴ് മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വി
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ട്ടുകൊടുത്തു.

വാട്ടർ ടാങ്കിൽ യുവാവ്
മരിച്ച നിലയിൽ

സ്റ്റീഫൻ

വെന്നിക്കോട് : വെന്നിക�ോട്
ഗ്ളാഡിസ് ഭവനിൽ എൽ.ജി.
സ്റ്റീഫൻ (72) നിര്യാതനായി.
സഹ�ോദരൻ : ഗ്ളാഡിസ് ഗ�ോ
മസ,് എഡ്വിൻ ഗ�ോമസ,് ലീ
ല, ജ�ോർജ് ഗ�ോമസ്, വിൽ
സൻ ഗ�ോമസ്. സംസ്കാരം
ഇന്ന് 3 ന് വെന്നിയ�ോട് കർ
മ്മല മാതാ ദേവാലയത്തിൽ.
ഫ�ോൺ : 9495042782.

ജെ.പി. രാജേഷ്

ത�ൊടുപുഴ: ടൈൽ പണിക്കെ
ത്തിയ യുവാവിനെ ജോലി
സ്ഥലത്തെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ മ
രിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.
തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറട
കുടപ്പനമൂട് താന്നിമൂട്പറമ്പ്
ആറ്റരികത്ത് ഷാലു ശശി
യാണ് (25) മരിച്ചത്. ഇന്ന
ലെ രാവിലെ തൊടുപുഴ തെ
ക്കുംഭാഗത്തുള്ള ടൈൽ നിർ
മാണ കമ്പനിയുടെ ടാങ്കി
ലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നില
യിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മര
ണത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ സം
ശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ മൃ
തദേഹം പ�ോസ്റ്റുമോർട്ടത്തി
നായി ക�ോട്ടയം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജ് ആശുപത്രിയിലേ

ഷാലു ശശി

ക്ക് മാറ്റി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പതി
ന�ൊന്ന് വരെ ഇയാൾ ടാങ്കി
നു സമീപം ഇരിക്കുന്നത് മറ്റ്
ത�ൊഴിലാളികൾകണ്ടിരുന്നു.
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ സമീപ
ത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി. അബ
ദ്ധത്തിൽ വീണതാകാമെന്ന്
പ�ൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മദ്ധ്യവയസ്കൻ കുഴഞ്ഞുവീണ്
മരിച്ചു

കള്ളിക്കാട് : മൈലക്കര ക
ല്ലംപൊറ്റ അനന്തൻ ഭവനിൽ പാറശാല: സൈക്കിൾ യാ
ജെ.പി. രാജേഷ് (37) നിര്യാ ത്രക്കാരനായ മദ്ധ്യവയസ്കൻ
തനായി. ഭാര്യ : എ. വിനിത. വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കി
മക്കൾ : അനന്ദൻ, അമ്പാടി. ടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. അ
മീനാക്ഷി
സഞ്ചയനം : ചൊവ്വാഴ്ച രാവി മരവിള നാരായണപുരം സ
ചേർത്തല:പള്ളിപ്പുറം തിരു ലെ 8 ന്.
മീഫാ മൻസിലിൽ കെ.പി.
നല്ലൂർ വണ്ടാനത്ത് ദാമ�ോദ
നൂഹുക്കൺ (63) ആണ് മരി
രന്റെ ഭാര്യ മീനാക്ഷി (88)
ച്ചത.് ഇന്നലെ രാവിലെ ഉദി
നിര്യാതയായി.മക്കൾ:രവി,
യൻകുളങ്ങരയിലെ ഒരു കട
ലീല, മഹേശ്വരൻ,പങ്കജാ
രാജശേഖരൻ പിള്ള
യിൽ എത്തി സാധനങ്ങൾ കെ.പി.നൂഹുക്കൺ
ക്ഷൻ. മരുമക്കൾ:സാവി
ബാലരാമപുരം: മുടവൂർപ്പാറ ത്രി, പുരുഷൻ,ശ്യാമള,ഗീത.
വാങ്ങി മടങ്ങവെയാണ് സം ഗം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ബ
തിട്ടവേലിക്കര സാഹിതി സഞ്ചയനം 24ന് രാവിലെ
ഭവം. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്റോ ന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
യിൽ രാജശേഖരൻ പിള്ള 10.30ന.്
(റിട്ട.ഹാൻടെക്സ് - 75) നി
ര്യാതനായി. ഭാര്യ: എം.സ
തങ്കപ്പൻ
രസ്വതി. മകൻ ഗിരീഷ് പരു
തുളസീധരൻ
ത്തിമഠം (മാദ്ധ്യമപ്രവർത്ത തൃശൂർ: എം.ജി റ�ോഡിൽ പ
കൻ), മരുമകൾ: രേഖാ ഗിരീ ള്ളത്ത് വീട്ടിൽ അമ്മിണിഅ ത�ൊടിയൂർ: മുഴങ്ങോടി നെ നാഗർക�ോവിൽ: കനാലിൽ മിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ
ഷ്. സഞ്ചയനം: ചൊവ്വാഴ്ച്ച മ്മയുടേയും പാറയ്ക്കൽ നാരാ ല്ലിവിളതെക്കതിൽ പരേത കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ത�ോട്ടം എത്തിയ തൊഴിലാളികൾ
യണൻ നായരുടേയും മകൻ നായ രാഘവന്റെ മകൻ തു കാവൽക്കാരനെ ആന ച ഒച്ചവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാ
രാവിലെ 8.30ന്
തങ്കപ്പൻ (62) പുല്ലഴിയിലെ ളസീധരൻ (55) നിര്യാതനാ വിട്ടിക്കൊന്നു. കന്യാകുമാരി ജലിംഗത്തെ തുമ്പിക്കൈയു
വസതിയിൽ നിര്യാതനാ യി. മാതാവ:് ഗൗരിക്കുട്ടി. ഭാ ജില്ലയിലെ ചിതറാലിന് സ യർത്തി തറയിലിട്ട് ആന ച
യി . ഭാര്യ: സുജാത. മക്കൾ: ര്യ: പ്രമീള. സഞ്ചയനം നാ മീപം പന്നിക്കോണം സ്വദേ വിട്ടുകയായിരുന്നു. ആനയെ
സഞ്ജയ് (മാനേജർ, എച്ച്. ളെ രാവിലെ 8ന്. ഫ�ോൺ: ശിയായ രാജലിംഗം (62) ആ ഓടിച്ചശേഷം തൊഴിലാളി
ഡി.എഫ്.സി, ഷ�ൊർണൂർ 9895181207.
ണ് മരിച്ചത.് സ്വകാര്യ ഗ്രാാമ്പു കൾഇയാളെതടിക്കാരംക�ോ
), രാഹുൽ (ബ്രൈറ്റ് സെക്യൂ
എസ്റ്റേറ്റിലെ കാവൽ ജ�ോലി ണംആശുപത്രിയിൽഎത്തി
രിറ്റി സിസ്റ്റം, പൂങ്കുന്നം), മരുമ
ക്കാരനായ ഇയാൾ ഇന്ന ച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചി
ക്കൾ: മായ, സുജ. സഹ�ോദ
ലെ രാവിലെ ത�ോട്ടത്തിന് രുന്നു. തടിക്കാരംക�ോണം
രങ്ങൾ: ഗാനരചയിതാവ് ജി.
സമീപം കനാലിൽ കുളിക്കാ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ
കെ.പള്ളത്,ത് പരേതനായ
നിറങ്ങിയതും കാട്ടാന ആക്ര ചെയ്തു.
നാരായണൻകുട്ടി, പരേത
ടിന്റു എസ്. രാജ്
യായ ലീല, ലക്ഷ്മിദേവി, രാ
നരുവാമൂട:് അമ്മാനൂർക്കോ ധ, മ�ോഹനൻ, പരേതനായ
കക്ക വാരാനിറങ്ങിയ പ�ോളിടെക്നിക്
ണം പാറവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ വിജയകുമാർ, യ�ോഗ അദ്ധ്യാ
വിദ്യാർത്ഥി ഷ�ോക്കേറ്റു മരിച്ചു
ടിന്റു എസ.് രാജ് (18) നിര്യാത പകൻ ബാലകൃഷ്ണൻ.
നായി. അച്ഛൻ: പ്രവർരാജ് (
 വിവരം നേരത്തെ
നീലേശ്വരം: പുഴയിൽ കക്ക കിടക്കുന്ന
പി.ടി.ഔസേഫ്
അനി). അമ്മ: ഷീജ. പ്രാർ
ല�ോറൻസ്
വാരാനിറങ്ങിയ പ�ോളിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽസെക്ഷനിൽ
ത്ഥന: ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ചെമ്മണ്ട: കീറ്റിക്കൽ പരേ രാമങ്കരി : അത്തിപ്പറമ്പിൽ ക്നി
ക് വിദ്യാർത്ഥി ജല�ോപരി വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടും ആരും തിരി
ടി.ഔസേഫ് (67-അയ്യ
8.30 ന്.
തനായ പ�ോളി മകൻ ല�ോ പി.
തലത്തിലേക്കു താഴ്ന്നു കിട ഞ്ഞു ന�ോക്കിയില്ലെന്നു നാട്ടു
മ്മ)
നി
ര
്യാ
ത

ന
ാ
യ
ി.
സം
സ
്
റൻസ് (58 - കാറളം കനറാ
യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ) നി കാരം ഇന്ന് 4.00ന് രാമങ്ക ന്ന വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ തട്ടി കാർ പറയുന്നു. പ്രണവ് കക്ക
ഷ�ോക്കേറ്റു മരിച്ചു. പുതുക്കൈ വാരാൻ പ�ോയി വരുന്നതിനി
നിലയിൽ
ര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇ രി സെന്റ് ജ�ോസഫ് ദൈവാ
കണ്ണൂർ: ഏച്ചൂർ മാച്ചേരിയി ന്ന് വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ചെമ്മ ലയ സെമിത്തേരിയിൽ. ഭാ ചിറ്റിക്കുന്ന് വളപ്പിലെ സി.വി. ടെ കമ്പി അൽപം കൂടി താഴു
ലെ രാഘവന്റെ മകൻ സതീ ണ്ട ലൂർദ് മാത പള്ളി സെമി ര്യ : ഏലിയാമ്മ. മക്കൾ: ത�ോ പ്രണവ് (19) ആണ് മരിച്ചത.് കയും പ്രണവിന്റെ കഴുത്തിൽ
ഷിനെ (46)വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമ ത്തേരിയിൽ. അമ്മ: റ�ോസി. മസ്കുട്ടി (എക്സ് സർവീസ)് , തൃക്കരിപ്പൂർ പ�ോളിടെക്നിക് തട്ടുകയുമായിരുന്നുവെന്നു പ
രിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഭാര്യ: റീത്ത (അദ്ധ്യാപിക, മാത്തുക്കുട്ടി, ജ�ോസഫ് കുട്ടി വിദ്യാർഥിയാണ.് അരയി പു റയുന്നു. സി.വി.വാസുവിന്റെ
. സാമ്പത്തികപ്രയാസമാ സെന്റ് ആൻസ് സ്കൂൾ പഴു (ആർമി). മരുമക്കൾ : മെർ ഴയിലെ മ�ോനാച്ച കടവിൽ യും പ്രഭാവതിയുടെയും മക
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്നോടെ നാണ.് സഹ�ോദരങ്ങൾ: വി
ണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണ വിൽ). മക്കൾ: എസ്സ (പുഷ്പ ലിൻ, സ്വർണ.
യായിരുന്നു അപകടം. വൈ പിൻ, വിനിഷ. മൃതദേഹം കാ
മെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ഗിരി ഡെന്റൽ ക�ോളേജ്, തി
അന്നമ്മ
ദ്യുത കമ്പി പുഴയിലെ ജല�ോ ഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി
പ�ൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ: ഷി രുവല്ല), പ�ോൾ.
കടമ്പനാട് സൗത്ത്: കടമ്പ പരിതലത്തിലേക്കു താഴ്ന്നു മ�ോർച്ചറിയിൽ.
ജി. ഒരു മകനുണ്ട്. സഹ�ോദ
നാട് വേമ്പനാട്ടഴികത്ത് വീ
രി: ഷീജ.
ട്ടിൽ പരേതനായ ജ�ോർജ്
മാധവി
കരിവെള്ളൂർ: ഗവ. ആശുപ കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ അന്നമ്മ (84)
ആനന്ദരാജൻ മാസ്റ്റർ ത്രിക്കു സമീപം പരേതനായ നിര്യാതയായി. പുത്തൂർ പാ
ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ: മതിലകം ഓ ടി.കെ. ചന്തൻ കുഞ്ഞിയുടെ ലവിളയിൽകുടുംബാംഗമാ
ണച്ചമ്മാവ് ത�ൊട്ടപ്പിള്ളി പ ഭാര്യകുഞ്ഞിപ്പുരയിൽമാധവി ണ്. മക്കൾ: ലീലാമ്മ, കുഞ്ഞു ചെറുപുഴ: കരിയക്കരയിൽ രുമേനിഗവ.ഹയർസെക്കൻ
രേതനായ വേലായുധന്റെ മ (86) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: മ�ോൾ, അമ്മിണിക്കുട്ടി, ചി ബൈക്കും ടിപ്പറും തമ്മിൽ കൂ ഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർ
കൻ ആനന്ദരാജൻ മാസ്റ്റർ കെ.പി. ശാന്ത, പരേതനായ ന്നമ്മ, രാജൻ, ബാബുക്കുട്ടി. ട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാ ത്ഥിയാണ.് ജസലിന�ൊപ്പം
( 62 ) നിര്യാതനായി. നട കുഞ്ഞമ്പു. മരുമക്കൾ: കെ. മരുമക്കൾ: നൈനാൻ, പരേ രനായവിദ്യാർത്ഥി കാക്കയം ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ചാ
വരമ്പ് ഹയർ സെക്കന്ററി വി. കുഞ്ഞമ്പു, ശ്യാമള. സ തനായ പ്രസാദ്, ടൈറ്റസ് മാ ചാലിലെ ജസിൽ (19)മരിച്ചു. ലിൽ ഡിൻലിനെ (15) മംഗ
സ്കൂൾ റിട്ട. ഹെഡ്മാസ്റ്ററാ ഹ�ോദരങ്ങൾ:കാർത്യായനി, ത്യു, അലക്സാണ്ടർ, പുഷ്പ, ജ�ോ കാക്കേഞ്ചാലിലെ പ�ൊടിമറ്റ ലാപുരത്തെആശുപത്രിയിൽ
ണ്. ഭാര്യ: ലത (റിട്ട. അദ്ധ്യാ ദേവകി, നാരായണി, ലക്ഷ്മി, ളി. സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കട ത്തിൽ ലൂയിയുടെയും ലൈസ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വൈ
പിക, സ്മാരക സ്കൂൾ, വെ ഗംഗാധരൻ, പരേതരായ മാ മ്പനാട് സെന്റ് ത�ോമസ് ഓർ യുടേയും മകനാണ്. സഹ�ോദ കുന്നേരം അഞ്ചുമണിയ�ോടെ
സ്റ്റ് പെരിഞ്ഞനം.) മകൻ: ണിക്യം, കൃഷ്ണൻ.
ത്തഡ�ോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ. രങ്ങൾ:ജസ്വിൻ,ജിൽന.തി യാണ് അപകടം.
ലിജ�ോയ് (അക്കൗണ്ടന്റ്, ല
ക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി, ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ
). മരുമകൾ: സംഗീത. സ
ഹ�ോദരങ്ങൾ: സരള, വിജ
യ, ശ്യാമള, ബാബുരാജ്, ബി
(20.05.2017)
(08.09.2017)
ന്ദു, മായ.

ത�ോട്ടം കാവൽക്കാരനെ
ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നു

ബൈക്കിൽ ടിപ്പറിടിച്ച്
വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു

17-ാം ചരമവാർഷികം 12-ാം ചരമവാർഷികം

ഒന്നാം ചരമവാർഷികം
(20.05.2017)

എൻ. സുകുമാരൻ
നിത്യ,
പെരുമ്പഴുതൂർ.

- സന്തപ്തകുടുംബാംഗങ്ങൾ.

എസ്. നാണുക്കുട്ടൻ

സി. കുഞ്ഞി

പട്ടാരിയിൽവീട്, അരിയ�ോട്ടുക�ോണം, കാട്ടായിക്കോണം പി.ഒ.

ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിനേർന്നുകൊണ്ട്,
സന്തപ്ത
് കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

