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भद्रे शकुमार चेतनभाई पटे ल

कारवाई टाळण्यासाठी िेकायदे शीर उड्डाण - प्रथम श्रेणी खन
ु , द्ववतीय श्रेणी खन
ु , प्रथम श्रेणी प्राणघातक िल्ला, द्ववतीय
श्रेणी प्राणघातक िल्ला, धोकादायक ित्याराननशी जखमी करण्याचा िे तु
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परु स्कार

ठिलेल्या माठितीच्या आधारे भद्रे शकुमार िेतनभाई पटे ल ला अटक झाल्याि, माठिती िे णाऱ्याि एफ बि आय ने १००,००० अमेररकन डॉलिम पयंत
रक्कम िे ऊ केली आिे .

शेरा

पटे ल ला शेवटिं नेवाकम, न्यू जिी भागामध्ये अिल्याि िांचगतलं जातंय.

सावधान

भद्रे शकुमार िेतनभाई पटे ल िा इिम एफ बि आय ला पाठिजे कारण कक िनोवर, मेरीलँ ड मध्ये १२ एप्रिल, २०१५ या ठिवशी डोनट शॉप मध्ये काम
करत अिताना स्वतःच्या पत्नीला अवजाराने अनेक वेळा वार करून जीवे मारल्यािा त्याच्यावर आरोप आिे . १३ एप्रिल, २०१५ रोजी एन अरुं डेल
काउं टी मध्ये मेरीलँ ड च्या जजल्िा न्यायालयाने स्थाननक अटक वॉरं ट काढली िोती ज्यामध्ये पटे ल वरती; िथम श्रेणी खुन, द्प्रवतीय श्रेणी खुन, िथम
श्रेणी िाणघातक िल्ला, द्प्रवतीय श्रेणी िाणघातक िल्ला, धोकािायक ित्याराननशी जखमी करण्यािा िे तु िे गुन्िे िाखल करण्यात आले िोते. २०
एप्रिल, २०१५ रोजी डडजस्रक्ट ऑफ मेरीलँ ड, िाजल्टमोर, मेरीलँ ड येथील युनाइटे ड स्टे ट्ि जजल्िा न्यायालयाने पटे लच्या नावाखाली, कारवाई
टाळण्यािािी िेकायिे शीर उड्डाण केल्यािा फेडरल अटक वॉरं ट जारी केला िोता.

गुन्िे गार अत्यंत धोकादायक आणण सशस्र असण्याची संभावना वतणववण्यात आलेली आिे .

तम्
ु िाला या इसमा िाित कोणतीिी माहिती ममळाल्यास त्वररत एफ बि आय च्या स्थाननक कचेरी अथवा जवळच्या अमेररकन
दत
ू ावास, अथवा वककलाती मध्ये संपकण साधावा.
फील्ड कायाणलय: िाजल्टमोर

