
સસં્થાની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો 
 

પ્રસ્તાિના 
(૧) આ પસુ્સ્તકા (માહિતી અવિકાર અવિવનર્યમ- ર૦૦પ) ની પાશ્ચાદભવૂમકા અંગે જાણકારી. 

                    સરકારી કામકાજમાાં પારદર્શિતા લાવવા અને અર્િકારીઓ/કમમચારીઓને ફરજો પ્રત્યે ખબૂ જવાબદાર 
બનાવવાના હતેથુી તેમજ સરકાર ઘ્વારા બહાર પાડવામાાં આવતી માહહતી નાગરીકો મેળવી શકે તે માટે 
આ અર્િર્નયમ અમલી બનાવવામાાં આવલે છે. 

(ર) આ પસુ્સ્તકાનો ઉદે્દશ/િતે.ુ 
              આ પસુ્તતકાનો ઉદે્દશ રાજકોટ શહરે પોલીસ કઈ કઈ પ્રજાલક્ષી/પ્રજા ઉપયોગી/પ્રજાની ફહરયાદોનુાં ર્નવારણ 

કરવાની કાયમવાહી કરે છે અને તે સાંબાંિી જરૂરી માહહતી/ર્વગતો મેળવવા માટે જરૂરી અર્િકાર પ્રાપ્ત 
કરાવવાનો છે. 

(૩) આ પસુ્સ્તકા કઈ વ્ર્યહકતઓ/સસં્થાઓ/સગંઠનો િગેરેને ઉપર્યોગી છે. 
      આ પસુ્તતકા સામાન્ય નાગહરક, સેવાભાવી સાંતથાઓ, તવૈચ્છછક સાંગઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે. 
(૪) આ પસુ્સ્તકામા ંઆપેલી માિીતીનુ ંમાળખ.ુ 

 રાજકોટ શહરે પોલીસ દળના મહકેમની માહીતી 
 રાજકોટ શહરે પોલીસ દળના કમમચારી/અર્િકારીની ફરજોની ર્વગત 

 રાજકોટ શહરે પોલીસ દળની કચેરીના ફોન, ફેકસ નાંબર તથા ઈ-મેઈલ એડ્રસેની માહહતી 
 રાજકોટ શહરે પોલીસ દળના કમમચારી અર્િકારીના પગાર ભથ્થાની માહહતી 
 રાજકોટ શહરે પોલીસ તટેશન હઠેળ આવતાાં ગામોની માહહતી 
 રાજકોટ  શહરે પોલીસ દળનો ઓગેનાઈઝેશન ચાટમ  
 રાજકોટ શહરે પોલીસ દળના પોલીસ તટેશન તથા શાખાઓ ખાતે ઉપલબ્િ કાયદાના પતુતકો તથા 

ઈલેકટ્રોનીક ઉપકરણોની માહીતી. 
 રાજકોટ  શહરે પોલીસ દળની શાખાઓ તથા પોલીસ તટેશનવાર માહીતી  

      (પ) વ્ર્યાખ્ર્યાઓ શબ્દકોષ ખબુ જ સરળ રાખેલ છે. 
       (૬) કોઈ વ્ર્યહકત આ પસુ્સ્તકામા ંઆિરી લેિારે્યલ વિષર્યો અંગે િધ ુમાહિતી મેળિિા માગેં તો તે માટેની 

સપંકક  વ્ર્યહકત. 
          અપીલ અવિકારી. 

o શ્રી પ્રર્વણકુમાર સા. ના.પો.કર્મશ્રી ઝોન-૧.રાજકોટ શહરે , રાજકોટ. 
o તમામ મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ.  
o ઈ-મેઈલ એડ્રસે  cprajkot@gujarat.gov.in 

 

          માહિતી અવિકારી. 
 તમામ પો.તટે/શાખાના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્તપેકટરશ્રી  

 

મદદનીશ માહિતી અવિકારીઓ 

 રાજકોટ શહરેના તમામ થાણાના હાજર પી.એસ.ઓ/શાખાના હડેકલાકમ /સીનીયર 
એ.એસ.આઇ  

(૭) આ પસુ્સ્તકામા ંઉપલબ્િ ન િોર્ય તે માહિતી મેળિિા માટેની કાર્યકપઘ્િવત અને ફી. 
 માહહતી અર્િકારીને રજુઆત કરી શકાય. 
 ર્નયત કરેલ ફી ભરી માહહતી મેળવી શકાય. 

  

                 (મનોજ અગ્રવાલ ) 

પોલીસ કર્મશનર   
   રાજકોટ શહરે, રાજકોટ. 
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સસં્થાની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો 

 

(૧) સસં્થાનો ઉદે્દશ અને િતે.ુ 
     રાજકોટ શહરે પોલીસ દળ હઠેળ આવતા ર્વતતારના નાગરીકોના જાન માલનુાં રક્ષણ તથા કાયદો અને 

વ્યવતથા     જાળવવાનો મખુ્ય ઉદેશ છે. 
(ર) સસં્થાનુ ંવમશન અને વિઝન. 
   રાજકોટ શહરેના પોલીસ કમમચારી અને અર્િકારી શહરેના પ્રજાજનોનો સહકાર મેળવી રાજકોટ શહરેમાાં      

સલુેહ શાસ્ન્તનુાં વાતાવરણ જળવાય રહ ેઅને લોકો ખબુ જ ર્નર્ચિંત રહી તમામ પ્રકારે તેમનો ર્વકાસ સાિે 
તેવુાં ર્મશન અને ર્વઝન િરાવે છે. 

(૩) સસં્થાનો ટંુકો ઈવતિાસ અને તેની રચનાનો સદંર્ક. 
ગજુરાત રાજયમાાં રાજકોટ જીલ્લો એ સૌરાષ્ટ્ટ્રનો એક મહત્વનો જીલ્લો છે. શરૂઆતમાાં પોલીસ દળ રાજકોટ 
શહરે તથા રાજકોટ ગ્રામ્ય એક ર્વભાગ નીચ ેકાયામસ્ન્વત હત ુાં ત્યારબાદ રાજકોટ જીલ્લા પોલીસ દળને 
સરકારશ્રીના ગ્રહુ ર્વભાગના ઠરાવ ક્રમાક - પી.ઓ.એસ./ર૩૭૬/૪૬૬૦/સી, તા. ર૯/૭/૧૯૭૬ ના 
હકુમથી રાજકોટ શહરે અને રાજકોટ ગ્રામ્યનુાં ર્વભાજન કરવામાાં આવ્ય.ુ ત્યારબાદ ગ્રહુ ર્વભાગના 
જાહરેનામા ક્રમાાંક - નાં.જીજી/૧૫/પીએસટી/૧૦૨૦૧૩/૭૮૩/વી: તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૪ અન્ વયે રાજકોટ 
ગ્રામ્ય જીલ્લામાાંથી મોરબી જીલ્લાનુાં ર્વભાજન થયેલ છે.   
રાજકોટ શહરે પોલીસ કર્મશનરશ્રી કક્ષાના અર્િકારી હતતક છે. હાલમાાં શ્રી મનોજકુમાર અગ્રવાલ 
આઇ.પી.એસ કર્મશ્નરશ્રી તરીકે ફરજ બજાવે છે. 

(૪) સસં્થાની ફરજો. 
રાજકોટ શહરેમાાં કાયદો અને વ્યવતથા જાળવવાની મખુ્ય ફરજ છે. 

(પ) સસં્થાની મખુ્ર્ય પ્રવવૃિઓ/કાર્યો. 
 સમગ્ર શહરેમાાં કાયદો અને વ્યવતથાની જાળવણી તથા લોકોના જાનમાલની રક્ષા કરવાની 
 જવાબદારી છે. 
 શહરેમાાં બનતા ગનુ્હાઓ શોિી કાઢવા. 
 પરુતા અટકાયતી પગલા લઈ ગનુ્હાઓ બનતા અટકાવવા. 
 નાગરીકો તરફથી આવતી અરજીઓ તથા રજુઆતો સાંબિે પરુતી તપાસ કરી ન્યાયીક પગલા    
 લેવા. 
 િાર્મિક, રાજકીય તથા કામદાર સાંગઠનો ઘ્વારા થનાર સભા-સરિસમાાં પરુતી કાળજી લઈ 
 કાયદો અને વ્યવતથાની જાળવણી કરવાની ફરજ છે. 
 કેન્ર સરકાર તથા રાજય સરકારની ર્નતી અનસુાર િડવામાાં આવેલ કાયદાઓ તથા 
 જાહરેનામાનુાં યોગ્ય રીતે પાલન કરાવવાની ફરજ છે. 

   

(૬) સસં્થા ઘ્િારા આપિામા ંઆિતી સેિાઓની ર્યાદી અને તેનુ ંસક્ષિપ્ત વિિરણ. 
 

 રાજકોટ શહરે હઠેળ આવતાાં ર્વતતારના નાગરીકો માટે પાસપોટમ વેરીફીકેશન. 
 રાજકોટ શહરે હઠેળ આવતાાં ર્વતતારના નાગરીકોના પોલીસ વેરીફીકેશન. 
 રાજકોટ શહરે હઠેળ આવતાાં ર્વતતારના નાગરીકો તરફથી પરવાના મેળવવા માટે આવતી  
 અરજીઓનુાં વેરીફીકેશન. 
 રાજકોટ શહરે હઠેળ આવતાાં ર્વતતારના નાગરીકોને ટ્રાફીક શાખાની મદદથી ટ્રાફીકનુાં ર્નયમન 
 રાખવા યોગ્ય માગમદશમન પરુૂ પાડવામાાં આવે છે. 
 રાજકોટ શહરે પોલીસ દળ કુદરતી આફતોના સમયે રાજકોટ શહરે ર્વતતારની પ્રજાને જરૂરી 
 મદદ કરે છે. 



  રાજકોટ શહરે પોલીસ દળના માઉન્ટેન્ડ યરુ્નટમાાં રાઈડીગ કલબ રાખવામાાં આવેલ છે. આ  
  કલબમાાં ર્નયમાનસુાર ફી લઈ ર્વિાથીઓ તથા પ્રજાજનોને િોડશે્વારની તાલીમ આપવામાાં  
  આવે છે. 
 

(૭) સસં્થાના માળખાનો આલેખ રાજકોટ શિરે પોલીસ દળના 
 

 પોલીસ કવમશનરશ્રી રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. સયુાંકત પોલીસ કર્મશનરશ્રી રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

2. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ શહરે રાજકોટ  

3. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી સાયબર ક્રાઇમ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

4. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી એસ.ટી.એસ.સી રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

 સયુકંત પોલીસ કમકશ્નરશ્રી રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. નાયબ પોલીસ કર્મશનરશ્રી ઝોન-૧ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

2. નાયબ પોલીસ કર્મશનરશ્રી ઝોન- ર રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

 નાર્યબ પોલીસ કવમશનરશ્રી ઝોન- ૧ રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. પોલીસ કાાંટ્રોલ રૂમ રાજકોટ શહરે 

2. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી પોલીસ હડ ેક્વાટર રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

3. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી ઉતર ર્વભાગ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

4. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી પવુમ  ર્વભાગ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

 નાર્યબ પોલીસ કવમશનરશ્રી ઝોન૨ રાજકોટ શિરે રાજકોટ  

1. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી ટ્રાહફક શાખા રાજકોટ શહરે રાજકોટ  

2. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી પર્ચમ ર્વભાગ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

3. મદદનીશ પોલીસ કર્મશનરશ્રી દક્ષીણ ર્વભાગ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

 મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી ઉતર વિર્ાગ રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. એ હડર્વઝન પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

2. બી હડર્વઝન પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

3. કુવાડવા રોડ પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

4. એરપોટમ પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ  

 

 મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી દિીણ વિર્ાગ રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. માલવીયાનગર પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

2. રાજકોટ તાલકુા પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

3. મહહલા પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

 મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી પિૂક વિર્ાગ રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. થોરાળા પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

2. આજીડમે પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

3. ભકર્તનગર પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 



 

 મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી પવશ્ચમ વિર્ાગ રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. પ્ર.નગર પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

2. ગાાંિીગ્રામ  પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

3. ગાાંિીગ્રામ-ર (યનુી) પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

 મદદનીશ પોલીસ કવમશનરશ્રી પોલીસ િડે ક્િાટર રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. એમ.ટી ર્વભાગ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

2. માઉન્ટેન ર્વભાગ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

3. ડોગ ર્વભાગ રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

4. આર.પી.આઇ ઓહફસ પોલીસ હડે ક્વાટર રાજકોટ શહરે રાજકોટ    

 

 મદદનીશ પોલીસ કમીશનરશ્રી ક્રાઇમ વિર્ાગ રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1.  ડી.સી.બી પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

 મદદનીશ પોલીસ કમીશનરશ્રી સાર્યબર સેલ વિર્ાગ રાજકોટ શિરે રાજકોટ 

1. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે રાજકોટ 

 

(૮) સસં્થાની અસરકારકતા અને કાર્યકિમતા િિારિા માટેની લોકો પાસેથી અપેિાઓ.  
  

 રાજકોટ શહરેની પ્રજા જ્ઞાર્ત તથા િમમના ભેદભાવ વગર સલુેહ શાાાંતમથી રહી સાંતથાને મદદરૂપ થઈ 
શકે છે. 

 પ્રજાજનો તેમની ફરીયાદ બાબતે સમયસર પોલીસનો સાંપકમ સાિે અન ેતપાસમાાાં સાંપણુમ સહકાર આપ ે
અને તેમની પાસ ેઉપલબ્િ માહીતીઓ પોલીસ સિુી પહોચાડી પોલીસને ફરીયાદ ર્નવારણમાાાં મદદરૂપ 
થઈ શકે. 

 કુદરતી આફતોના સમયે પ્રજાજનો પોલીસને સહકાર આપી થયેલ નકુશાનને પહોચી વળવા જરૂરી 
મદદ કરી ઉપયોગી બની શકે છે. 

 કાયદો અને વ્યવતથાન ુપાલન કરવામાાાં સહકાર આપી મદદરૂપ થઈ શકે.  
 

(૯) લોક સિર્યોગ મેળિિા માટેની ગોઠિણ અને પધ્િવતઓ.  
  

 સમયાાંતરે થાણા કક્ષાએ લોક દરબાર યોજી પ્રજાના પ્રશ્નો સાાાંભળવા માટેન ુઆયોજન કરવામાાાં આવે 
છે. આ સમયે લોકોના પ્રશ્નો સાાાંભળવામાાાં આવે છે અને તેન ુશકય તેટલ ુઝડપી ર્નરાકરણ લાવવા 
પ્રયત્નો કરવામા આવ ેછે. 

 આવા કાયમક્રમો દરમ્યાન લોકોનો સહયોગ મેળવવા સચુનોની આપ– લ ેકરવામા આવે છે. 
 વખતો-વખત ટ્રાફીક સપ્તાહ જેવા કાયમક્રમો યોજી પ્રાણિાતક અકતમાતો ર્નવારવા પ્રજાને માહહતગાર 

કરવામા આવે છે. આ કામગીરી માટે લોક સહાયથી જરૂરી પોતટરો અને બેનરો પ્રદર્શિત કરવામા આવ ે
છે.  

 લોકોના સહકારથી કાયમક્રમો યોજી સાંતથાને પ્રજાના પ્રશ્નો  હલ કરવા માટે ઉપયોગી એવા સાિનો 
અને સવુીિાઓ વસાવવામાાાં આવે છે.  
 



  
(૧૦) સેિા આપિના દેખરેખ, વનર્યતં્રણ અને જાિરે ફરીર્યાદ વનિારણ માટે ઉપલબ્િ તત્ર.ં  
  

       રાજકોટ શહરે પોલીસ કર્મશનર કક્ષાના અર્િકારીશ્રીની દેખરેખ હઠેળ નીચે જણાવેલ 
અર્િકારી/કમમચારીની મદદથી ફરીયાદ  ર્નવારણની  કામગીરી કરે છે.  

       આ શહરેમાાાં (૧) સયુાંકત પો. કર્મશ્રી તથા (૨) ના.પો.કર્મશ્રી.ના કક્ષાના અર્િકારી કાયમરત છે. 
જેમા (૧) ઝોન-૧ ર્વભાગ (૨) ઝોન-૨ ર્વભાગ આવેલ છે.  

        આ શહરેમાાાં૧૪-સકમલ પો.ઇન્સ ની કચેરીઓ કાયમરત છે. જેમા (૧) એ ડીવીઝન (૨) બી ડીવીઝન 
(૩) કુવાડવા રોડ (૪) માલવીયાનગર (૫) રાજકોટ તાલકુા (૬) મહહલા (૭) થોરાળા (૮) આજીડમે (૯) 
ભહકનગર (૧૦) પ્રનગર (૧૧) ગાાંિીગ્રામ (૧૨) ગાાંિીગ્રામ-૨(યનુી) (૧૩) ડી.સી.બી. (૧૪) સાયબર 
ક્રાઇમ (૧પ) એરપોટમ પો.તટે.નો સમાવેશ થાય છે.  

        આ શહરેમા આવલે ૧૪-પોલીસ તટેશનમા પોલીસ ઈસન્તપેકટરશ્રી કક્ષાના અર્િકારીને પોલીસ 
તટેશનની ગનુ્હાકીય પહરસ્તથર્તની રષ્ટ્ટીએ તેની અગત્યતાના કારણે ર્નમણુાંક આપવામા આવેલ છે. ત ે
સીવાયના  ૧૭  પોલીસ ચોકીઓ તેમજ ૩ બીટ અન ે૧ ઓપી પો.સ.ઈ. કક્ષાના અર્િકારીને ર્નમવામા 
આવેલ છે.    

         આ ઉપરાાાંત સરકારશ્રીના ગ્રહુ ર્વભાગના ઠરાવ ક્રમાક - પસથ/૧૦૯પ/૮પ૮/વ, તા. 
૧૯/૯/૯૬ આિારે આ શહરેમા એકમાત્ર મહીલા પોલીસ તટેશન રાજકોટ શહરે ખાતે કાયમરત છે.જેમા 
મહહલા પોલીસ ઇન્તપેકટર  ફરજ બજાવ ેછે.  

  
(૧૧) મખુ્ર્ય કચેરી અને જુદા – જુદા સ્તરોએ આિેલી કચેરીના સરનામા. 
 

 ૧  પો.કર્મ.શ્રીની કચરેી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ.   

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર સયુાંકત પો.કર્મ.શ્રીની કચેરી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩ નાયબ પો.કર્મશ્રી ઝોન-૧ ની 
કચેરી, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪ નાયબ પો.કર્મશ્રી ઝોન-ર ની 
કચેરી, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પ   મદદનીશ પો.કર્મશ્રી પવુમ 
ર્વભાગ ની કચેરી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

આજીડમે ચોકડી પાસ,ે રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

૬  મદદનીશ પો.કર્મશ્રી પર્ચમ  
ર્વભાગ ની કચેરી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

ગાાંિીગ્રામ  પોલીસ તટેશન ઉપર, ૧પ૦ ફુટ હરિંગ રોડ, રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ 

 



૭   મદદનીશ પો.કર્મશ્રી ઉતર  
ર્વભાગ ની કચેરી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

રામનાથપરા જુની જેલ પાસે, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

૮   મદદનીશ પો.કર્મશ્રી દક્ષક્ષણ 
ર્વભાગ ની કચેરી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

રાજકોટ તાલકુા પોલીસ તટેશન, ઉપર, કોતમોપ્લેક્ષ ર્સનમેા સામ,ે 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

 
૯   મદદનીશ પો.કર્મશ્રી ટ્રાહફક  

ર્વભાગ ની કચેરી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

જામ ટાવર પાસે, રૂડા ક્ષબલલ્ડિંગની બાજુમાાં, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૧૦  મદદનીશ પો.કર્મશ્રી હડે 
કવાટમરની કચેરી, રાજકોટ શહરે 
રાજકોટ 

પો.કર્મશ્રી હડે કવાટમર, મહહલા પો.તટેની બાજુમાાં, રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

૧૧  મદદનીશ પો.કર્મશ્રી ક્રાઇમ 
ર્વભાગ ની કચેરી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૧ર   મદદનીશ પો.કર્મશ્રી સાયબર 
સેલની કચેરી, રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૧૩   મદદનીશ પો.કર્મશ્રી 
એસસી/એસટી સેલની કચેરી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૧૪ એ હડર્વઝન પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર્ત્રકોણબાગ, ખાદીભવનની બાજુમાાં, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૧પ  બી હડર્વઝન પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

અટલ બીહારી બાજપાઇ હોલ સામે, સેટેલાઇટ ચોક, રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ 

૧૬  કુવાડવા રોડ પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

અમદાવાદ નેશનલ હાઇ-વે, નવાગામ પાસ,ે કુવાડવા રોડ, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

૧૭  માલવીયાનગર પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

મવડી ફાયર ક્ષબ્રગેડ પાસે, મવડી મેઇન રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૧૮   રાજકોટ તાલકુા પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

કોતમોપ્લક્ષ ર્સનેમા સામે, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૧૯  મહહલા પોલીસ તટેશન રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

પોલીસ હડે કવાટમરની બાજુમાાં, રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ 

ર૦  થોરાળા પોલીસ તટેશન રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

ચનુારવાડ પાસે, ભાવનગર મેઇન રોડ, ર રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર૧  આજીડમે પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

આજીડમે ચોકડીથી આગળ, રણજુા માંદીર પાસે, ર રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ 

રર  ભકર્તનગર પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

કોઠારીયા મેઇન રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 



ર૩  પ્ર.નગર પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

સદર બજાર પાસે, િરમ ર્સનેમા સામ,ે રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર૪  ગાાંિીગ્રામ પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

૧પ૦ ફુટ હરિંગ રોડ, તટલીંગ હોતપીટલ પાસ,ે રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

રપ  ગાાંિીગ્રામ-ર(યનુી) પોલીસ 
તટેશન રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

મુાંજકા ગામ તા.જી. રાજકોટ રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર૬  સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર૭  ડી.સી.બી પોલીસ તટેશન 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, ગેલકે્ષી ર્સનેમા ની બાજુમા, જીલ્લા પચાાંયત ચોક, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર૮ એરપોટમ પોલીસ તટેશન  
રાજકોટ શહરે રાજકોટ  

કુવાડવા રોડ, રાજકોટ અમદાવાદ હાઇ-વે, નવા એરપોટમની નજીક 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ર૯  રીઝવમ પોલીસ ઇન્સ.ની કચેરી 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પો.કર્મશ્રી હડે કવાટમર, રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

૩૦  પો.ઇન્સશ્રી માઉન્ટેનની કચરેી 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પો.કર્મશ્રી હડે કવાટમર, રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

૩૧   મોટર ટ્રાાંસપોટમ ની કચેરી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

પો.કર્મશ્રી હડે કવાટમર, રેસકોર્મ હરિંગ રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

૩ર  પોલીસ વાયરલેસ ઇન્સશ્રીની 
કચેરી, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ  

જામ ટાવર પાસે, જામનગર રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩૩  પો.ઇન્સશ્રી એસ.ઓ.જી શાખા  
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

જામ ટાવર પાસે, જામનગર રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩૪  જયબુીલી પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

જયબુીલી ચોક, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩પ  કોઠારીયા નાકા પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

કોઠારીયા નાકા પાસ,ે રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩૬  એસ.ટી પોલીસ ચોકી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

ઢેબર રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩૭  લોિાવાડ પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ભતુખાના ચોક, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩૮  બેડીપરા પોલીસ ચોકી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

ડીલેક્ષ ચોક, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૩૯  ભગવતીપરા પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ભગવતી પરા, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૦  કુવાડવા બીટ, રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ   

કુવાડવા રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૧  નવાગામ બીટ, રાજકદટ શહરે, 
રાજકોટ 

નવાગામ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 



૪ર  જ ાંકશન પોલીસ ચોકી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

જ ાંકશન રેલ્વે તટેશનની સામે, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૩  સદર પોલીસ ચોકી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

સદર બજાર મેઇન રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૪  હોતપીટલ પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

સીવીલ હોતપીટલ અંદર, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪પ  પણમકુટી પોલીસ ચોકી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

પણમકુટી સોસાયટી, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૬  કોલેજવાડી, પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

માલવીયાનગર પોલીસ તટેશન પાસ,ે રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૭  ગુાંદાવાડી, પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

ગુાંદાવાડી મેઇન રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૮  હડૂકો પોલીસ ચોકી, રાજકોટ 
શહરે, રાજકોટ 

ગોંડલ રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

૪૯  મોટામવા પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

મોટામવા મેઇન રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પ૦  આમ્રપાલી પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

આમ્રપાલી ફાટક પાસ,ે રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પ૧  મહહલા કોલેજ પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

માતશૃ્રી વીરબાઇ મહહલા કોલેજ પાસ,ે રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પર  બજરાંગવાડી  પોલીસ ચોકી, 
રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

બજરાંગવાડી મેઇન રોડ, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પ૩  સરિાર ઓ.પી, રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ  

ભાવનગર રોડ, સરિાર, રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

પ૪   મુાંજકા બીટ, રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ  

ગામ મુાંજકા રાજકોટ શહરે, રાજકોટ 

 
 

 

 

 

 


