
  

  

નિયંત્રણ હેઠળિા દસ્તાવજેોિાં વર્ગોિ  ંપત્રક 

  

પોલીસ કનિશિરશ્રીિી કચેરી ખાતે રહેતા દસ્તાવજેોિી યાદી  

·         ગજુરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અન ેભરતી નનયમો- ૧૯૬૭ 

·         ગજુરાત રાજય સેવા નિસ્ત અન ેઅનિલ નનયમો- ૧૯૭૧ 

·         ગજુરાત રાજય સેવા વતતણ ૂંક નનયમો- ૧૯૭૧ 

િાણાંકીય સત્તા અિ ેજવાબદારી સબંધી નિયિો-  

·         ગજુરાત નાણાકીય નનયમો-૧૯૭૧ 

·         નાણાકીય સત્તા સોૂંિણી નનયમો-૧૯૯૮ 

લોક ફનરયાદ સબંધી નિયિો/અનધનિયિ 

·         ભારતીય દૂં ડ સૂંનિતા અનિનનયમ- ૧૮૬૦ 

·         ફોજદારી કાયતરીનત અનિનનયમ- ૧૯૭૩ 

·         અનુસ નિત જાનત/જનજાનત -અત્યાિાર નનવારણ િારો ૧૯૮૯ અન ેત ેઅન્વયેના નનયમો 



·         ભારત સરકારનો પ્રોટેકિન ઓફ િયુમન રાઈટસ એકટ-૧૯૯૩ 

પોલીસ સેવા સબંધી નિયિો/અનધનિયિો - 

·         મુૂંબઈ િોલીસ અનિનનયમ-૧૯િ૧ 

·         ઓલ ઈન્ડીયા સનવતસ રુલ્સ 

ઉિરોકત દસ્તાવેજો કિેરી ખાતે કિેરીની કામગીરી માટે રાખવામાૂં આવે છે.આવા દસ્તાવેજોની નકલો િબ્લીક માટે અત્રેથી ઉિલબ્િ રિેતી 

નથી. આવા દસ્તાવેજો સરકારી મુદ્રણાલય તથા પ્રકાિનો િાસેથી મેળવી િકાય છે.  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



પોલીસ સ્ટેશિ ખાતે સત્તા િંડળો પાસે રહેતા દસ્તાવજેોિી યાદી 

 

ક્રિ દસ્તાવજેિ  ંિાિ નવર્ગત 

૧ સ્ટેિન ડાયરી 

િોલીસ કમતિારી તથા અનિશ્રી ની કામ સબબ રવાના થયાની તથા િરત થયાની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે 

તેમજ િો.સ્ટે.નવસ્તારમાૂં બનતા બનાવોની નવગત અન ેદાખલ કરવામાૂં આવતાૂં ગુન્િાની નોૂંિ કરવામાૂં 

આવે છે.  
ર એફ.આઈ.આર. ફરીયાદી તરફથી આવતી ફરીયાદ ભાગ મુજબ નોૂંિવામાૂં આવે છે. 
૩ ટેલીફોન આવક રજીસ્ટર િો.સ્ટે. માૂં બિાર થી આવતાૂં જરૂરી ફોનની નવગત ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે.  
૪ ટેલીફોન જાવક રજીસ્ટર િો.સ્ટે.માૂંથી બિાર કરવામાૂં આવતાૂં જરૂરી ફોનની નવગત નોૂંિવામાૂં આવે છે. 

પ િબ્લીક એન.સી.રજીસ્ટર 

નોન કોગ્નીઝેબલ ગુન્િાની ફરીયાદની નોૂંિ કરી ફરીયાદીન ેયોગ્ય કોટતમાૂં દાદ લેવા સમજ કરવામાૂં આવે 

છે. 

૬ અ.મોત રજીસ્ટર 

જયાર ેકોઈ િણ વ્યનકતનુૂં અકસ્માતે તેમજ આત્મિાત મૃત્યુ થયુ િોય ત્યાર ેતેની કોલમ વાઈઝ નોૂંિ 

કરવામાૂં આવે છે. 

૭ જાણવા જોગ રજીસ્ટર 

સરકારી િોસ્િીટલથી તથા બીજા કોઈ તરફથી કોઈ બનાવની જાણ કરવામાૂં આવ ેતેની નોૂંિ કરવામાૂં 

આવે છે. 
૮ િેપ્ટર કેસ રજીસ્ટર આરોિીઓ નવરૂઘ્િ લેવામાૂં આવતાૂં અટકાયતી િગલાૂં ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૯ અટક રજીસ્ટર િોલીસ સ્ટેિનમાૂં અટક કરવામા આવતા આરોિીઓની ભાગ મુજબ નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૧૦ લોકઅિ રજીસ્ટર 

િોલીસ સ્ટેિનમાૂં અટક કરવામા આવતા આરોિીઓને લોકઅિમાૂં રાખ્યા અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે 

છે. 

૧૧ આરોિીનુૂંિાજરી રજીસ્ટર 

નામ.કોટતના િુકમથી આરોિી િાજરી િુરાવવા આવે ત્યાર ેિુકમ મુજબ  નનયત સમયે િાજરી િુરવામાૂં 

આવે છે. 



૧ર નાઈટ રાઉન્ડ રજીસ્ટર 

િોલીસ સ્ટેિન નવસ્તારમાૂં ફરવામાૂં આવતી નાઈટમાૂં િોલીસ કમતિારીની રવાના િરત થયા અૂંગેની 

નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૧૩ એમ.વી.એ.ર૦૭ રજીસ્ટર એમ.વી.એ.ર૦૭ મુજબ વાિન ડીટેઈન કરવામાૂં આવે છે તેની નોૂંિ કરવામાૂં આવ ેછે. 

૧૪ એમ.વી.એ. એન.સી  રજીસ્ટર 

ટર ાફીકના નનયમોના ભૂંગ બદલ સ્થળ ઉિર કરવામાૂં આવેલ દૂં ડ અન ેકોટત  માૂં મોકલવામાૂં આવેલ 

એન.સી. કેસની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૧પ બી.િી.એ. એન.સી. રજીસ્ટર બી.િી.એ. એન.સી. ના ભૂંગ બદલ કોટતમાૂં મોકલેલા એન.સી. કેસોની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

  

      તદઉિરાૂંત જાિેર જનતાની જાણ માટે િોલીસ સ્ટેિનમાૂં આરોિીને અટક કરવામાૂં આવે ત્યાર ેનામદાર સુનપ્રમ કોટતના આદેિ અનુસાર 

અનુસરવાની રીત ની જાણ માટેનુૂં બોડત  મુકવામાૂં આવેલ છે. તેમજ નાગરીકના િક્કો અૂંગેનુૂં બોડત  જાિેર જનતા જોઈ િકે અન ેવાૂંિી િકે તેવી 

રીતે રાખવામાૂં આવલે છે. અત્યાિાર નનવારણ અનિનનયમ ૧૯૮૯ - એટર ોસીટી એકટ - મુજબનુૂં બોડત  જાિેર જનતા જોઈ િકે અન ેવાૂંિી િકે 

તેવી રીતે રાખવામાૂં આવલે છે. 

પો.સ્ટે.િી નવનવધ શાખાિાં રાખવાિાં આવતાં રજીસ્ટરોિી નવર્ગત 

(૧) ક્રાઈિ શાખા 

 

ક્રિ દસ્તાવજેિ  ંિાિ નવર્ગત 

૧ ખાટીયાન રજીસ્ટર િોલીસ સ્ટેિનમાૂં દાખલ થતાૂં દરકે ગુન્િાઓની િરૂઆત થી નનકાલ સુિીની માિીતી લખવામાૂં આવે છે. 
ર િાજતિીટ કાઉન્ટર દરકે ગુન્િાની તિાસના અૂંતે આરોિી નવરૂઘ્િ િુરાવો મળતાૂં ભરવામાૂં આવે છે. 

૩ ફાઈનલ કાઉન્ટર અન ડીટેકટ ગુન્િામાૂં ભરવામાૂં આવે છે. 
૪ મુદામાલ િાવતી િોલીસ સ્ટેિનમાૂં કબ્જ ેથતાૂં દરકે મુદામાલ ની નોૂંિ અનુક્રમ મુજબ આ િાવતીમાૂં કરવામાૂં આવે છે. 
િ મુદામાલ રજીસ્ટર જ ેમુદામાલની િાવતી ફાટે તેની અનુક્રમ મુજબ આ રજીસ્ટર માૂં નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 



૬ જનરલ કન્વીકિન રજીસ્ટર નામ.કોટતમાૂં િો.સ્ટે.ના જ ેકોઈ ગુન્િામાૂં આરોિીને સજા થાય તેની નવગત આ રજીસ્ટરમાૂં થાય છે. 
૭ કક્કાવારી રજીસ્ટર િોલીસ સ્ટેિનમાૂં િકડાતાૂં આરોિીના નામો આ રજીસ્ટરમાૂં કક્કાવારી મુજબ લખવામાૂં આવે છે. 

  

(ર) એકાઉન્ટ શાખા 

 

ક્રિ દસ્તાવજેિ  ંિાિ નવર્ગત 

૧ જનરલ ડે બુક નાણાૂંની આવક જાવક નો િીસાબ રાખવામાૂં આવે છે 

ર જમા વાઉિર ફાઈલ બિારથી આવેલ તમામ પ્રકારના નાણાૂંની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૩ જમા વાઉિર ફાઈલ તમામ પ્રકારના નાણાૂં િુકવેલની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૪ ૧૧૩ "ઈ" િાવતી આવેલા નાણાૂંની જમાની િિોૂંિ આિવામાૂં આવે છે. 

િ નાણાૂંરવાનગી બુક બિારના િો.સ્ટે.માૂં નાણાૂંની લેવડ દેવડ ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૬ િલણ ફાઈલ બકુ સરકારી નાણાૂં તીજોરીમાૂં જમા કરાવવાના િોય જનેી નોૂંિ આ રજીસ્ટરમાૂં કરવામાૂં આવે છે. 

૭ કાયમી તસલમાત રજીસ્ટર 

સરકાર તરફથી િો.સ્ટેના િરિુરણ ખિત માટે આિવામાૂં આવેલ રોકડ સીલક ની વિરાિ કરી આ 

રજીસ્ટર માૂં નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૮ બીલ રજીસ્ટર 
િો.સ્ટે.ના દરકે િગાર બીલ તેમજ ભથ્થા બીલ નવગેર ેબીલો આ રજીસ્ટર માૂં નોૂંિ કરી મોકલવામાૂં 

આવે છે 

૯ ડીમાન્ડ રજીસ્ટર વેલ્ફેરમાૂંથી કરલે કિાત અૂંગેની નોૂંિ આ રજીસ્ટર માૂં કરવામાૂં આવે છે. 
૧૦ વેલ્ફેરલોન વસુલાત રજીસ્ટર વેલ્ફેરમાૂંથી લીિેલ લોનની વસુલાત અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૧૧ િેિગી વસુલાત રજીસ્ટર તિેવાર િેિગી ની કિાત અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૧ર િે બીલ રજીસ્ટર અ કમતિારીને િુકવેલ નાણાૂંની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૧૩ જુથ નવમા યોજના રજીસ્ટર જુથ નવમા અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 



૧૪ બીલ ફાઈલ જુદાજુદા બીલો દરકે નાૂંણાકીય વર્ત વાઈઝ નનભાવવામાૂં આવે છે. 
૧િ િી.એફ.િાસ બુક કમતિારીઓ વાઈઝ તેમના ભનવષ્ય નીિી ના િીસાબ જાળવવા નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૧૬ એસ.ટી. વોરૂંટ બુક 

િોલીસ કમતિારી/અનિકારી ને એસ.ટી. માૂં મુસાફરી માટે આિવામાૂં આવે છે જ ેત્રણ નકલમાૂં િોય 

છે એક નકલ બકુમાૂં િોય અન ેએક નકલ મુસાફરી વખતે એસ.ટી. ના ઉિયોગ માટે અન ેએક નકલ 

મુસાફરી કયાત બાદ િો.સ્ટે.માૂં જમા કરાવવાની િોય છે. 
૧૭ કેદી વોરૂંટ બુક કેદીઓને બિારગામ લઈ જવા માટે આ વોરૂંટનો ઉિયોગ કરવામાૂં આવે છે. 
૧૮ રલે્વે વોરૂંટ બુક િોલીસ કમતિારી/અનિકારી ને રલે્વેમાૂં મુસાફરી માટે આિવામાૂં આવે છે. 

૧૯ ડયુટી િાસ 

જયાર ેકોઈ િોલીસ કમતિારી સરકારી કામ સબબ બિારગામ જાય ત્યાર ેઆિવામાૂં આવે છે અન ે

તેમાૂં રવાના થયેલ અન ેિરત થયેલ અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
ર૦ એસ્કોટત  રજીસ્ટર િો.સ્ટે.માૂંથી આિવામાૂં આવેલ એસ્કોટત  ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
ર૧ િરિુરણ કિાત રજીસ્ટર િગાર બીલેથી કરવામાૂં આવતી િરિુરણ કિાત ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે 

રર સનવતસ સ્ટેમ્િ રજીસ્ટર 

િો.સ્ટે.માૂંથી બિાર ટિાલ મોકલવામાૂં આવે છે તેના ઉિર સરકારી સ્ટેમ્િો લગાડવામાૂં આવે છે તેની 

નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
ર૩ િાજરી િત્રક િોલીસ કમતિારીની/અનિશ્રી ની િાજરી અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

ર૪ િીક મેમો 
જયાર ેિોલીસ કમતિારી /અનિશ્રી માૂંદગી સબબ િીકમાૂં જાય ત્યાર ેઆ બુકનો ઉિયોગ કરવામાૂં 

આવે છે. 
રિ બદલી રજીસ્ટર િોલીસ કમતિારીની/અનિશ્રી ની બદલી અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
ર૬ જાિેર રજીસ્ટર િોલીસ કમતિારીની/અનિશ્રી એ રજાના નદવસોએ બજાવેલ ફરજ અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

ર૭ સ્ટરેન્થ ડયુટી િત્રક િોલીસ સ્ટેિનમાૂં સ્ટરેન્થની નવગત િોદા વાઈઝ નોૂંિ રાખવામાૂં આવે છે. 
ર૮ િરિુરણ રજીસ્ટર આ રજીસ્ટરમાૂં િરિુરણ રજા િર જતાૂં કમતિારીની નોૂંિ રાખવામાૂં આવે છે. 

ર૯ િરડે રજીસ્ટર િોલસ કમતિારી/અનિશ્રી એ કરલે િરડે અૂંગેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 



૩૦ નોકરી બુક િોલીસ કમતિારીઓએ રોજરેોજ બજાવેલ ફરજની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૩૧ ખાનગી અિેવાલ વકતિીટ િોલીસ કમતિારીની કામગીરીની અન ેવતતણુૂંક ની નોૂંિ થાણા અનિશ્રી કર ેછે. 
૩ર આમ્સત રજીસ્ટર િો.સ્ટે. િસ્તકના તમામ િનથયારની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૩૩ એમ્યુનેિન રજીસ્ટર આમ્સત એમ્યુનેિની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૩૪ આમ્સત એમ્યુનેિન ઈસ્યુ રજીસ્ટર 

જ ેત ેનવભાગ /િોલીસ કમતિારી /અનિશ્રી ને ફાળવવામાૂં આવેલ એમ્યુનેિન ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે 

છે. 
૩િ િનથયાર િરવાના રજીસ્ટર િોલીસ સ્ટેિન નવસ્તારના િનથયાર લાયસન્સ દારોની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
૩૬ મનોરૂંજન લાયસ્ન્સ રજીસ્ટર િોલીસ સ્ટેિન નવસ્તારના મનોરૂંજન લાયસન્સ દારોની િનકકતની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૩૭ અનામત િથીયાર રજીસ્ટર અનામત રજીસ્ટરમા િનથયાર જમા લેવા થયેલ િુકમ ના િનથયાર ની નોૂંિ કરવામા આવે છે. 
૩૮ િેટર ોલીયમ લાયસ્ન્સ રજીસ્ટર િોલીસ સ્ટેિન નવસ્તારના િેટર ોલીયમ લાયસન્સ દારોની િનકકતની નોૂંિ કરવામા આવે છે. 

૩૯ િસતનલ કસ્ટડી રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં ૧૧૩ ઈ િાવતી તથા સમાિાન િુલ્ક બુક તથા એસ.ટી.તથા રલે્વે વોરૂંટ ની બુકનો 

િીસાબ રાખવામાૂં આવે છે. 
૪૦ કલોિી ૂંગ રજીસ્ટર કલોિી ૂંગનો આવેલ સામાન ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૪૧ ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર િોલીસ સ્ટેિનના ફનનતિર નવગેર ેસામાનની નોૂંિ રાખવામાૂં આવે છે. 
૪ર લાયબે્રરી રજીસ્ટર કાયદાના સરકારી િુસ્તકોની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૪૩ કવાતટર રજીસ્ટર 

િોલીસ સ્ટેિન િસ્તકના તથા જ ેકમતિારી ને કવાટર સોૂંિવામાૂં આવે છે તેની નોૂંિ રાખવામાૂં આવે 

છે. 

૪૪ આવક રજીસ્ટર 

બિાર થી આવતી તમામ ટિાલો તથા કાગળો નવગેરનેી આવક નૂંબર તારીખ સાથે નોૂંિ કરવામાૂં 

આવે છે. 

૪િ જાવક રજીસ્ટર 

િો.સ્ટે.માૂંથી બિાર મોકલવામાૂં આવતી તમામ ટિાલો તથા કાગળો નવગેર ેની જાવક નૂંબર તારીખ 

સાથે નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 



૪૬ સમન્સ-વોરૂંટ-નોટીસ રજીસ્ટર 

કોટત  તરફથી આવતા તથા કોટતમાૂં િરત મોકલવામાૂં આવતાૂં સમન્સ-વોરૂંટ-નોટીસ ની નોૂંિ 

રાખવામાૂં આવે છે. 

૪૭ 

પ્રોિીબીિન મુદામાલ રવાનગી 

રજીસ્ટર 

એફ.એસ.એલ માૂં તિાસણી અથે મોકલવામાૂં આવતી પ્રોિીબીિન સેમ્િલ બોટલ ની નોૂંિ કરવામાૂં 

આવે છે. 

૪૮ સમરી રજીસ્ટર 

જ ેકોઈ ગુન્િામાૂં તિાસ દરમ્યાન સમરી માૂંગવામાૂં આવેલ િોય તેની નોૂંિ કરી નામ.કોટતમાૂં 

મોકલવામાૂં આવે છે. 

૪૯ અરજી રજીસ્ટર 

સ્થાનનક અરજદારો તરફથી આવતી અરજી તથા લાગતા વળગતા ઉચ્િ અનિશ્રી તરફથી આવતી 

અરજદારની અરજીઓ ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 
  

  

  

(૩) એિ.ઓ.બી. શાખા  

 

ક્રિ દસ્તાવજેિ  ંિાિ નવર્ગત 

૧ મોડસ ઓિરને્ડી રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં મીલકત નવરૂઘ્િનો કોઈિણ ગુન્િો ડીટેકટ થાય અન ેઆરોિી િકડાય તેનુૂં 

એમ.સી.આર.કાડત  ખોલી આ રજીસ્ટરમાૂં કોલમ વાઈઝ નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

ર ક્રાઈમ ડીરકેટરી રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં મીલકત નવરૂઘ્િના તમામ િોિાયેલા અન ેવણ િોિાયેલા ગુન્િાની નવગત 

ક્રમવાર કોલમ વાઈઝ રાખવામાૂં આવે છે. 

૩ 

ગુન્િાની માગતદનિતકા/ ગુન્િાની 
િઘ્િનત મુજબની અનુક્રમણીકા 

આ રજીસ્ટર માૂં મીલકત નવરૂઘ્િનો કોઈિણ ગુન્િામાૂં આરોિીને િકડવામાૂં આવ ેતેવા ગુન્િામાૂં 

ગુન્િાની િઘ્િનત વાઈઝ આરોિી ની નવગત કોલમ વાઈઝ નોૂંિ રાખવામાૂં આવે છે. 



૪ 

કક્કાવારી મુજબની ગુન્િાની 

માગતદનિતકા 

આ રજીસ્ટર માૂં એમ.સી.આર કાડત  ખોલવામાૂં આવલે તમામ ગુન્િેગારોની નોૂંિ નામની 

કક્કાવારી મુજબ કોલમ વાઈઝ રાખવામાૂં આવેછે. જમેાૂં એમ.સી.આર.કાડત  કમી/ડોરમેન્ટ 

થયાની નોૂંિ િણ કરવામાૂં આવે છે. 

િ 

ક્રાઈમ રીિોટત  ઈ (આખર તથા પ્રગતી 

રીિોટત  ) રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં એમ.ઓ.પ્રકારનો ગુન્િો દાખલ થાય કે તુરતજ તેની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. તથા 
ઈ ફોમત ભરીને મોકલ્યાની નવગત તથા પ્રગતી અિેવાલ મોકલ્યાની નવગત ની નોૂંિ િણ રાખવામાૂં 

આવે છે. 

૬ 

ઓળખી િકાય તેવી ખોવાયેલ-
િોરાયેલ તથા િાછી મળેલ મીલકતનુૂં 

રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં િોકકસ માકાત વાળી ઓળખના નનિાન વાળી ખોવાયેલ-િોરાયલે તથા િાછી 

મળેલ મીલકત ની નવગત ની નોૂંિ કરવામાૂં આવે છે. 

૭ િિેરા નનિાન િત્રક રજીસ્ટર 

જયાર ેમીલકત નવરૂઘ્િના ગુન્િાઓમાૂં કોઈ આરોિી ને િકડવામાૂં આવે ત્યાર ેતનેા િિેરા 

નનિાનની નવગતની નોૂંિ આ રજીસ્ટર માૂં કરવામાૂં આવે. 

૮ માિીતી િત્રક રવાના કયાત નુૂં રજીસ્ટર 

જયાર ેએમ.ઓ.ટાઈિના ગુન્િેગારની માિીતી બીજા િોલીસ સ્ટેિનમાૂંથી મૂંગાવવાની િોય ત્યાર ે

માિીતી િત્રક ભરી મોકલાવી તેની નોૂંિ આ રજીસ્ટર માૂં કરવામાૂં આવે છે. 

૯ માિીતી િત્રક મળ્યા અૂંગેનુૂં રજીસ્ટર 
જયાર ેએમ.ઓ.ટાઈિના ગુન્િેગારની માિીતી બીજા િોલીસ સ્ટેિનવાળા માૂંગ ેત્યાર ેઆવેલ 

માિીતી િત્રકમાૂં ભરી મોકલાવી તેની નોૂંિ આ રજીસ્ટર માૂં કરવામાૂં આવે છે. 

૧૦ ટોળી અૂંગેનુૂં રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં િો.સ્ટે. નવસ્તારમાૂં જયાર ેકોઈ રખડતી ભટકતી ટોળી મળી આવ ેત્યાર ેતેની નોૂંિ 

કોલમ વાઈઝ કરવામાૂં આવ ેછે. 

૧૧ જાણીતા ગુન્િેગારનુૂં રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં એકથી વિાર ેવખત મીલકત નવરૂઘ્િના ગુન્િામાૂં િકડાયેલા િોય તેવા તથા એક 

ગુન્િામાૂં સજા િામેલ િોય તેવા ગુન્િેગારોની નોૂંિ રાખવામાૂં આવે છે . સ્થાનીક િો.સ્ટે. નવસ્તાર 
માૂં રિેતા િોય અન ેબીજા િો.સ્ટે.ની િદમાૂં ગુન્િો કરલે િોય તો િણ આ રજીસ્ટર માૂં નોૂંિ 

કરવામાૂં આવે છે. એમ.ઓ. િઘ્િતી અનુસાર આ રજીસ્ટર માૂં નોૂંિ કરવામાૂં આવ ેછે. 



૧ર 

ખોવાયેલ - ગુમ થયેલ - અિિરણ 

થયેલ કે બીનવારસી મળેલ લાિનુૂં 

રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં ગુમ થયલે વ્યનકતઓની - અિિરણના ગુન્િાની કે બીનવારસી મળી આવેલ 

લાિની નવગતવારની કોલમ વાઈઝ નોૂંિ રાખવામાૂં આવેછે. 

૧૩ 

નાસતા ફરતા આરોિીનુૂં રજીસ્ટર 

ભાગ -ર 
આ રજીસ્ટર માૂં બીજા િોલીસ સ્ટેિનમાૂં ગુન્િો કરલે િોય અન ેસ્થાનીક િોલીસ સ્ટેિનની િદમાૂં 

રિેતા િોય જ ેનાસતા ફરતા િોય તેવા આરોિીઓની નોૂંિ રાખવામાૂં આવેછે.  

૧૪ 

નાસતા ફરતા આરોિીનુૂં રજીસ્ટર 

ભાગ -  ર(અ) 

આ રજીસ્ટર માૂં સ્થાનીક િોલીસ સ્ટેિનમાૂં ગુન્િો કરલે િોય જ ેનાસતા ફરતા િોય તેવા 

ખાટીયાન રજીસ્ટર માૂં લાલિાિીથી ખેંિેલ વોન્ટેડ આરોિીઓની નોૂંિ કોલમ વાઈઝ રાખવામાૂં 

આવેછે.  

૧િ ઈન્ટીગ્રેટેડ ફોમત રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટરમાૂં િોલીસ સ્ટેિનમાૂં દાખલ થયેલ તમામે તમામ ગુન્િાના સી.સી.આઈ.એસ. યોજના 
િેઠળ ભરવાના થતા ઈન્ટીગ્રેટેડ ફોમતની વીગત-ફોમત ભરીને મોકલવાની નવગતવારની માિીતીની 

નોૂંિ રાખવામાૂં આવે છે. 

૧૬ 

મુખ્ય ગુન્િા નોૂંિણી કાડત  (એમ.સી. 
આર. કાડત )  

જયાર ેિોલીસ સ્ટેિનમાૂં કોઈ નમલ્કત નવરૂઘ્િનો આરોિી િકડાય કે તરતજ તેવા આરોિીનુૂં એમ. 

સી. આર. કાડત  બે નકલમાૂં ખોલવામાૂં આવે છે .અન ેતેને ક્રમ નૂંબર આિી સૂંબૂંનિત રજીસ્ટરોમાૂં 

નોૂંિ કરી એક નકલ જીલ્લા એમ.ઓ.બી. તરફ મોકલવામાૂં આવે છે .અન ેએક નકલ સ્થાનનક 

િોલીસ સ્ટેિનમાૂં રાખવામાૂં આવે છે. જનેે ક્રમવાર ગોઠવી રકેડત  રાખવામાૂં આવ ેછે. જમેાૂં 
આરોિીના ફોટા અને ફીૂંગર નપ્રનટ્ વગીકરણની નોૂંિ રાખવામાૂં આવે છે. 

૧૭ રફેરન્સ ફાઈલ 

જયાર ેકોઈ આરોિીનુૂં એમ. સી. આર. કાડં ખોલવા માૂં આવે ત્યાર ેકાડતની સાથે રફેરન્સ ફાઈલ 

રાખવામાૂં આવે છે. જમેાૂં એમ.સી.આર. કાડત  વાળા ઈસમનુૂં નનવેદન- ગુન્િાની એફ.આઈ.આર. 
ની નકલ તથા આરોિીને લગતો િત્રવ્યવિાર તથા અન્ય નવગત રાખવામાૂં આવે છે. 

૧૮ ફોટોગ્રાફી આલ્બમ 

એમ.સી.આર. કાડત  વાળા તમામ આરોિીઓના ફોટા ગુન્િાની િઘ્િનત અનુસાર કાડતની નવગત 

સાથે િોૂંટાડવામાૂં આવે છે જમેાૂં લાૂંબી સજા િામેલ આરોિીઓના ફોટા ઉલ્ટા લગાડવામાૂં આવે 

છે. 



૧૯ 

એમ.ઓ.બી.ને લગતા િરીિત્રો ની 

ફાઈલ 

આ ફાઈલમાૂં ઉિરી કિેરીએ થી આવેલા અગત્યના િનરિત્રો રાખવામાૂં આવછેે.જનેે પ્રથમ ફેરીસ 

મુજબ ગોઠવવામાૂં આવે છે. 

ર૦ ખાટીયાન રજીસ્ટર 

ક્રાઈમ િાખામાૂં રાખવામાૂં આવેલ આ રજીસ્ટર માૂં કોલમ નૂં- ર૧ માૂં ઓળખી િકાય તેવી 

ખોવાયેલ િોરાયેલ મીલકતની નોૂંિ રજીસ્ટર મુજબ રાખવામાૂં આવે છે. તથા કોલમ નૂં - રર માૂં 

મીલકત નવરૂઘ્િના ગુન્િામાૂં આરોિી િકડાયેલ િોય તનેા જીલ્લા એમ.ઓ.બી. નૂંબરની નોૂંિ 

કરવામાૂં આવે છે. 

(૪) ફીરં્ગર પ્રીન્ટ શાખા 

 

ક્રિ દસ્તાવજેિ  ંિાિ નવર્ગત 

૧ 
સિત સ્લીિ 

રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂંિો.સ્ટે.ના કોઈ ગુન્િામાૂં આરોિી ને અટક કરવામાૂં આવે ત્યાર ેતે અટક કરલે આરોિીના ફીૂંગર નપ્રનટ્ 

રૂલ્સ મુજબ ફીૂંગર નપ્રનટ્ લઈ તેની નોૂંિ આ રજીસ્ટરમાૂં કરવામાૂં આવેછે. તેમજ ફીૂંગર નપ્રનટ્ બ્યુરો ગજુરાત રાજય 

અમદાવાદ તરફથી આરોિીઓના લખાઈ આવતા વગીકરણ િણ આ રજીસ્ટર માૂં લખવામાૂં આવે છે. 

ર 

રકેત ડ સ્લીિ 

રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં કોટતમાૂં િાલતા કેસોમાૂં જયાર ેફીૂંગર નપ્રનટ્ રૂલ્સ મુજબના ગુન્િાઓના કેસોમાૂં કેસ સાબીત થાય 

અન ેઆરોિીને સજા થાય ત્યાર ેતેવા તમામ આરોિીની રકેત ડ સ્લીિ તથા સી.સી.સ્લીિ લેવાની તેમજ આરોિીને થયેલ 

સજાની નવગત ની નોૂંિ આ રજીસ્ટર માૂં કરવામાૂં આવે છે. 

૩ ટરેસ મેમા રજીસ્ટર 

આ રજીસ્ટર માૂં નફૂંગર નપ્રનટ્ બ્યુરો ગજુરાત રાજય અમદાવાદ તરફથી જયાર ેઅગાઉ સજા થયેલ િોય તેવા 

આરોિીઓના સજા ના દાખલા લખાઈ ને આવે છે. ત ેસજાના દાખલાઓ ની નોૂંિ આ રજી.માૂં કરવામાૂં આવે છે. 
તેમજ આવેલ ટરેસ મેમા જ ેઆરોિી ઓ ના િોય તેવા આરોિીઓ ને વિુ સજા થાય તે માટે આઈ.િી.સી.કલમ-૭િ નો 

ઉમેરો થવા સારૂ એ.િી.િી.શ્રી ને રીિોટત  કરી રીિોટત  મોકલ્યા ની નોૂંિ આ રજી.માૂં કરવામાૂં આવે છે. 

  

 


