¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.11/07/2017 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤. 10/07/2017 “Öê 00-00 ŸÖê 24-00 ¾ÖÖ•Öê¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¤üÖÖ»Ö ¾µÖŒŸÖß ×´ÖÃÖàÓ÷Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß.
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९६/२०
१७

5/07/2017
रोजी 10.00
वा. ग.नं. 10
जयभवानीन
गर
मुकूंदवाडी.

१०/०७/
१७ रोजी
१५.३७
वा.

िसताराम दशरथ
मुळे वय-19 वष
धंदा मजुरी रा.
पंढरपुर वळदगांव
वाळु ज मो. नं.
8485031670,
7743994930

49/17

09/07/17
चे 18.00 वा.
सु.हॅपी
फॅ िमली
हॉि पटल,
एन06,
आझाद
चौकाजवळ,
िसडको,

10/7/17
रोजी
22.33
वाजता

स यद हा ण
र फक स यद वय
28 वष धंदा
कलरकाम रा.
उ मानपुरा,शहा
कॉलनी, लॉट
.32
,औरं गाबाद मो. .
9850128186
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ŸÖ¯ÖÖÃÖ

ÖËã»ÖÖÃÖÖ
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−ÖÖú ˆÓ“Ö, ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ
úÖê¯Ö-µÖÖ •Ö¾Öôû ´ÆüÃÖ ,
ÃÖÖê²ÖŸÖ ³ÖÖ÷µÖÁÖß ˆ±ÔúÃÖÖê−Öã
×¾Ö•ÖµÖ ‘ÖÖ™êüú¸ü ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì
¸Óü÷Ö, úÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖôûÖ, ˆÓ“Öß 5
±ãú™ü 5 ‡Ó“Ö,“ÖêÆü¸üÖ »ÖÖÓ²Ö™ü
¤üÖê−Æüß ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ±úÖê›ü , †Ó÷ÖÖŸÖ
÷Öã»ÖÖ²Öß ÃÖÖ›üß

−Ö´Ö¤ãü ŸÖÖ×¸üÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖ&Öß µÖÖŸÖß»Ö ×´ÖØÃÖ÷Ö ‡ÃÖ´Ö ¾Ö
´Ö×Æü»ÖÖ Æêü ¯ÖŸÖß ¯ÖŸ−Öß †ÃÖã−Ö ‘Ö¸üÖŸÖ úÖê&ÖÖÃÖ úÖÆüß ‹ú
−Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖã−Ö úÖêšêüŸÖ¸üß ×−Ö‘Öã−Ö ÷Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸üß
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓú›êü , ×´Ö¡ÖÖÓú›êü ¿ÖÖê¬Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×´Öôãû−Ö −Ö †Ö»µÖÖ−Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×´ÖØÃÖ÷Ö
¤üÖÖ»Ö

भगवान दशरथ
मुळे वय-23 वष
धंदा मजुरी रा.
ग.नं. 10 जय
भवानीनगर
मुकूंदवाडी
औरं गाबाद. मो.
8857849934

वणन उं ची पाच फु ट सहा
इं च, रं ग सावळा , के स काळे
बारीक,दाढी
वाढलेली, अंगात पँ ट शट
कलर माहीत नाही, पायात
बुट ग यात तुळशीची माळ,
डोळे काळे , नाक सरळ

पोह १५७३
आहेरकर

न ता वे ठ यातील त ारदार यांचा भाऊ हा यांची
प ी सोबत घरगुती करकोळ भांडणाव न कोणास
काही न सांगता घरातुन िनघुन गेला आहे. याचा
अ ापपावेतो शोध घेतला असता िमळु न आला नाही
क रता िमस ग दाखल

स यद रौफ
स यद
र फक वय36वष
धंदा कलरकाम
रा.
सदर

रंग गोरा, उं ची पाच फु ट
आठ इं च, िश ण दहावी
पास, भाषा हंदी बोलतो,
अंगात िहर ा रंगाची पँट
व चॉकलेटी रं गाचा
शट,बांगा बघतो, हातात
साधी घ ाळ,पायात
लीपर च पल, सोबत शंभर
.इ यादी

पोना/ 724
गायधने

ावेळी स यद हा ण र फक स यद यांनी लेखी अज
दला क माझा भाऊ नामे स यद रौफ स यद र फक
वय36वष धंदा कलरकाम रा. सदर हा अपघातात
जखमी झा याने याचेवर हॅपी फॅ िमली हॉि पटल,
एन06,आझाद चौकाजवळ,िसडको, औरं गाबाद येथे
उपचार चालु असतांना द.09/07/17चे 18.00 वा.
सुमारास ,"मी खाली जाऊन पाणी िपऊन पाच
िमिनटात येतो"असे सांगुन गेला तो अ यापपावेतो
परत आलेला नाही. हणुन
िमस ग दाखल.

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤.11/07/2017 “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.

