
അനുേശാചനം 
 

AJMAN SANAYA  ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ ജിേജാ വര്ഗീസ് േജാർജിന്െറ (G -
213 )  പിതാവ ്േജാർജ ്വർഗീസ്  (74 ) നാ ിൽ നിര ാതനായി. സംസ് ാരം 
മണ ി  െസ ് േമരീസ്  ഓർ േഡാൿസ് ക ീ ഡലിൽ   
 
ഇടവക േജായിന്റ് ട ിയും BMW ഏരിയ അംഗവുമായ ശീ.ബിജു 
വർഗീസിന്െറ (B-056) പിതാവ് ശീ.പി എസ്  വർഗീസ് (74) നിര ാതനായി  
സംസ് ാരം മാ ൂർ   െസ ്  േജാർജ ്ഓർ േഡാൿസ്  വലിയപ ിയിൽ 
 
 

 

ന ുെട ഇടവകയിെല മുൻ ഇടവക അംഗം ശീ വി.ഐ ഇടി ുളയുെട 
സഹധർ ിണിയും SRQ ഏരിയയിൽ  താമസി ു  ശീ എബി എം. 
േജാർജിന്െറ   (E-10)വിൻെറ മാതാവുമായ ശീമതി േമാളി വർഗീസ് (85)കർതൃ 
സ ിധിയിൽ േചർ െ ു. സംസ് ാരം കുളനട മാ ളിർ െസന്റ് േതാമസ് 
ഓർ േഡാൿസ് പ ിയിൽ െവ ു  നട െ ു. 

 
AJMAN KARAMA ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ അജിത് കുര ന്െറ  (K-001)  ഭാര ാ 
മാതാവ ് കു  േതാമസ് (82) നാ ിൽ നിര ാതയായി. സംസ് ാരം 
പ നംതി  മാ ാംകു  ് െസ ് ീഫൻസ് ഓർ േഡാൿസ് 
ക ീ ഡലിൽ  െവ ു  നട െ ു. 
 
ROLLA ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ. സനൽ േജാസഫിന്െറ (S-252) പിതാവ്   
ശീ പി.ടി.േജാസഫ്  നാ ിൽ നിര ാതനായി. സംസ് ാരം  കുളനട െസന്റ് 

േതാമസ ്ഓർ േഡാൿസ് പ ിയിൽ െവ ു  നട െ ു. 
 
OLD AIRPORT & IMMIGRATION  ഏരിയയിൽ താമസി ു  ബിനു േതാമസ് 
േജാർജിന്െറ   (B-134) മാതാവ്  ശീമതി േമരി  േജാർജ്  നിര ാതയായി. 
സംസ് ാരം  തിരുവന പുരം െസന്റ ് േജാർജ ് ഓർ േഡാൿസ് 
ക ീ ഡലിൽ െവ ു നട െ ു. 
 
SHARQ ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ െറനീഷ ് പി വർഗീസിന്െറ (R-370)  
പിതാവ്   ശീ.പി. വർഗീസ് നിര ാതനായി. സംസ് ാരം പുറമ ം  െസന്റ ്
േമരീസ ്ഊർശേലം  ഓർ േഡാൿസ്  പ ിയിൽ െവ ു നട െ ു. 
 
SHARJAH CINEMA ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ എ ബഹാം വി. എ. യുെട (A-024)  
ഭാര ാപിതാവ് ശീ േദവസിയ  േതാമസ ്  നിര ാതനായി. സംസ് ാര ശൂ ശൂഷ 
േകാ യം പഴയിടം െസന്റ ്ൈമ ിൾസ ്പ ിയിൽ  െവ ു നട െ ു. 



 
SHARJAH CINEMA ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ ബിബിൻ േജാർജിന്െറ ( PRESENT 
OCYM AUDITOR) (B-313)  പിതാവ് ശീ എം. പി. േജാർജ ്നിര ാതനായി.  സംസ് ാരം 
അടൂർ ക ംേകാട് െസന്റ് േതാമസ് ഓർ േഡാൿസ് ക ീ ഡലിൽ 
നട െ ു. 
 
SHARJAH UNIVERSITY ഏരിയയിൽ താമസി ു  െര ു  േതാമസിന്െറ (R-323)  
ഭാര ാപിതാവ്  േബബി വി. ഐ. (63) നിര ാതനായി  സംസ് ാര ശൂ ശൂഷ 
നട െ ു. 
 
SHARQ ഏരിയയിൽ താമസി ു    ശീ ബാബു പാ നെ്റ  (B-113)  പിതാവ ്
ഒ.പാ ൻ  നിര ാതനായി. സംസ് ാരം നട െ ു. 
 
AL NADHAA & DUBAI ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ.സുേരഷ് വർഗീസിന്െറ (S-
291)  പിതാവ് ശീ. വർഗീസ് വി. വി. (81) നിര ാതനായി സംസ് ാരം തിരുവ   
കു ൂർ െസന്റ ്േമരീസ ്ഓർ േഡാൿസ് പ ിയിൽ  നട െ ു 
 
SHARQ ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ. വിനു പി. വർഗീസിന്െറ  (V-061) 
ഭാര ാപിതാവ് ശീ മാത ു വർഗീസ് നിര ാതനായി സംസ് ാരം നട െ ു.   
 
AJMAN KARAMA ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ. പൗേലാസ് േജാർജിന്െറ (P-038)  
ഭാര ാമാതാവ് ശീമതി അ ിണി  നിര ാതയായി. സംസ് ാരം െകാ ം 
െനടു ായി ുളം െസന്റ് േമരീസ ് ഓർ േഡാൿസ് പ ിയിൽ െവ ു 
നട െ ു.  
 
 
 
AJMAN SANAYA ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ ടിേജാ െക. ത ന്െറ   (T-
223)  പിതാവ് ശീ ത ൻ െക നിര ാതനായി. സംസ് ാരം േപാരുവഴി മാർ 
ബേസലിേയാസ് ഗീേഗാറിേയാസ ് ഓർ േഡാ ്  പ ിയിൽ െവ ു 
നട െ ു.  
 
 
UAQ ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ ജിേജാ ത ന്െറയും (J-293) ABS 
ഏരിയയിൽ താമസി ു  ശീ സജി േകാശിയുെടയും (S-574) ഭാര ാപിതാവ് 
ശീ െകാ ു േകാശി ൈവദ ൻ നിര ാതനായി. സംസ് ാരം   െകാ ം 

േതവല ര മാർ  മറിയം ഓർ േഡാ ്  പ ിയിൽ.  
 
 
പേരതരുെട േവർപാടിൽ ദുഃഖാർ രായ കുടുംബാംഗ േളാടു  
ഇടവകയുെട അനുേശാചനം േരഖെ ടു ു ു. 
 
 


