
PRESS NOTE 
હોટલ સતનામમા ચાલત ુઅનૈતતક દેહ વ્યાપારન ુસ્કેન્ડલ પકડી પાડતી  

ઇસનપરુ પોલીસ  
      ગઇ કાલ તા ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સયકુ્ત પોલીસ કમિશ્નર સા.શ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે નાઓ તરફથી સ્ત્રીઓના 
અનૈમતક દેહ વેપારની બદી નેસ્ત નાબદુ કરવા સારૂ આવા કેસો શોધી કાઢવા સારૂ ડ્રાઇવ રાખવાિા આવેલ હોય જેના અનસુધંાનિા આવી 
પ્રવતુ્તી ચાલતી હોય તેવી જગ્યાઓની ખાનગી રાહ ેતપાસ કરતા હકકકત િળેલ કે ઇસનપરુ બી.આર.ટી.એસ વકકશોપની સાિે આવેલ હોટલ 
સતનાિિા હોટલના િાલીક તથા િેનજેર તથા સ્ટાફ બહારથી છોકરીઓને બોલાવી પોતાના આમથિક લાભ સારૂ હોટલિા અનૈમતક દેહ 
વેપારની પ્રવતુ્તી ચલાવે છે.જે હકકકત આધારે સીનીયર પોલીસ ઇન્સપકેટર જે.એિ.સોલકંી સાહબે તથા સવલેન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઇન્સ 
કે.એિ.ચાવડા નાઓએ સદર હકકકતની ખરાઇ કરી ડિી ગ્રાહકને નાણા લઇ હોટલિા િોકલતા હોટલના િનેેજરે ડિી ગ્રાહક પાસેથી પૈસા 
લઇ એક છોકરી સાથે એક રૂિિા િોકલી આપતા ડિી ગ્રાહકે મિસ્ડ કોલ કરી સકેંત આપતા સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી જે.એિ સોલકી 
સાહબે તથા સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ કે.એિ ચાવડા તથા એ.એસ.આઇ પરેશભાઇ રાિભાઇ તથા એ.એસ.આઇ રફીકઅહિેદ 
ઉસ્િાનગની બ.ન ં૪૨૧૧ તથા અ.હ.ેકો જાકીરખાન િહબેબુખાન બ.ન ં૭૬૯૫ તથા અ.હ.ેકો િો.અશરફ ઇસ્િાઇલભાઇ બ.ન ં૮૮૫૮ તથા 
અ.હ.ેકો સનુીલકુિાર જયતંીભાઇ બ.ન ં ૬૯૭૫ તથા અ.હ.ેકો યવુરાજમસહ ભીખભુા બ.ન ં ૪૯૧૪ તથા અ.પો.કો નારાયણભાઇ કરશનભાઇ 
બ.ન ં૫૩૯૨ તથા અ.પો.કો મવજયમસહ બાબભુાઇ બ.ન ં૧૦૧૦૯ તથા લોકરક્ષક મવજય િગનભાઇ બ.ન ં૧૩૦૦ તથા વ.ુલો.ર પષુ્પાબેન 
િનસખુભાઇ તથા વ.ુલો.ર વૈશાલી જેન્તીભાઇ બ.ન ં૧૧૧૫૯ તથા વ.ુલો.ર જયાબેન નાઓની સાથે સદરી હોટલિા રેઇડ કરતા હોટલિાથી 
ચાર છોકરીઓ િળી આવેલ અને તે છોકરીઓને પછુતા પોતાને હોટલના િેનજેર બોલાવતા હોવાન ુઅને એક ગ્રાહકના રૂમપયા ૨૫૦/-લેખે 
કહસાબ આપતા હોવાની હકકકત જાણવા િળેલ અને સદર હોટલના િાલીક જગરશીરસીંગ ભપુતસીંગ વાલીયા રહ,ેપથૃ્વી ટાવર જોધપરુ 
ચાર રસ્તા સેટેલાઇટ અિદાવાદ હાજર િળી આવલે નકહ પરંત ુહોટલ િેનેજર (૧) કદપકકુિાર સ/ઓ ગગંારાિ છોકાભાઇ િેઘવાલ ઉ.વ 
૨૨ રહ,ેહાલ સતનાિ હોટલ બી.આર.ટી.એસ વકકશોપની સાિે નારોલ રોડ ઇસનપરુ અિદાવાદ શહરે મળુ વતન ગાિ-કેસરીયાવાદ દેદાત 
ફળીય ુતા-દકરયાવત જી-પ્રતાપગઢ રાજસ્થાન તથા (૨) ગૌતિભાઇ કનભુાઇ પ્રજાપમત ઉ.વ ૬૦ રહ,ે િ.ન ં૪૧૯ ચોથોિાળ જયસતંોષીિા 
ફ્લેટ ઘોડાસર અિદાવાદ શહરે (૩) શકંરભાઇ સ/ઓ રાજરતન કાળુજી મેઘવાલ ઉ.વ ૨૩ રહ,ે હાલ સતનાિ હોટલ બી.આર.ટી એસ વકક 
શોપની સાિે નારોલ રોડ ઇસનપરુ અિદાવાદ શહરે મળુ વતન ગાિ-કેસરીયાવાદ દેદાત ફળીય ુતા-દકરયાવત જી-પ્રતાપગઢ રાજસ્થાન 
તથા (૪) લોકેશ સ/ઓ રાિપ્રસાદ ભેરૂલાલ ધોબી ઉ.વ ૨૬ રહ,ે હાલ સતનાિ હોટલ બી.આર.ટી.એસ વકક શોપની સાિે નારોલ રોડ 
ઇસનપરુ અિદાવાદ શહરે મળુવતન ગાિ-ખીિજ તા-રાિગજંિડંી જી-કોટા રાજસ્થાનનાઓ િળી આવતા ચાર ઇસિ તેિજ નકહ િળી 
આવેલ હોટલ િાલીક મવરૂધ્ધ જગરશીરસીંગ ભપુતસીંગ વાલીયા રહ,ે પથૃ્વી ટાવર જોધપરુ ચાર રસ્તા સેટેલાઇટ અિદાવાદનાઓ િળી 
આવતા હોટલિાથી રોકડા નાણા રૂમપયા ૭૮૨૦/-તથા િોબાઇલ ફોન નગં-૨ કકિંિત રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/-તથા મનરોધન ુએક બોક્ષ કકિંિત 
રૂમપયા ૦૦/૦૦ તથા હોટલન ુ લાયસન્સ કકિંિત રૂમપયા ૦૦/૦૦ તથા હોટલન ુ લાઇટબીલ કકિંિત રૂમપયા ૦૦/૦૦ ગણી કુલ રૂમપયા 
૧૭,૮૨૦/-નો મદુ્દાિાલ િળી આવતા જે કબ્જજે કરી સદરી ઇસિોની મવરૂધ્ધિા ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન સ.ેગ.ુર.ન ૩૫૧૨/૨૦૧૯ ધી 
અનૈમતક વ્યાપાર (મનવારણ) અમધમનયિ ૧૯૫૬ ની કલિ-૩,૪,૫,૬ મજુબ ગનુો દાખલ કરી કાયદેસરની કાયકવાકહ કરેલ છે.અને હાલિા આ 
ગનુાની તપાસ સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી જે.એિ.સોલકંી સાહબે કરી રહલે છે તા ૦૨/૧૧/૨૦૧૯ 

 
 

 

 

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન 
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