અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
vo પોલીસ કમિશ્ન્રરશ્રીની ફરજો ov
ગુજરાત પોલીસ િેન્યુઅલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૨૩ અન્વયે બી.એકટ-૧૯૫૧ તથા જે કાાંઇ રાજય સરકાર દ્રારા વખતો વખત બહાર પડેલા સાિાન્ય અથવા ખાસ હક
ુ િોને બજાવતા તથા તેને લગત
તિાિ પ્રકારની ફરજો મનભાવવાની રહેશે.
vo સંયક્ુ ત પોલીસ કધર્શ્ન્રરશ્રીની ફરજો ov
ગુજરાત પોલીસ િેન્યુઅલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૨૬ અન્વયે તિાિ ડેપ્યુટી કમિશ્ન્રર પોલીસ નાઓને કમિશ્ન્રરશ્રી અથવા આ.જી.પી.શ્રી દ્રારા તિાિ ડેપ્યુટી કમિશ્ન્રર પોલીસનાઓને કમિશ્ન્રરશ્રી
અથવા આઇ.જી.પી.શ્રી દ્રારા સોંપવિાાં આવેલ ફરજો મનભાવણી તેઓએ તેિના તાબાના એસ.પી. કક્ષાના અને તેના સ્ટાફને જરૂરી જણાય િાગગદશગન પરૂ પાડે છે . તેિજ તેઓ તેના તબાબના સ્ટાફનુ ાં
જનરલ સુપરમવઝન કરે છે . તથા તબાના કિગચારી/અમિકારીઓિાાં મશસ્તનુ ાં પાલન અને તેઓને લગતા પ્રશ્ન્રોનુ ાં મનવારણ કરે છે . તેિજ તેઓને મવમવિ પોલીસ સ્ટેશનોની અચાનક/સરપ્રાઇઝ મવઝઝટ
સિયાાંતરે લે છે . અને તબાબના અમિકારીશ્રી/કિગચારીઓ એલટગ રાખવાના તેિજ ડી.સી.પી. ક્રાઇિનાઓએ તેઓના તાબાના પોલીસ સ્ટેશનિાાં બનતા ગુન્હાઓ અંગે િાહહતગાર રહી સ્ટાફને ગુન્હાઓ
બનતા અટકાવવા સારૂ જરૂરી િાગગદશગન પરૂ પાડે છે . તેિજ તુઓના તાબાના ગુન્હેગારો સાંબમાં િત તથા ગુન્હાઓ મવષે મવશ્લેષણ કરી તેિની પ્રવ ૃમત અટકાવવા સારૂ જરૂરી અધ્યયન કરે છે . તેઓએ
ગાંભીર ગુન્હાઓની સ્થળ મવઝઝટ પોલીસ કમિશ્ન્રરશ્રીના િાગગદશગન હેઠળ કરે છે .

નાયબ પોલીસ કધર્શ્ન્રરશ્રી ઝોન-૧ / ઝોન-૨ ની ફરજોોઃ -

ગુજરાત પોલીસ િેન્યુઅલ ભાગ-૩ના મનયિ-૨૮ અન્વયે દરે ક એસ.પી.એ તેઓને કમિશ્ન્રર ઓફ પોલીસ દ્રારા સોંપવાિાાં આવેલ ફરજો મનભાવવાની તેિજ તેના સ્ટાફને જરૂરી િાગગદશગન
પરુ પાડે છે . તેિજ તેઓ તેના તાબાના સ્ટાફનુ ાં નજરલ સુપરમવઝન કરે છે . તેઓએ પોલીસ સ્ટે શનની મુલાકાત લેવાનીપ્નાઇટ રાઉન્ડિાાં જવુ ાં તેિજ ગાંભીર ગુન્હાઓની સ્થળ મવઝઝટ કે
જે ઉપરી અમિકારી અથવા વખતો વખત કરવાિાાં આવતા ખાસ હક
ુ િોનુ ાં પાલન કરે છે . તેિજ ડીમવઝનના એસ.પી.નાઓએ તેઓના તાબાના પોલીસ સ્ટે શનિાાં બનતા ગુન્હાઓ અંગે

િાહહતગાર રહી સ્ટાફને ગુન્હાઓ બનતા અટકાવવા, ગુન્હાની તપાસ અથવા ગુન્હાનુ ાં ડીટે કશન કરવા સારૂ જરૂરી િાગગદશગન પુરૂ પાડે છે . તેઓના તબાબના ગુન્હેગારો સબાંમિત તથા
ગુન્હાઓ મવષે મવશ્લેષણ કરી તેિની પ્રવ ૃમત અટકાવવા સારૂ જરૂરી અધ્યયન કરે છે . તેઓએ રમવવાર તથા અનય રજાના હદવસો મસવાય તાબાના પોલીસ સ્ટે શનનો ઓલ્સ-વેલ તેિજ
તેઓએ તેિના ડીમવઝન મવસ્તારિા: સરપ્રાઇઝ નાઇટ રાઉન્ડ લઇ તિાિ સ્ટાફને એલટગ રાખવા તેિજ તેઓની મવકલી ડાયરી ડેપ્યુટી કમિશ્ન્રર ઓફ પોલીસ અથવા પોલીસ કમિશ્ન્રરશ્રીને
સોંપણી કરે છે .
ર્દદનીશ પોલીસ કર્ીશનરશ્રી

ુ ીત જામત અને જનજામતના ગુન્હાઓની તપાસ કરવા િાટે સરકારશ્રીના ગળહમવભાગનાાં તા. ૩/૧૦/૯૧ ના ઠરાવ ક્રિાક એસ.સી./એસ.ટી. સેલ - અનુસચ

ઈએસટી/૧૦૯૧/૪૬પ૬/સી અન્વયે ઉભી કરવાિાાં આવેલ ૧પ નાયબ પોલીસ અમિકારીની જગ્યાઓ પૈકી રાજકોટ શહેર મવસ્તાર િાટે ૧- નાયબ પોલીસ અમિક્ષક એસ.સી./એસ.ટી. સેલ ખાતે મનિણુકાં
કરવાિાાં આવેલ છે .





થાણા અર્લદાર (પોલીસ ઈસ્પેકટર/પોલીસ સબ ઈન્સસ્પેકટર) - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૩૩, પેટા કલિ-૧ થી ૬ મુજબ કાિગીરી કરે છે . આ મુજબ તેઓ પોતાના પોલીસ
સ્ટેશન મવસ્તારિાાં કાયદો અને વ્યવસ્થા બરાબર જળવાય તે જોવે છે અને તેિના પો.સ્ટે. હેઠળ આવતા આઉટ પોસ્ટ તથા બીટનુ ાં સુપરમવઝન કરે છે .
હેડ કોન્સસ્ટેબલ - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૩૬, પેટા કલિ-૧ અને ર મુજબ કાિગીરી કરે છે . તેિની બીટ/આઉટ પોસ્ટ હેઠળ આવતાાં મવસ્તારિાાં કાયદો અને વ્યવસ્થા
જાળવવાની કાિગીરી તેિના થાણા અિલદારના િાગગદશગન હેઠળ કરે છે . તેિના મવસ્તારિાાં બનતા ગુન્હાઓ બાબતે થાણા અિલદારને સત્વરે વાકેફ કરી તેિના િાગગદશગન હેઠળ જરૂરી







કાયગવાહી કરે છે .
કોન્સસ્ટેબલ - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૩૮, પેટા કલિ-૧ થી પ મુજબ કાિગીરી કરે છે . તેિના હેડ કોન્સ્ટેબલ તથા ઉપરી અમિકારી તરફથી િળે લ સુચના મુજબ ગુન્હા
બનતા અટકાવવા અને ગુન્હાની તપાસ િાટેની કાિગીરી ઉપરી અમિકારીના િાગગદશગન હેઠળ કરે છે .
આર્મ પોલીસ - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૩૯ર, પેટા કલિ-૧ અને ૪ મુજબ કાિગીરી કરે છે .

પોલીસ કર્ીશનરશ્રીની કચેરીની ધિધિિ શાખાઓના અધિકારી કર્મચારીની ફરજો અને સતાઓ 

પો.ઈન્સસ. ખાસ શાખા. – જનરલ સુપર મવઝન



પો.ઈન્સસ. ડી.સી.બી. – જનરલ સુપર મવઝન તથા મિલ્કત મવરૂઘ્િના ગુન્હાઓ શોિી કાઢવાની તેિજ ગાંભીર પ્રકારના અનડીટેકટ ગુન્હાઓ શોિી કાઢવા િાાં જે તે પો.સ્ટે.ના તપાસનીશ
અમિકારીઓ સાથે િદદિાાં રહેવાની તેિજ પ્રોહી. જુગારની અસાિાજીક પ્રવળતીઓ ડાિી દે વાની કાિગીરી કરે છે . પોલીસ કમિશનરશ્રીની સુચના હેઠળ ગુન્હાની તપાસ વગેરેની મવશેષ
કાિગીરી કરે છે .



પોલીસ ઈન્સસ્પેકટર ર્ાઉન્સટેન્સડ – આ જીલ્લાિાાં િાઉન્ટેડ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર હસ્તક અશ્વદળ કાયગરત છે . જેની ફરજ ગુજરાત પોલીસ િેન્યુઅલ ભાગ-૩ અમિમનયિ પ૧૬ તથા પ૧૭ હેઠળ
દશાગવેલ કાિગીરી કરે છે .



પોલીસ િાયરલેસ ઈન્સસ્પેકટર - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-પ૧૧-ર, પેટા કલિ-(એ-૧ થી એ-૬) મુજબ કાિગીરી કરે છે .



પોલીસ િાયરલેસ સબ ઈન્સસ્પેકટર - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-પ૧૧-ર, પેટા કલિ(બી-૧ થી બી-૬) મુજબ કાિગીરી કરે છે .



પો.ઇન્સસ . રીડર શાખા - સિગ્ર શહેરિાાં ગુનાની આંકડાહકય િાહહતીનુ ાં સાંકલન કરવુ ાં અને ઉપલી સતા સાથે તાલિેલ રાખી પ્રજાના કાયદા સાથે સાંકાળાયેલ પ્રશ્નો અને તપાસ ની કાયગવાહી
બરાબર થાય છે કે કેિ? તે બાબતે ચકાસણી કરી વખતોવખત પોલીસ કમિશનરશ્રીને આ બાબતે જરૂરી િાહહતી આપે છે . દરે ક પ્રકારના ક્રાઈિ સાંબિ
ાં ીત પત્ર વ્યવહાર અને ગાંભીર પ્રકારના
ગુનાઓની િાહહતી થી પોલીસ કમિશનરશ્રી ને વાકેફ કરવાની તથા ઉપરી અમિ.શ્રીને જાણ કરવાની ફરજ છે . પોલીસ કમિશનરશ્રીની સુચના મુજબ પોલીસ અમિકારીઓની કાિગીરી બાબતે
જરૂરી ચકાસણી કરી પોલીસ કમિશનરશ્રીને કાિગીરી બાબતે િાહહતગાર કરે છે .



પો.સ.ઈ. એર્. ઓ.બી. શાખા – જનરલ સુપર મવઝન



ર્.પો.કધર્શ્રી . ટ્રાફીક શાખા – ટ્રાફીક કાિગીરી




ુ ર શાખા - શહેરના તિાિ કોમ્પપ્યુટર તથા તેના સાિનો અને નેટવકગ ની જાળવણી િાટે વામષિક ઈજારા િરાવતી પાટી સાથે તથા જી.એસ.વાન નેટવકગ પુરી પાડતી સાંસ્થાઓ
પો.સ.ઈ. કોમ્પ્યટ
સાથે સાંપકગ િાાં રહી આ તિાિ સાિનો તથા નેટવકગ કાયાગન્ન્વત રાખવાની કાિગીરી. શહેરના પો.સ્ટે. ખાતે નોંિાયેલા ગુન્હાની મવગતો eGujCop પ્રોજેક્ટ એપ્લીકેશન પર મનયમિત અપલોડ






કરવાિાાં આવે તેન ુ ાં સુપરમવઝન તથા પ્રોજેક્ટ િાટે ફાળવવાિાાં આવેલ હાડગ વેર બરાબર કાિ આપે છે તે બાબતનુ ાં સુપરમવઝન
ર્.પો.કધર્શ્રી, પોલીસ હેડ કિામ ટરોઃ- જનરલ સુપર મવઝન
રીઝિમ પો.ઈન્સસ.હેડ કિામ ટર - પોલીસ હેડ કવાટસગિાાં આવેલ તિાિ બ્રાન્ચ જેવી કે એકાઉન્ટ રાયટર હેડ /હાજરી િાસ્તર/કલોિીંગ રાયટર હેડ /શસ્ત્ર ભાંડાર / એિ.ટી. સેકશન ની કાિગીરી
ઉપર સુપરવીઝન તેિજ નોકરીની વહેચણી અને પરે ડ ગ્રાઉન્ડ સાંબિ
ાં ીત તિાિ કાિગીરી તેિજ પો.હેડ.કવાટરને ફાળવવાિાાં આવેલ જિીનની જાળવણી તેિજ પો.સ્ટે.તરફથી જયારે જયારે
બાંદોબસ્ત િાાંગવાિાાં આવે ત્યારે પોલીસના િાણસોની ફાળવણી કરવાિાાં આવે છે . તેિજ શહેરિાાં ફાળવવાિાાં આવેલ પોલીસ ગાડગ તથા પોલીસ પાટીની કાિગીરી ઉપર જનરલ સુપરમવઝન

કરે છે . રાજકોટ શહેરિાાં પોલીસ દળના કિગચારી અમિકારીઓને પરે ડ બાબતે તેિને ફાળવવાિાાં આવેલ ડ્રીલ ઈન્સ્ટ્રકટર ઘ્વારા મનયિાનુસાર તથા પોલીસ કમિશનરશ્રીના આદે શ અનુસાર
પરે ડ િાટે તૈયાર કરવાની અને પરે ડ બાબતે જરૂરી સુચના આપવાની કાિગીરી કરે છે .


એર્.ટી. પો.ઇન્સસ. - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૪૮૭, પેટા કલિ-પ(૧ થી ૬) મુજબ કાિગીરી કરે છે .



એર્.ટી. ડ્રાઈિર (એચ.સી.ડી.એર્.) - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૪૮૭, પેટા કલિ-૬(૧ થી ૮) મુજબ કાિગીરી કરે છે .



એર્.ટી. ડ્રાઈિર - ગુજરાત પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ-૪૯૮, પેટા કલિ-૧ મુજબ કાિગીરી કરે છે .



પોલીસ શ્વાન દળ (ડોગ સ્કિોડ) - શહેરિાાં આમ્પડગ હેડ કોન્સ્ટેબલ હેઠળ કાયગરત શ્વાન દળ પોલીસ િેન્યુલ ભાગ-૩ ના મનયિ - ૧૪૦ હેઠળ કાિગીરી કરે છે .




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



(૧) નાયબ િહીિટી ધઅિકારી –



જનરલ સુપરવીઝન



કાંટ્રોલ રજીસ્ટર મનભાવવુ





દફતર તપાસણી
અંગતર્દદનીશ -ગજરાતી સ્ટેનો ગ્રેડ-ર તથા પોલીસ અમિક્ષકશ્રીના અંગતિદદનીશ ડીકટેશનની કાિગીરી, મુલાકાતીઓની મુલાકાતના સિય તથા તારીખો મનયત કરવા, ટેલીફોન સાંભાળવાની કાિગીરી,
પ ૂવગ મનિાગરીત મુલાકાતો તથા બેઠકોની નોંિ રાખવી, અમિકારીશ્રીએ રાખવા જોઈતા અગત્યના કાગળો કેખાનગી અહેવાલો અમિકારીશ્રી વતી યોગ્ય અને ઉઝચત રીતે રાખવા વગેરે.




પત્ર વ્યિહાર શાખા
હેડ કલાકમ --



ઈન્સ્પેકશન નોંિની પુતત
ગ ા



િહેકિની નવી દરખાસ્તો



પત્ર વયવહાર શાખા ઉપર સુપરમવઝન
કોરસ્પોન્સડન્સસ બ્રાન્સચ-૧ ધસધનયર કલાકમ
પો.સ.ઈ.થી જી.પો.અમિ.શ્રી, દરજજાના અમિકારીઓની રજા, બઢતી, મનવળતી તાલીિ પે હફકશેશન તેિજ િહેકિને લગતી કાિગીરી



વામષિક વહીવટી અહેવાલ, િાંજુર િહેકિની ફાળવણી





ડેપ્યુટેશન અંગેની કાિગીરી તેિજ પત્રકો
કોરસ્પોન્સડન્સસ બ્રાન્સચ-ર ધસધનયર કલાકમ



પ્રોપટી કાડગ અંગેની કાિગીરી



બીલ્ડીંગને લગતી તિાિ કાિગીરી



તિાિ ગ્રેડના અમિકારી / કિગચારીને કવાટગ રની ફાળવણી



કવાટગ ર ખાલી કરાવવાને લગતી કાિગીરી



કવાટગ રને લગતા હદવાની દાવાને લગતી કાિગીરી



િરભાડુાં િાંજુર કરવાની કાિગીરી



નાના િોટા મુળકાિ



ચાલુ િરાિતની કાિગીરી



કોરસ્પોન્સડન્સસ બ્રાન્સચ-૩ ધસધનયર કલાકમ



એિ.ટી.ને લગતી તિાિ કાિગીરી



વીડીયો ફોટોગ્રાફી મવગેરેની કાિગીરી



એિ.એ.સીટી કેસો



કલોિીંગને લગતી કાિગીરી



કોરસ્પોન્સડન્સસ બ્રાન્સચ-૪ જુ. કલાકમ



તિાિ પ્રકારના લાયસન્સો



પોલીસ પાટી, એસ્કોટગ (ઓન પેિેન્ટ)



કેદી પેરોલ, ફલો



તિાિ પ્રકારના હદનોની ઉજવણી



રિત ગિત



ટ્રાફીકને લગતી તિાિ કાિગીરી



ટેલીફોનને લગતી તિાિ કાિગીરી



પાણી / િીલ્કતવેરાના બીલો



કવાટગ રને લગતા ઈલેકટ્રીક બીલોની કાિગીરી



આમ્પસગ એમ્પયુનેશન અને ટીયરગેર વગેરેની કાિગીરી



કોમ્પપ્યુટરને લગતી કાિગીરી



ઈલેકટ્રીક બીલો િાંજુર કરવાની કાિગીરી



કોરસ્પોન્સડન્સસ બ્રાન્સચ-પ જુ.કા.



સીવી. સ્ટાફના વગગ-૩ અને ૪ ના િહેકિની રજા, બઢતી, બદલી, તાલીિ મવગેરેની કાિગરી તથા પત્રકો



તિાિ પ્રકારની િીટીંગો (લો અને ઓડસગ સીવાયની)



રહેિરાહે નોકરી અંગેની દરખાસ્તોની (કલાકગ તેિજ વગગ-૪ ની) કાિગીરી તથા તેને લગતા દાવાઓની કાિગીરી



િોડા, ઉંટ અને ડોગને લગતા િહેકિની કાિગીરી તેિજ તેિના રાશન ખરીદીને લગતી તિાિ કાિગીરી તથા પત્રકો



વાયરલેશને લગતી ખરીદીની કાિગીરી



જાિીનખતને લગતી કાિગીરી



દરે ક શાખાની વકગ શીટની તારીજ િેળવી અને પત્રક બનાવી સબાંિીત અમિ.શ્રીને િોકલવાની કાિગીરી



રીફ્રેશર ખચગના બીલોની કાિગીરી



જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશનિાાં પાણી ટેન્કરની િાંજુરી તથા બીલોને લગતી કાિગીરી



તિાિ પ્રકારના પરચુરણ બીલો.



શીટ શાખા



હેડ કલાકમ --



ઈન્સ્પેકશનને લગતી કાિગીરી



શીટશાખાના હદવાની કોટગ કેશો



શીટશાખાનુ જનરલ સુપર વીઝન
શીટ-૧ સી. કા.



હે.કો.પો.કો.ના િહેકિને લગતી તિાિ કાિગીરી



ભરતીને લગતી કાિગીરી અને તેને અનુશાાંગીત પત્ર વ્યવહાર



બદલી,બઢતીને લગતી કાિગીરી અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર



હેન્ડ રજીસ્ટરો મનભાવવા



રોસ્ટર રજીસ્ટરો મનભાવા અને િહેકિને લગતા અન્ય રજીસ્ટરો મનભાવવા



ઉચ્ચતરાં પગાર િોરણ િાંજુર કરવા ને લગતી કાિગીરી



ે નોલ પ્રમસઘ્િ કરવા અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર
પોલીસ કિગચારીઓના ગ્રેડશ



પોલીસ કિગચારીઓના કાયિી કરવા.



પ્રમતમનયુહકત અને તેને અનુશાાંગીત પત્ર વ્યવહાર



ઓડગ લીરૂિની કાિગીરી



ઈનાિને લગતી કાિગીરી



અન્ય જીલ્લેથી આંતર જીલ્લા બદલી િાટેની અરજીઓના પત્ર વ્યવહાર



ઉપરના મસવાયની અન્ય પરચુરણ કાિગીરી



પત્રકો િોકલવા.



તાલીિને લગતી કાિગીરી



આ મસવાયની નવી ઉપન્સ્થત થનાર કાિગીરી જેવી કે પગાર બાાંિણી કરવી. અને િાન્ય કરાવવી



અન્ય પરચુરણ કાિગીરી
શીટ-ર જુ.કા.



હથીયારી પોલીસ કિગચારીઓને લગતી નીચેની કાિગીરી.



પો.કો./હે.કો.ના નોકરી પત્રકો મનભાવવા અને વ્યવન્સ્થત ચકાસણી કરી ગણતરી કરવી.



બદલીિાાં આવનાર જનારના નોકરી પત્રકો િોકલવા. િાંગાવવા અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર



નોકરી પત્રકિાાં પગાર,રજા,સજા,ઈનાિ મવગેરે તિાિ નોંિ કરવી.



જીલ્લાના પોલીસ કિગચારીઓની આંતર જીલ્લા બદલીનો પત્ર વ્યવહાર



રીફેશર કોષગ અને તેને લગતી કાિગીરી



ખાસ પગાર અને અન્ય ભથ્થા િાંજુર કરવાને લગતી કાિગીરી



પોસ્ટ વારી રજીસ્ટર મનભાવવુ ાં



િાંજુર થયેલ ઉચ્ચતર પગાર િોરણ િાન્ય કરાવવુ ાં અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર



બઢતી સિયે પગાર બાાંિણી કરવી.



ગેઝેટ પ્રમસઘ્િ કરવુ ાં અને તેને લગતો પત્ર વ્યફવહાર



ડ્રાયવરોની તાલીિ અને મનિણુકાં અગેની કાિગીરી



પત્રકો િોકલવા



સજાિા થી પુન-સ્નયુહકત



ઈજાફા િાંજુર કરવા



રજા િાંજુર કરવી.



રીકુટ રોલ વેરસફીકેશન



અન્ય પરચુરણ કાિગીરી



મનવ ૃતી



રહેિરાહે નોકરી અંગે




શીટ-૩ જુ.કા.
ઝબન હથીયારી પોલીસ કિગચારીઓને લગતી નીચેની કાિગીરી.



પો.કો./હે.કો.ના નોકરી પત્રકો મનભાવવા અને વ્યવન્સ્થત ચકાસણી કરી ગણતરી કરવી.



બદલીિાાં આવનાર જનારના નોકરી પત્રકો િોકલવા િાંગાવવા અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર.



નોકરી પત્રકિાાં પગાર, રજા,ઈનાિ મવગેરે તિાિ નોિો કરવી.



જીલ્લાના પોલીસ કિગચારીઓની આંતર જીલ્લા બદલીનો પત્રવ્યવહાર



રીફેશર કોષગ અને તેને લગતી કાિગીરાં ીી



ખાસ પગાર અને અન્ય ભથ્થા િાંજુર કરવાને લગતી કાિગીરી



પોસ્ટ વારી રજીસ્ટર મનભાવવુ ાં



િાંજુર થયેલ ઉચ્ચતર પગાર િોરણ િાન્ય કરાવવુ અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર



બઢતી સિયે પગાર બાાંિણી કરવી.



પત્રકો િોકલવા



ઓળખ કાડગ આપવા અને બકલ નાંબર ફાળવવા



સજાિા થી પુન મનયુહકત



ઈજાફા િાંજુર કરવા



રજા િાંજુર કરવી.



રીકુટ રોલ વેરીફીકેશન



અન્ય પરચુરણ કાિગીરી



મનવ્રુમત



ડી.પી.શાખા



ડી.પી.-૧ સી.કા. ખાતાકીય તપાસને લગતી તિાિ કાિગીરી તેિજ તેને લગતા પત્રવ્યવહારની કાિગીરી



ડી.પી.-ર જુનીયર કલાકગ સીિીકારણ દશગક નોટીસો અને સીનીયર કલાકગ ની િદદિાાં



હહસાબી શાખા



હેડ કલાકમ --



ઈન્પેકશનને લગતી કાિગીરી



બજેટ



ઓડીટપારા સેટલિેન્ટ



ચલણ વેરીફીકેશન



શાખાનુ ાં જનરલ સુપરમવજન



એ.બી.-૧ (કેશીયર) સી.કા.



કેશીટરને લગતી તિાિ કાિગીરી



સવીસ સ્ટેમ્પપ



કાયિી પેશગી અને તેના હહસાબો



િરાિત જાળવણીના ચુકવણા



િાસીક ખચગ પત્રકો.



એ.બી.-ર (પગારબીલ િગમ -૧ થી ૪) સી.કા.



રાજય પત્રીત અમિકારીના પગાર બીલ



પો.સ.ઈ.ના પગારબીલ



કારકુન વગગ-૩,૪ ના પગારબીલ



ઉપરોકત કિગચારીના પુરવણી બીલો



જી.પી.એફ. િીસીંગ



એ.બી.રજીસ્ટર



હે.કો., પો.કો. જાહેર રજા પગારબીલ



ઉપરોકત કિગચારીઓની ઈન્કિટેક્ષને લગતી કાિગીરી



જી.પી.એફ. પાસબુક



આવક વેરાને લગતી કાિગીરી
એ.બી.-૩ (હે.કો., પો.કો. પગારબીલ) સી.કા.



હે.કો., પો.કો. પગારબીલ



તેઓના પુરવણીબીલ



તેઓની ઈન્કિટેક્ષની કાિગીરી



બોનસબીલ



હે.કો., પો.કો. િકાનલોન, િોટર સાયકલ લોન કપાત રજીસ્ટરો



હે.કો., પો.કો. ની જી.પી.એફ. િીસીંગની કાિગીરી




એ.બી.-૪ (કન્સટી.) કલાકમ કર્ ટાઈપીસ્ટ



પેન્શન કેસના પત્રકો



પેન્શન કેસને લગતા દાવાઓ



તિાિ પ્રકારના પેન્શન કેસો



જુથ મવિા યોજનાની કાિગીરી



અકસ્િાત જુથ મવિા યોજનાની કાિગીરી



વેલ્ફેર ફાંડને લગતી કાિગીરી
એ.બી.-પ (જી.પી.એફ.) જુ.કા.



જી.પી.એફ. ઉપાડ, પેશગી, ફાયનલ વીથ ડ્રો.
જી.પી.એફ. નવા નાંબર િેળવવા



એસ્કોટગ ચાજીસ બીલો



રીકવરી રજીસ્ટર મનભાવણી



ઈનાિ બીલો



તિાિ પ્રકારના કન્ટીજન્સી બીલો



ઉચ્ચક બીલ બનાવવા તથા રજીસ્ટર મનભાવણી



એ.બી.-૬ (ટી.એ.) જુ.કા.



તિાિ ભથ્થા બીલો



એલ.ટી.સી. બીલો



એસ.ટી., રે લ્વે વોરન્ટ



તહેવાર પેશગી તથા અનાજ પેશગી િાંજુરી હક
ુ િ તથા બીલ



એચ.બી.એ. / એિ.સી.એ , પેશગીની દરખાસ્ત વ્યાજ ગણતરી તથા બીલ બનાવવાની કાિગીરી



િીસીંગ હપ્તાની કાિગીરી.




િેડીકલ રીએમ્પબસગિેન્ટની કાિગીરી
અરજી શાખા પો.સ.ઇ.
અરજીને લગતી તિાિ કાિગીરી જેિકે તપાસ કરનાર અમિકારી પાસેથી અહેવાલો િાંગાવવા તથા તે અહેવાલો પોલીસ અમિક્ષકશ્રી સિક્ષ રજુ કરવા તથા ઉપલા અમિકારીઓને અહેવાલ
િોકલવા પી.એિ.રીપોટગ તથા અરજીને લગતા પત્રકો



રજીસ્ટ્રીશાખા
રજીસ્ટાર સી.કા.



તિાિ પરચુરણ તેિજ સ્ટેશનરીની ખરીદી



સ્ટેશનરી તથા ફોિગસ ના ઈન્ડેન્ટ
સ્ટેશનરી તથા ફોિગસ તથા ફરનીચર ઈસ્યુ કરવા



લાયબ્રેરી તથા ડેડસ્ટોકની કાિગીરી



રજીસ્ટ્રીશાખાના તથા ટાઈપશાખાનુ ાં જનરલ સુપરવીઝન



ઈનિડમ કલાકમ જુ.કા.



સ્થાનીક તથા બહારથી આવતી ટપાલો સ્વીકારવા તથા ઈનવડગ કરી સબાંિીત શાખાને િોકલવી



રે કડગ સબાંિીતિાિ પ્રકારની કાિગીરી તેિજ એકઠી થયેલ પસ્તીની વેંચાણ અંગેની કાિગીરી



આઉટવડગ કલાકગ જુ.કા.



કચેરીની દરે ક પ્રકારની તિાિ ટપાલો રવાના કરવી

