સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદ્દો અને અન્ય ધિગત

હોદોો્

અધિકારી શ્રી ન ું નામ

પો.સ્ટે./શાખા

મોબાઇલ

CP

શ્રી મનોજ અગ્રિાલ

રાજકોટ શિેર

૯૯૭૮૪-૦૬૨૯૭

JCP

શ્રી એસ.એન.ખત્રી

રાજકોટ શિેર

૯૯૭૮૪-૦૭૨૮૦

DCP Z-1

શ્રી રધિ મોિન સૈની

રાજકોટ શિેર

૯૯૭૮૪-૦૬૩૩૯

DCP Z-2

શ્રી એમ.એન.જાડેજા

રાજકોટ શિેર

૯૯૭૮૪-૦૭૨૮૪

ACP

શ્રી એચ.એલ.રાઠોડ

પુિવ ધિભાગ

૯૮ર૫ર- રર૯૩૮

ACP

શ્રી એસ.આર.ટંડેલ

ઉતર ધિભાગ

૯૮રપર-૪ર૩૭પ

ACP

શ્રી પી.કે.દીયોરા

પશ્ર્ચચમ ધિભાગ

૯૯૨૫૦-૨૦૧૨૮

ACP

શ્રી જે.એસ.ગેડમ

દક્ષિણ ધિભાગ

૯૪૦૯૫-૩૮૬૩૮

ACP

શ્રી જે.એચ.સરિૈયા

ક્રાઇમ બ્રાન્ચ

૭પ૭પ૦-૪૦૦૦૦

ACP

શ્રી જી.એસ.બારીયા

PHQ

૯૯૨૫૦-૦૮૫૩૪

ACP

શ્રી જી.ડી.પલાસણા

સાઇબર ક્રાઇમ

૯૯૨૫૩-૪૯૦૦૭

ACP

શ્રી એસ.ડી.પટે લ

SC-ST/ સેલ

૯૯૧૩૧ ૧૦ર૧૯

ACP

શ્રી બી.એ.ચાિડા

ટ્રાફીક શાખા

૯૯૦૯૩-૨૭૬૬૩

PI

શ્રી પી.પી.ભોય

ટ્રા.શાખા

૯૯૯૮૫-૦૪૬૧૦

PI

શ્રી આર.એસ.ઠાકર

ટ્રા.શાખા

૭૦૬૯૮-૧૭૯૫૧

PI

શ્રી જી.બી.ચૌિરી

ટ્રા શાખા

૮૯૮૦૦-૪૩૨૦૮

PI

શ્રી એન.કે.જાડેજા

એ ડીિી.પો.સ્ટે .

૯૮૨૫૨-૯૫૪૮૦

PI

શ્રી િી.જે.ફનાવ ન્ડીસ

બી.ડીિી પો.સ્ટે .

૯૯ર૫ર-૮૮૮૧૮

PI

શ્રી એમ.આર.પરમાર

કુ િાડિા રોડ

૯૯૦૯૯-૧૧૮૩૦

PI

શ્રી બી.ટી.િાઢીયા

થોરાળા પો.સ્ટે .

૯૭૨૭૭-૦૨૬૦૦

PI

શ્રી િી.કે.ગઢિી

ભહકતનગર

૯૭૧રપ-૬૯૭૭૭

PI

શ્રી પી.એન.િાઘેલા

આજી ડેમ

૯૬૮૭૦-૭૦૬૦૧

PI

શ્રી બી.એમ.કાતરીયા

પ્રદ્યયુમનનગર

૯૯૭૮૮-૭૫૦૦૭

PI

શ્રી િી.િી.ઓડેદરા

ગાંિીગ્રામ

૯૮ર૫૦-૯૬૩૩૯

PI

શ્રી એ.એલ.આચાવ ય

યુનીિસીટી રોડ

૯૯૯૮૩-૭૮૮૮૯

PI

શ્રી એન.એન.ચુડાસમા

માલિીયાનગર

૯૯ર૫૧-ર૫૦૧૩

PI

શ્રી િી.એસ.િણઝારા

રા.તા.પો.સ્ટે .

૯૯૭૮૯-૯૯૯૪૭

PI

શ્રી એસ.આર.પટે લ

મિીલા (ચાર્જ)

૯૭૨૭૭-૧૮૦૮૨

PI

શ્રી એચ.એમ.ગઢિી

ડીસીબી પો.સ્ટે .

૯૯૧૩૬-૮૭પ૦૦

PI

શ્રી આર.િાય.રાિલ

એસ.ઓ.જી.

૮૯૮૦૦-૪૬૯૮૯

PI

શ્રી બી.એમ.જાડેજા

સ્પે.શાખા

૮૯૮૦૦-૪૧પ૪૭

PI

શ્રી બી.એમ.જાડેજા

રીડર શાખા

૮૯૮૦૦-૪૧પ૪૭

PI

શ્રી એસ.એન.ગડ્ડુ

પીસીબી

૯૬૨૪૯-૯૯૧૦૫

PI

શ્રી એસ.આર.પટે લ

લાયસન્સ

૯૭૨૭૭-૧૮૦૮૨

PI

શ્રી એન.બી.દે સાઇ

કમાન્ડ & કટ્રોલ

૯૮૭૯૫-૫૧૬૩૪

શ્રી એસ.આર.ખાંડેખા

પો.િેડ કિા.

૯૪ર૭૦-૩ર૮૩ર

PI

શ્રી એન.બી.દે સાઇ

ટે ક.સેલ (ચાર્જ)

૯૮૭૯૫-૫૧૬૩૪

PI

શ્રી એન.બી.દે સાઇ

િાયરલેશ

૯૮૭૯૫-૫૧૬૩૪

RPI

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની ધિધિિ શાખાઓના સીિીલીયન અધિકારીઓ અને કમમચારીની ફરજો અને
સતાઓ -

(૧) નાયબ િહીિટી ધઅિકારી –


જનરલ સુપરિીઝન



કંટ્રોલ રજીસ્ટર ધનભાિવુ



દફતર તપાસણી

અંગતમદદનીશ -

ગજરાતી સ્ટેનો ગ્રેડ-ર તથા પોલીસ અધિિકશ્રીના અંગતમદદનીશ ડીકટેશનની કામગીરી,
મુલાકાતીઓની મુલાકાતના સમય તથા તારીખો ધનયત કરિા, ટેલીફોન સંભાળિાની કામગીરી,
પ ૂિવ ધનિાવરીત મુલાકાતો તથા બેઠકોની નોંિ રાખિી, અધિકારીશ્રીએ રાખિા જોઈતા અગત્યના
કાગળો કેખાનગી અિેિાલો અધિકારીશ્રી િતી યોગ્ય અને ઉક્ષચત રીતે રાખિા િગેરે.

પત્ર વ્યિહાર શાખા
હેડ કલાકમ -

ઈન્સ્પેકશન નોંિની પુતત
વ ા



મિેકમની નિી દરખાસ્તો



પત્ર િયિિાર શાખા ઉપર સુપરધિઝન

કોરસ્પોન્ડન્સ બ્રાન્ચ-૧ ધસધનયર કલાકમ
પો.સ.ઈ.થી જી.પો.અધિ.શ્રી, દરજજાના અધિકારીઓની રજા, બઢતી, ધનિળતી તાલીમ પે
હફકશેશન તેમજ મિેકમને લગતી કામગીરી


િાધષિક િિીિટી અિેિાલ, મંજુર મિેકમની ફાળિણી



ડેપ્યુટેશન અંગેની કામગીરી તેમજ પત્રકો

કોરસ્પોન્ડન્સ બ્રાન્ચ-ર ધસધનયર કલાકમ


પ્રોપટી કાડવ અંગેની કામગીરી



બીલ્ડીંગને લગતી તમામ કામગીરી



તમામ ગ્રેડના અધિકારી / કમવચારીને કિાટવ રની ફાળિણી



કિાટવ ર ખાલી કરાિિાને લગતી કામગીરી



કિાટવ રને લગતા હદિાની દાિાને લગતી કામગીરી



િરભાડું મંજુર કરિાની કામગીરી



નાના મોટા મુળકામ



ચાલુ મરામતની કામગીરી

કોરસ્પોન્ડન્સ બ્રાન્ચ-૩ ધસધનયર કલાકમ


એમ.ટી.ને લગતી તમામ કામગીરી



િીડીયો ફોટોગ્રાફી ધિગેરેની કામગીરી



એમ.એ.સીટી કેસો



કલોિીંગને લગતી કામગીરી

કોરસ્પોન્ડન્સ બ્રાન્ચ-૪ જ. કલાકમ


તમામ પ્રકારના લાયસન્સો



પોલીસ પાટી, એસ્કોટવ (ઓન પેમેન્ટ)



કેદી પેરોલ, ફલો



તમામ પ્રકારના હદનોની ઉજિણી



રમત ગમત



ટ્રાફીકને લગતી તમામ કામગીરી



ટેલીફોનને લગતી તમામ કામગીરી



પાણી / મીલ્કતિેરાના બીલો



કિાટવ રને લગતા ઈલેકટ્રીક બીલોની કામગીરી



આર્મસવ એર્મયુનેશન અને ટીયરગેર િગેરેની કામગીરી



કોર્મપ્યુટરને લગતી કામગીરી



ઈલેકટ્રીક બીલો મંજુર કરિાની કામગીરી

કોરસ્પોન્ડન્સ બ્રાન્ચ-પ જ.કા.


સીિી. સ્ટાફના િગવ-૩ અને ૪ ના મિેકમની રજા, બઢતી, બદલી, તાલીમ ધિગેરેની કામગરી
તથા પત્રકો



તમામ પ્રકારની મીટીંગો (લો અને ઓડસવ સીિાયની)



રિેમરાિે નોકરી અંગેની દરખાસ્તોની (કલાકવ તેમજ િગવ-૪ ની) કામગીરી તથા તેને લગતા
દાિાઓની કામગીરી



િોડા, ઉંટ અને ડોગને લગતા મિેકમની કામગીરી તેમજ તેમના રાશન ખરીદીને લગતી તમામ
કામગીરી તથા પત્રકો



િાયરલેશને લગતી ખરીદીની કામગીરી



જામીનખતને લગતી કામગીરી



દરે ક શાખાની િકવ શીટની તારીજ મેળિી અને પત્રક બનાિી સબંિીત અધિ.શ્રીને મોકલિાની
કામગીરી



રીફ્રેશર ખચવના બીલોની કામગીરી



જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશનમાં પાણી ટેન્કરની મંજુરી તથા બીલોને લગતી કામગીરી



તમામ પ્રકારના પરચુરણ બીલો.

શીટ શાખા


હેડ કલાકમ --



ઈન્સ્પેકશનને લગતી કામગીરી



શીટશાખાના હદિાની કોટવ કેશો



શીટશાખાનુ જનરલ સુપર િીઝન

શીટ-૧ સી. કા.


િે.કો.પો.કો.ના મિેકમને લગતી તમામ કામગીરી



ભરતીને લગતી કામગીરી અને તેને અનુશાંગીત પત્ર વ્યિિાર



બદલી,બઢતીને લગતી કામગીરી અને તેને લગતો પત્ર વ્યિિાર



િેન્ડ રજીસ્ટરો ધનભાિિા



રોસ્ટર રજીસ્ટરો ધનભાિા અને મિેકમને લગતા અન્ય રજીસ્ટરો ધનભાિિા



ઉચ્ચતરં પગાર િોરણ મંજુર કરિા ને લગતી કામગીરી



ે નોલ પ્રધસઘ્િ કરિા અને તેને લગતો પત્ર વ્યિિાર
પોલીસ કમવચારીઓના ગ્રેડશ



પોલીસ કમવચારીઓના કાયમી કરિા.



પ્રધતધનયુહકત અને તેને અનુશાંગીત પત્ર વ્યિિાર



ઓડવ લીરૂમની કામગીરી



ઈનામને લગતી કામગીરી



અન્ય જીલ્લેથી આંતર જીલ્લા બદલી માટેની અરજીઓના પત્ર વ્યિિાર



ઉપરના ધસિાયની અન્ય પરચુરણ કામગીરી



પત્રકો મોકલિા.




તાલીમને લગતી કામગીરી
આ ધસિાયની નિી ઉપસ્સ્થત થનાર કામગીરી જેિી કે પગાર બાંિણી કરિી. અને માન્ય
કરાિિી



અન્ય પરચુરણ કામગીરી

શીટ-ર જ.કા.


િથીયારી પોલીસ કમવચારીઓને લગતી નીચેની કામગીરી.



પો.કો./િે.કો.ના નોકરી પત્રકો ધનભાિિા અને વ્યિસ્સ્થત ચકાસણી કરી ગણતરી કરિી.



બદલીમાં આિનાર જનારના નોકરી પત્રકો મોકલિા. મંગાિિા અને તેને લગતો પત્ર વ્યિિાર



નોકરી પત્રકમાં પગાર,રજા,સજા,ઈનામ ધિગેરે તમામ નોંિ કરિી.



જીલ્લાના પોલીસ કમવચારીઓની આંતર જીલ્લા બદલીનો પત્ર વ્યિિાર



રીફેશર કોષવ અને તેને લગતી કામગીરી



ખાસ પગાર અને અન્ય ભથ્થા મંજુર કરિાને લગતી કામગીરી



પોસ્ટ િારી રજીસ્ટર ધનભાિવુ ં



મંજુર થયેલ ઉચ્ચતર પગાર િોરણ માન્ય કરાિવુ ં અને તેને લગતો પત્ર વ્યિિાર



બઢતી સમયે પગાર બાંિણી કરિી.



ગેઝેટ પ્રધસઘ્િ કરવુ ં અને તેને લગતો પત્ર વ્યફિિાર



ડ્રાયિરોની તાલીમ અને ધનમણુકં અગેની કામગીરી



પત્રકો મોકલિા



સજામા થી પુન-સ્નયુહકત



ઈજાફા મંજુર કરિા



રજા મંજુર કરિી.



રીકુટ રોલ િેરસફીકેશન



અન્ય પરચુરણ કામગીરી



ધનવ ૃતી



રિેમરાિે નોકરી અંગે

શીટ-૩ જ.કા.


ક્ષબન િથીયારી પોલીસ કમવચારીઓને લગતી નીચેની કામગીરી.



પો.કો./િે.કો.ના નોકરી પત્રકો ધનભાિિા અને વ્યિસ્સ્થત ચકાસણી કરી ગણતરી કરિી.



બદલીમાં આિનાર જનારના નોકરી પત્રકો મોકલિા મંગાિિા અને તેને લગતો પત્ર વ્યિિાર.



નોકરી પત્રકમાં પગાર, રજા,ઈનામ ધિગેરે તમામ નોિો કરિી.



જીલ્લાના પોલીસ કમવચારીઓની આંતર જીલ્લા બદલીનો પત્રવ્યિિાર



રીફેશર કોષવ અને તેને લગતી કામગીરં ીી



ખાસ પગાર અને અન્ય ભથ્થા મંજુર કરિાને લગતી કામગીરી



પોસ્ટ િારી રજીસ્ટર ધનભાિવુ ં



મંજુર થયેલ ઉચ્ચતર પગાર િોરણ માન્ય કરાિવુ અને તેને લગતો પત્ર વ્યિિાર



બઢતી સમયે પગાર બાંિણી કરિી.



પત્રકો મોકલિા



ઓળખ કાડવ આપિા અને બકલ નંબર ફાળિિા



સજામા થી પુન ધનયુહકત



ઈજાફા મંજુર કરિા



રજા મંજુર કરિી.



રીકુટ રોલ િેરીફીકેશન



અન્ય પરચુરણ કામગીરી



ધનવ્રુધત

ડી.પી.શાખા


ડી.પી.-૧ સી.કા. ખાતાકીય તપાસને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ તેને લગતા પત્રવ્યિિારની
કામગીરી



ડી.પી.-ર જુનીયર કલાકવ સીિીકારણ દશવક નોટીસો અને સીનીયર કલાકવ ની મદદમાં

હહસાબી શાખા
હેડ કલાકમ -

ઈન્પેકશનને લગતી કામગીરી



બજેટ



ઓડીટપારા સેટલમેન્ટ



ચલણ િેરીફીકેશન



શાખાનુ ં જનરલ સુપરધિજન
એ.બી.-૧ (કેશીયર) સી.કા.




કેશીટરને લગતી તમામ કામગીરી
સિીસ સ્ટેર્મપ



કાયમી પેશગી અને તેના હિસાબો



મરામત જાળિણીના ચુકિણા



માસીક ખચવ પત્રકો.
એ.બી.-ર (પગારબીલ િગમ -૧ થી ૪) સી.કા.



રાજય પત્રીત અધિકારીના પગાર બીલ



પો.સ.ઈ.ના પગારબીલ



કારકુન િગવ-૩,૪ ના પગારબીલ



ઉપરોકત કમવચારીના પુરિણી બીલો



જી.પી.એફ. મીસીંગ



એ.બી.રજીસ્ટર



િે.કો., પો.કો. જાિેર રજા પગારબીલ



ઉપરોકત કમવચારીઓની ઈન્કમટેિને લગતી કામગીરી



જી.પી.એફ. પાસબુક



આિક િેરાને લગતી કામગીરી

એ.બી.-૩ (હે.કો., પો.કો. પગારબીલ) સી.કા.


િે.કો., પો.કો. પગારબીલ



તેઓના પુરિણીબીલ



તેઓની ઈન્કમટેિની કામગીરી



બોનસબીલ



િે.કો., પો.કો. મકાનલોન, મોટર સાયકલ લોન કપાત રજીસ્ટરો



િે.કો., પો.કો. ની જી.પી.એફ. મીસીંગની કામગીરી



એ.બી.-૪ (કન્ટી.) કલાકમ કમ ટાઈપીસ્ટ


પેન્શન કેસના પત્રકો



પેન્શન કેસને લગતા દાિાઓ



તમામ પ્રકારના પેન્શન કેસો



જુથ ધિમા યોજનાની કામગીરી



અકસ્માત જુથ ધિમા યોજનાની કામગીરી



િેલ્ફેર ફંડને લગતી કામગીરી
એ.બી.-પ (જી.પી.એફ.) જ.કા.



જી.પી.એફ. ઉપાડ, પેશગી, ફાયનલ િીથ ડ્રો.
જી.પી.એફ. નિા નંબર મેળિિા



એસ્કોટવ ચાજીસ બીલો



રીકિરી રજીસ્ટર ધનભાિણી



ઈનામ બીલો



તમામ પ્રકારના કન્ટીજન્સી બીલો



ઉચ્ચક બીલ બનાિિા તથા રજીસ્ટર ધનભાિણી

એ.બી.-૬ (ટી.એ.) જ.કા.


તમામ ભથ્થા બીલો



એલ.ટી.સી. બીલો



એસ.ટી., રે લ્િે િોરન્ટ



તિેિાર પેશગી તથા અનાજ પેશગી મંજુરી હક
ુ મ તથા બીલ



એચ.બી.એ. / એમ.સી.એ , પેશગીની દરખાસ્ત વ્યાજ ગણતરી તથા બીલ બનાિિાની
કામગીરી




મીસીંગ િપ્તાની કામગીરી.
મેડીકલ રીએર્મબસવમેન્ટની કામગીરી

અરજી શાખા પો.સ.ઇ.
અરજીને લગતી તમામ કામગીરી જેમકે તપાસ કરનાર અધિકારી પાસેથી અિેિાલો મંગાિિા તથા
તે અિેિાલો પોલીસ અધિિકશ્રી સમિ રજુ કરિા તથા ઉપલા અધિકારીઓને અિેિાલ
મોકલિા પી.એમ.રીપોટવ તથા અરજીને લગતા પત્રકો

રજીસ્રીશાખા
રજીસ્ટાર સી.કા.


તમામ પરચુરણ તેમજ સ્ટેશનરીની ખરીદી



સ્ટેશનરી તથા ફોમવસ ના ઈન્ડેન્ટ
સ્ટેશનરી તથા ફોમવસ તથા ફરનીચર ઈસ્યુ કરિા



લાયબ્રેરી તથા ડેડસ્ટોકની કામગીરી



રજીસ્ટ્રીશાખાના તથા ટાઈપશાખાનુ ં જનરલ સુપરિીઝન

ઈનિડમ કલાકમ જ.કા.


સ્થાનીક તથા બિારથી આિતી ટપાલો સ્િીકારિા તથા ઈનિડવ કરી સબંિીત શાખાને મોકલિી



રે કડવ સબંિીતમામ પ્રકારની કામગીરી તેમજ એકઠી થયેલ પસ્તીની િેંચાણ અંગેની કામગીરી



આઉટિડવ કલાકવ જુ.કા.



કચેરીની દરે ક પ્રકારની તમામ ટપાલો રિાના કરિી

