¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.16/07/2017 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤. 15/07/2017 “Öê 00-00 ŸÖê 24-00 ¾ÖÖ•Öê¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¤üÖÖ»Ö ¾µÖŒŸÖß ×´ÖÃÖàÓ÷Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
† ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×´Ö.Îú.
Îú šüÖ'Öêü
1 ×ÃÖ›üúÖ 50/17
ê

×´Ö.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû
×šüúÖ'Ö
4/03/2004 अंदाजे
सं याकाऴी वेऴ
07:00 ते 08:00
वाजताचे दर यान,
मंदीरा जवऴन,
N-6 िसडको
औरंगाबाद

¤üÖ ŸÖÖ ¾Öêôû

ŸÖúÖ¸ü¤üÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö

15/07/17 इं दब
ु ाई नारायण राव
रोजी
रं ढे वय 64 वष धंदा
20.21
गृहीणी रा. िचखली
वाजता
रोड, िशतला माता
मंदीराजवऴ मेहकर ता.
मेहकर िज. बुलढाणा.
मो.नं. 95959343302.

²Öê¯Ö¢ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö
¯Ö¢ŸÖÖ

¾Ö'ÖÔ−Ö

ŸÖ¯ÖÖÃÖ

ÖËã»ÖÖÃÖÖ

सुिनल नारायण रठे वय
28 रा. N-6 िसडको
औ,बाद मुळ रा.िचखली
रोड, िशतला माता
मंदीराजवऴ मेहकर ता.
मेहकर िज. बुलढाणा

रं ग- सावऴा,
उं ची 5 फु ट 8 इं च,
चेहरा लांबट,
कपडे- िहर ा
रंगाचा फु ल शट ,
व का या रं गाची
पॅ ट, पायात
लालसर रं गाची
च पल, याचे
दो ही पायाचे
पंजावर जु या
जखमा, मराठी,
हंदी बोलतो,
िश ण बी कॉम,

NPC/
612
ढगे

वरील तावेऴी व ठकाणी यातील खबर देणार यांनी
खबर दली क सम पोलीस ठाणे िसडको येथे येवुन
खबरी जबाब देते क मी वरील ठकाणी सुमारे चार
वषा पासुन राहते तसेच मी सन या वषात टेलीकॉम
हौसो बंजरगं चौक िसडको औरंगाबाद येथे टीएल रं ढे
यांचे घरात भाडयाने माझा लहाना मुलगा नामे सुिनल
नारायण रं ढे वय वष यावेऴेसचे वय व माझे पित
नामे नारायण ल मण रं ढे असे ितघेजण राहत होतो
सुिनल हा दनांक रोजी मी व सुिनल असे दोघेजण
ु अंदाजे
मंदीरात भागता देवदशनाला गेलो असता तेथन
सं याकाऴी वेऴ ते
वाजताचे दर यान मी
देवदशनासाठी मंदीरात गेले असता माझा मुलगा
सुिनला हा मला न सांगता पाठीमागुन पर पर िनघुन
कोठे तरी िनघुन गेला तरी याचा शोध घे यात यावा
अशा मजकु राची खबरी जबाब द याने न द घेऊन
पुढील शोध कामी यांचे कडे दले
.
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69/17 14/7/2017 रोजी
16.00
वा.सु.राह याघरातु
न

15/7/17

उ दवशांतारामपाठे वय 26

रोजी

वष धंदा खा.नौकरीरा.गणेश

11.47 वा

वसाहत चंतामणीिब डीगरो
डबजाजनगरझेडपीगेट यामा
गेता.िज.औ,बाद

कोमलउ दवपाठे वय 22
वष धंदा घरकाम रा
सदर

उं ची 5.2
फु टरंगिनमगोरा,
चेहरा गोल, नाक
बाधा सडपात अंगात

सफौ

नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फया दया ची

.वारे

प ी ही राह या घरातुन या या आईला बाहे न
फ न येते असे सागुन िनघुन गे या या परं त आ याच

िहर ा रंगाची साडी

नाही हणुन याचा आ ाप पावेतो शोध घेतला परं तु

भाषा मराठी हंदी.

िमळु न आ या नाही हणुन िमसीग दाखल.

बोलते

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.16/07/2017 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ

−ÖÖ÷Ö¸üßúÖÓ−ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü+µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖã¾Öß¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆê.ü
1 Whatsapp Îú :- 8390022222,7741022222
2 www.facebook.com/Aurangabadcitypolice ±êúÃÖ²Öãú †úÖ‰úÓ™ü
3 www.aurangabadcitypolice.gov.in ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü †ÖòÖ»ÖÖ‡Ô−Ö
4 www.vahanchoritakrar.com †ÖòÖ»ÖÖ‡Ô−Ö ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖê¸üß“Öß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß
5 Download Pratisaad (ASK) ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö †ò¯Ö
6 https//twitter.com/abadcitypolice
Ã¾ÖÖÖ¸üßŸÖ/-

(¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (÷Öã−Æêü)
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü.

