એફબીઆઇ દસ સૌથી
વોન્ટેડ ભાગેડુ

ભદ્રેશકુ માર
ચેતનભાઇ પટેલ

બિનકાયદે સર પલાયન કાયયવાહી ટાળવા માટે - પ્રથમ તિક્કા ની હત્યા , િીજા તિક્કા ની હત્યા ,
પ્રથમ તિક્કા નો હુમલો, િીજા તિક્કા નો હુમલો , ઇજા ના ઇરાદો ખતરનાક શસ્ત્ર દ્વારા

ફોટોગ્રાફ લેવામાાં આવ્યો એપ્રપ્રલ ૨૦૧૫

વર્યન
નામ: ભદ્રેશકુ માર. સી પટે લ
જન્મ તારીખ (ઓ) નો ઉપયોગ: મે ૧૫, ૧૯૯૦

જન્મ સ્થળ: કન્રોડડ તા વવરમગામ

વાળ: બ્રાઉન

આંખો: બ્રાઉન

ઊંચાઈ: ૫'૯ "

વજન : ૧૬૫ પાઉન્ડ

જાપ્રત: પુરૂષ

વ્યવસાય : ડોનટ દુ કાન કમમચારી

રાષ્ટ્રીયતા: ભારતીય

ુ સ્કાર
પર
એફિીઆઇ ભદ્રેશકુ માર ચેતનભાઇ પટે લ ની ધરપકડ તરફ જાર્કારી આપનાર માટે ડૉલર ૧૦૦,૦૦૦ સુધી િબિસ આપી રહી છે .

નજરમા કે લિ મા રાખવ ુ
પટે લ છે લ્લા નેવાકમ , ન્યુ જસી, વવસ્તારમાાં હોવા ની જાણ છે .

સાવધાન
ભદ્રેશકુ માર ચેતનભાઇ પટે લ આરોપ મુજબ વોન્ટે ડ છે કવથત પત્ની ની હત્યા એક પદાથમ થી વારાં વાર રાટક્યા બાદ જ્યારે તેઓ બાંને હેનોવર, મેરીલેન્ડ,
૧૨ એવિલ ૨૦૧૫ એ એક ડોનટ ની દુ કાન મા કામ કરતા હતા. સ્થાવનક ધરપકડ વોરાં ટ મેરીલેન્ડ ડડસ્ટ્સ્િક્ટ કોટમ માાં, એન્ન અરુન્દે લ કાઉન્ટી માટે જારી
કરવામાાં આવ્યો હતો ૧૩ એવિલ, ૨૦૧૫ ના રોજ, અને પટે લ ઉપર િથમ તબક્કા ની હત્યા, બીજા તબક્કા ની હત્યા, િથમ તબક્કા નો હમ
ુ લો, બીજા
તબક્કા નો હમ
ુ લો , અને ખતરનાક શસ્ત્ર ઉદ્દે શ ઇજા કરવા સોંપવામાાં આવ્યો હતો. ફેડરલ ધરપકડ વોરાં ટ, ૨0 એવિલ ૨૦૧૫ , ના રોજ યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ
ડડસ્િીક્ટ કોટમ , ડડસ્િીક્ટ ઓફ મેરીલેન્ડ, બાલ્ટીમોર, મેરીલેન્ડ, મા ઇસ્યુ કરવામાાં આવ્યો હતો, બાદ પટે લ પર આરોપ ગેરકાન ૂની રીતે પલાયન કાયમવાહી
ટાળવા માટે .

સશસ્ત્ર અને અત્યાંત જોખમી ગર્ાવો જોઈએ
જો તમે આ વ્યક્તતને લગતા કોઇ પર્ માહહતી હોય તો તમારી સ્થાપ્રનક એફિીઆઇ કાયાય લય અથવા નજીકના અમેહરકન એમ્િેસી કે કોન્સ્યુલેટ ને
સાંપકય કરો.

ક્ષેર કાયામલય: બાલ્ટીમોર.

