
મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી દક્ષીણ મિભાગના તમામ અમિકારી/કમમચારીઆના નામન ુપત્રક 

 

 

 

મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાાં ફરજ બજાિતા તમામ અમિકારી/કમમચારીઓના નામનુાં પત્રક 

 

ક્રમ  અધીકારી/ કમમચારી 
ન ુનામ  

હોદો  બકલ 
નબંર  

ઇમઇેલ એડે્રસ  મોબાઇલ નબંર  કચરેી પો.સ્ટે શાખાન ુએડે્રસ  

૧ શ્રી એસ.આર.પટેલ PI -- polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૦૨૮૧૨૪૫૦૭૯૧ રેસકોર્મ રીંગરોડ, રાજકોટ 

૨  શ્રી એ.જે.લાઠીયા  PSI -- polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩ શ્રી એન.બી.ડોડીયા PSI - polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪ શ્રી એચ.જી.ગોહીલ PSI - polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫ શ્રી એન.બી.ડાગંર PSI - polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬ શ્રી ટી.ડી.ચડુાસમા  PSI - polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭ શ્રી એન.એસ.સવનીયા  PSI - polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૮ પી.કે.ગાગંાણી PSI - polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

ક્રમ  કમમચારી/અધિકારીનુ 
નામ 

હોદો બ.નં. ઇ-મેઇલ એડ્ર ેસ સરકારી 
મોબાઇલ  નંબર 

કચેરી પો.સ્ટેનુ ંએડડ્ર ેસ 

૧ જ.ેએસ.ગેડ્મ એસીપી    - acp-southraj@gujarat.gov.in ૯૯૭૮૪-૦૦૭૮૫ મ.પો.કધમશ્રીની કચેરી,  

દક્ષીણ ધિભાગ, રા.તા.પો.સ્ટે., 

પહેલો માળ, કાલાિડ્ રોડ્,  

રાજકોટ. 

 ૨ ઇમ્તીયાઝભાઇ ઝુણાચ હે.કો ૪૧૧ 

૩ અશ્વીનગીરી ગૌસ્િામી હે.કો ૧૩૭ 

૪ હરપાલધસંહ જાડે્જા હે.કો ૩૦૫ 

૫ ગીરીરાજધસંહ ઝાલા પો.કો ૧૦૫૬ 



૯ નસરીન જુનદે બલેીમ  ASI ૨૦૪૧ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૦ રાધધકાબને અશોકભાઇ  ASI ૨૦૪૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૧ અલ્પાબને કુરજીભાઇ  ASI ૨૦૪૩ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૨ કંચનબને રાજેશભાઇ  ASI ૪૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૩ ગીતાબને યશવતંકુમાર  ASI ૫૧ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૪ ધશલ્પાબને રાજેશભાઇ  ASI ૩૪૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૫ ધવજયભાઇ રધભુાઇ   ASI ૬૧૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૬ નીતાબને ચદુંભાઇ  ASI ૬૨૭ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૭ સધુાબેન મગનભાઇ  ASI ૬૩૪ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૮ રેખાબને મધસુદુનભાઇ  ASI ૬૫૮ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૧૯ સરેુશભાઇ નાથાભાઇ  ASI ૬૬૭ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૦ મધબુને તજેાભાઇ  ASI ૭૧૭ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૧ હસંાબને સોમાભાઇ  ASI ૭૩૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૨ જયોત્સનાબને જસ્મીનકુમાર ASI ૭૩૪ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૩ ગૌરીબને સરેુશભાઇ  HC  ૩૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૪ સોનલબને ગણેશપરી  HC ૬૬ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૫ વસતંબેન માવજીભાઇ  HC ૭૩ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૬ સરસ્વતીબેન કાતંીલાલ  HC ૭૭ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૭ સરોજબને કાનજીભાઇ   HC ૮૧ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 



૨૮ હહતને્દ્રભાઇ નારણભાઇ  HC ૧૨૪ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૨૯ અધવિંગીરી કૈલાસગીરી  HC ૧૩૭ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૦ લીનાબને યશવતંભાઇ HC ૬૫૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૧ બ્રીજરાજબાઘનશ્યામધસિંહ  HC ૭૩૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૨ હદનશેભાઇ નાથાભાઇ  HC ૭૯૮ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૩ ભરતભાઇ લક્ષમણભાઇ  HC ૧૬૨૪ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૪ હતેલબને ધીરજલાલ  PC  ૨૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૫ રમશેભાઇ પાચંાભાઇ  PC ૨૫૧ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૬ હરપાલધસિંહ ખમુાનધસિંહ PC ૧૧૨૬ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૭ જશાભાઇ ગોવીંદભાઇ  PC ૧૩૩૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૮ અજયભાઇ જેસગંભાઇ  LR  ૨૧૭૬ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૩૯ ચદુંભાઇ મકેુશભાઇ  LR ૨૨૨૪ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૦ હસમખુભાઇ રણછોડભાઇ LR ૨૪૪૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૧ નયનાબને ધીરજલાલ  LR ૨૫૧૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૨  શીલ્પાબને પ્રવીણભાઇ   LR ૨૫૧૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૩ પાયલબેન ગગભુાઇ  LR ૨૫૨૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૪ હર્ામબને દયાલાલભાઇ   LR ૨૫૩૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૫ ધપ્રધતબને શામજીભાઈ  LR ૨૫૪૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૬ જયશ્રીબને પરબતભાઇ LR ૨૫૪૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 



૪૭ હદવ્યાબને પ્રમોદભાઇ   LR ૨૫૪૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૮  કાજલબને સખુદેવભાઇ  LR ૨૫૫૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૪૯ કીંજલબને હદનશેભાઇ  LR ૨૫૮૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૦ જાગધૃતબને લાલજીભાઇ  LR ૨૫૮૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૧ રેશ્માબને અબ્દુલભાઇ  LR ૨૫૮૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૨ માલતીબને બટુકભાઈ  LR ૨૫૯૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૩ કાજલબને લવજીભાઇ   LR ૨૫૯૪ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૪ અલ્પાબને દાદુભાઇ  LR ૨૬૦૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૫ ભધુમકાબને રાજુભાઇ  LR ૨૬૧૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૬ ફજીલાબને રમજુશા  LR ૨૬૧૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૭ મકુતાબને છગનભાઇ  LR ૨૬૨૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૮ કાજલબને દેવાભાઇ  LR ૨૬૨૬ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૫૯ જયોધતબેન રમશેભાઇ  LR ૨૬૨૮ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૦ અલ્કાબને સરેુશભાઈ   LR ૨૬૨૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૧ નહેાબને અરધવિંદભાઈ  LR ૨૬૩૧ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૨ બ્બ્રિંન્દ્દાબને બાબભુાઇ  LR ૨૬૩૬ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૩ સજેલબને અમતૃલાલ  LR ૨૬૩૭ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૪  ઉધમિલાબને રમશેભાા્ઈ   LR ૨૬૩૮ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૫ ધપ્રયકંાબને રાજેશભાઈ  LR ૨૬૩૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 



૬૬  બસંીબને રમશેભાઈ  LR ૨૬૪૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૭ સોનલબને જેસગંભાઇ  LR ૨૬૪૫ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૮  કાજલબને નરસીભાઇ  LR ૨૬૪૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૬૯  પજુાબને કાધંતલાલ  LR ૨૬૫૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૦ સોનાબને રણજીતભાઇ  LR ૨૬૫૪ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૧ હકન્નરીબને બાબલુાલ  LR ૨૬૫૬ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૨ પ્રવીણાબને દેવદાનભાઇ   LR ૨૬૬૧ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૩ રીટાબને અમતૃલાલ  LR ૨૬૬૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૪ પારૂલબને ધવરાભાઇ  LR ૨૬૬૬ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૫ ધશલ્પાબને પ્રતાપભાઇ LR ૨૬૬૭ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૬ લીલમબેન ભગવાનભાઇ  LR ૨૬૬૮ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૭ હસંાબને કાળાભાઈ LR ૨૬૬૯ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૮ તજેલબને ઉમદેભાઈ LR ૨૬૭૦ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૭૯ પનુમબેન હીરાભાઇ LR ૨૬૭૧ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૮૦ ધપ્રયકંાબા ભીખભુા LR ૨૬૭૨ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

૮૧ આશાબને રમશેભાઈ LR ૨૬૭૩ polstn-mahila-
raj@gujarat.gov.in 

 
 

 

 

 



માલિીયાનગર પો.સ્ટે.મા ફરજ બજાિતા તમામ અમિકારી/કમમચારીઓના નામનુાં પત્રક 

 

ક્રમ હોદો બ.ન.ં અધીકારીન ુનામ પો.સ્ટે/ઓ ઇ- મઇેલ એડ્રસ  કચરેી/પો.સ્ટે/શાખાન ુએડ્ર્સ  

1.  PI 

 

- શ્રી એન.એન.ચડુાસમા 0281 

૨૩૮૦૦૪૬ 

polstn-malvia-

raj@gujarat.gov.in 

માલવીયાનગર પો.સ્ટે.મવડી 

મઇેન રોડ રાજકોટ 

2.  PSI - શ્રી જે.કે.પાડંાવદરા -//- -//- -//- 

3.  PSI - જે.એસ.ચપંાવત -//- -//- -//- 

4.  P/PSI - શ્રી વી.કે. ઝાલા -//- -//- -//- 

5.  P/PSI - શ્રી જે.એ.ખાચર -//- -//- -//- 

6.  ASI 506 હરેશચરં મગનલાલ -//- -//- -//- 

7.  ASI 507 ભરતભાઇ છગનભાઇ -//- -//- -//- 

8.  ASI 561 જશાભાઇ મળુુભાઇ -//- -//- -//- 

9.  ASI 536 પરેશભાઇ મપેાભાઇ -//- -//- -//- 

10.  ASI 2017 ગૌતમભાઇ ખોડાભાઇ -//- -//- -//- 

11.  HC 29 સયુમકાતંભાઇ ભગભુાઇ                -//- -//- -//- 

12.  HC 784 જયદીપધસિંહ હમીરધસિંહ -//- -//- -//- 

13.  HC 149 હરસરુભાઇ કાથળભાઇ -//- -//- -//- 

14.  HC 357 હદગ્પાલધસિંહજુવાનધસિંહ -//- -//- -//- 

15.  HC 762 જગહદશભાઇ ધરમશીભાઇ -//- -//- -//- 

16.  HC 205 અરવીંદભાઇ અરજણભાઇ -//- -//- -//- 

17.  HC 774 અમતૃભાઇ ગલાભાઇ                     -//- -//- -//- 

18.  PC 127 મસરીભાઇ નાથાભાઇ -//- -//- -//- 

19.  PC 663 ધવરભરધસિંહ બાપાલાલ -//- -//- -//- 

20.  PC 85 હરેન્દ્રધસિંહપ્રવીણધસિંહ -//- -//- -//- 

21.  PC 373 રવીરાજધસિંહ નરેન્દ્રધસિંહ -//- -//- -//- 

22.  PC 384 પ્રશાતંધસિંહ નટવરધસિંહ -//- -//- -//- 

23.  HC 316 અરૂણભાઇ લક્ષ્મણભાઇ -//- -//- -//- 



24.  PC 422 કુલદીપધસિંહ લાલભુા -//- -//- -//- 

25.  PC 392 રાજગોપાલધસિંહ ચદુંભા -//- -//- -//- 

26.  HC 288 દીલીપધસિંહ જેસગંભા -//- -//- -//- 

27.  PC 547 રધવુીરધસહ ભરતધસિંહ -//- -//- -//- 

28.  HC 256 કમલશેભાઇ પરસોતમભાઇ -//- -//- -//- 

29.  HC 377 ભાવીનભાઇ ઝવરેીભાઇ -//- -//- -//- 

30.  HC 319 સરેુશભાઇ  ભીમાભાઇ -//- -//- -//- 

31.  PC 281 હસમખુભાઇ મનસખુભાઇ -//- -//- -//- 

32.  PC 158 અરૂણભાઇ વજૃલાલ -//- -//- -//- 

33.  PC 1250 ઘનશ્યામધસિંહ કીરીટધસિંહ -//- -//- -//- 

34.  PC 459 ભાવશેભાઇ નારણભાઇ -//- -//- -//- 

35.  LRPC 2435 હરપાલધસિંહ દલપતધસિંહ -//- -//- -//- 

36.  LRPC 2324 મનોજકુમાર ધનરાજભાઇ -//- -//- -//- 

37.  HC 6 નરેન્દ્રધસિંહ ભરતધસહ -//- -//- -//- 

38.  LRPC 0487 રવીભાઇ કેશભુાઇ -//- -//- -//- 

39.  HC 294 યવુરાજધસહ મહને્દ્રધસહ  -//- -//- -//- 

40.  LRPC 2429 પ્રથુ્વીરાજધસિંહ રણજીતધસિંહ -//- -//- -//- 

41.  LRPC 2432 મહાવીરધસિંહ દશરથધસિંહ -//- -//- -//- 

42.  LRPC 2330 રાજદીપધસિંહ અશોકધસિંહ -//- -//- -//- 

43.  LRPC 2143 ભવહદપધસિંહ મહને્દ્રધસિંહ -//- -//- -//- 

44.  LRPC 2174 ચીરાગભાઇ રમશેભાઇ  -//- -//- -//- 

45.  LRPC 2222 નીરેનભાઇ વજશીભાઇ  -//- -//- -//- 

46.  LRPC 2298 ભાગ્યશેભાઇ હદપકભાઇ  -//- -//- -//- 

47.  LRPC 2120 અંહકતભાઇ બટુકભાઇ -//- -//- -//- 

48.  LRPC 2223 અમરભાઇ ભાનભુાઇ  -//- -//- -//- 

49.  APC 1391 રફીકભાઇ જલાલભાઇ -//- -//- -//- 

50.  APC 1031 અશોકધસિંહ ફુલભુા -//- -//- -//- 



51.  PC 0423 દેવાભાઇ જાદવભાઇ -//- -//- -//- 

52.  APC 1265 હહતને્દ્રધસિંહ ધવક્રમધસિંહ -//- -//- -//- 

53.  APC 1659 હકશોરભાઇ મરેામભાઇ -//- -//- -//- 

54.  APC 1096 જગાભાઇ મોતીભાઇ -//- -//- -//- 

55.  APC 1415 જગહદશભાઇ વીરાભાઇ -//- -//- -//- 

56.  WASI 732 સગંીતાબને જગજીવનભાઇ -//- -//- -//- 

57.  WASI 2010 કાજલબને હકશોરભાઇ -//- -//- -//- 

58.  WASI 2033 હહનાબને મનભુાઇ -//- -//- -//- 

59.  WLR 2627 શ્રધ્ધાબેન ધવનોદભાઇ -//- -//- -//- 

60.  WLR 2573 હસંાબને ખીમજીભાઇ -//- -//- -//- 

61.  WLR 2557 હદપાલીબને સભુાર્ભાઇ -//- -//- -//- 

62.  WLR 2564 પનુમબેન રવીભાઇ -//- -//- -//- 

63.  WLR 2512 કાજલબને બાબભુાઇ -//- -//- -//- 

64.  WLR 2551 મઘેનાબને મહીપતભાઇ -//- -//- -//- 

65.  ASI 544 જગદીશભાઇ પરસોતમભાઇ -//- -//- -//- 

66.  ASI 245 ભપુનેરભાઇ ભક્તતરામભાઇ -//- -//- -//- 

67.  PC 370 રોહીતભાઇ ધનસખુભાઇ  -//- -//- -//- 

68.  LRPC 2451 ધસધ્ધરાજધસિંહ સતભુા -//- -//- -//- 

69.  APC 3047 નરેશભાઇ વલ્લભભાઇ  -//- -//- -//- 

70.  PC 238 સજંયભાઇ જેસગંભાઇ -//- -//- -//- 

71.  LRPC 2439 હદગ્વીજયભાઇ હકરીટભાઇ -//- -//- -//- 

72.  HC 411 ઇમ્તીયાઝભાઇ યસુફુભાઇ -//- -//- -//- 

73.  HC 305 હરપાલધસહ જયભુા  -//- -//- -//- 

                              

 

 

 



                            માલિીયાનગર પોલીસ સ્ટેશન મિસ્તારમા આિેલ ચોકી/બીટન ુ પત્રક  

ક્રમ હોદો બ.ન.ં અધીકારીન ુનામ પો.સ્ટે/ઓ ઇ- મઇેલ એડ્રસ  કચરેી/પો.સ્ટે/શાખાન ુએડ્ર્સ  

1 HC 29 શ્રી. સયુમકાતંભાઇ ભગભુાઇ                0281 2363978 polstn-malvia-

raj@gujarat.gov

.in 

કોલજે ચોકી . પી. ડી એમ. 

કોલજે પાછળ રાજકોટ 

2 HC 294 શ્રી. યવુરાજધસિંહ મહને્દ્રધસિંહ  0281 2363978 -//- ગોકુલધામ બીટ 

3 ASI 2017 શ્રી. ગૌતમભાઇ ખોડાભાઇ  -//- -//- કોલજેબીટ 

4 PSI - શ્રી. વી.કે ઝાલા.  -//- -//- પણમકુટી ચોકી  

5 ASI 2010 શ્રી.કાજલબને હકશોરભાઇ -//- -//- પણમકુટી બીટ 

 

 

રાજકોટ તાલકુા પો.સ્ટે.માાં ફરજ બજાિતા અમિકારી/કમમચારીઓના નામનુાં પત્રક 

 

ક્રમ નામ િોદ્દો બ.નાં. ઇ-મેઇલ એડે્રસ સરકારી મોબાઇલ 
નાંબર 

કચેરી/પો.સ્ટ/શાખાન ુએડે્રસ 

1.  શ્રી જે. િી. િોળા PI -- Polstn-rural-
raj@gujarat.gov.in 

0281 2563340 રાજકોટ તાલકુા પોલીસ સ્ટેશન, 
મોટામિા, કાલાિડ રોડ, રાજકોટ 2.  શ્રી એન. ડી. ડામોર PSI -- 

3.  શ્રી પી. એમ. રાઠિા PSI -- 
4.  શ્રી એસ. આર. સોલાંકી WPSI -- 
5.  અજીતમસિંિ મિીપતમસિંિ  ASI 72 
6.  પ્રફુલકુમાર રમસકલાલ ASI 431 
7.  નયનજીત અમરમસિંગ  ASI 703 
8.  બળિાંતમસિંિ બાલભુા ASI 657 
9.  િર્મદમસિંિ હદલીપમસિંિ  ASI 110 
10. W બળદેિમસિંિ પથભુા  ASI 707 
11.  પ્રહદપમસિંિ નરેંદ્રમસિંિ HC 107 
12.  િરદેિમસિંિ િનશ્યામમસિંિ  HC 287 
13.  પ્રમિણભાઇ મશિાભાઇ HC 418 
14.  ભાિેશકુમાર ગોમિિંદમસિંિ HC 53 
15.  અરમિિંદભાઇ કરમણભાઇ  HC 393 
16.  રમેશભાઇ િોિાભાઇ HC 402 
17.  િીતેર્ભાઇ જોરૂભા  HC 115 



18.  જીજે્ઞશભાઇ મનભુાઇ HC 368 
19.  હકરીટમસિંિ લખિીરમસિંિ HC 727 
20.  રસલુભાઇ સીદીકભાઇ  UPC 302 
21.  મિરેન્દ દ્રમસિંિ મિને્દ દ્રમસિંિ  UPC 180 
22.  જયાંમતભાઇ રિજીભાઇ  UPC 686 
23.  ઉમેશભાઇ માિજીભાઇ UPC 41 
24.  િરસખુભાઇ આલાભાઇ UPC 44 
25.  પથૃ્િીરાજમસિંિ ગમુાનમસિંિ UPC 372 
26.  હફરોજભાઇ ઇબ્રાિીમભાઇ  UPC 718 
27.  રાજેન્દ દ્રમસિંિ મિને્દ દ્રમસિંિ  UPC 9 
28.  કૌમશકભાઇ રમેશભાઇ UPC 409 
29.  કમલેશભાઇ િનરાજભાઇ UPC 608 
30.  ભગીરથમસિંિ જયિાંતમસિંિ UPC 336 
31.  જયદીપમસિંિ મિને્દદ્રમસિંિ UPC 453 
32.  હકરણભાઇ અમભુાઇ  UPC 236 
33.  નારણભાઇ મૈયાભાઇ UPC 379 
34.  પરીમલભાઇ છગનભાઇ UPC 399 
35.  હકરણભાઇ િમીરભાઇ DPC 1390 
36.  મિાિીરમસિંિ જામભા  DPC 1024 
37.  સરેુશભાઇ િમેરાજભાઇ APC 1667 
38.  અરજણભાઇ અરભમભાઇ APC 1256 
39.  છત્રપાલમસિંિ રામદેિમસિંિ APC 1224 
40.  ઇમરાનભાઇ િબબબભાઇ APC 1098 
41.  ગોપાલમસિંિ રિને્દ દ્રમસિંિ APC 1074 
42.  હદવ્યરાજમસિંિ મયરુમસિંિ APC 1618 
43.  મિમદિનીફ આમદમીયા APC 1003  
44.  મિક્રમભાઇ પ્રભાતભાઇ APC 1138 
45.  મમનર્ભાઇ રાયિનભાઇ LRPC 2416 
46.  રમેશભાઇ મિસાભાઇ LRPC 2369 
47.  લાલજીભાઇ ભીખાભાઇ LRPC 2407 
48.  જૈમમનભાઇ િરસખુભાઇ LRPC 2386 
49.  મિશેભાઇ હદનેશભાઇ LRPC 2372 
50.  બબ્રજરાજમસિંિ રધભુા LRPC 2327 
51.  િર્મરાજમસિંિ સિદેિમસિંિ LRPC 2188 
52.  િમમરાજમસિંિ રામદેિમસિંિ LRPC 2309 
53.  હિતેર્ભાઇ હદનેશભાઇ LRPC 2238 
54.  મયરુધ્િજમસિંિ હદલીપમસિંિ LRPC 2331 
55.  જયદીપભાઇ બળદેિભાઇ LRPC 2450 
56.  કુશલ સાાંહડલ્યકુમાર LRPC 2124 
57.  તરૃ્ાબેન આર. બિુા WASI 2026 
58.  સિુાબેન મત્રભોિનભાઇ WLR 2533 



59.  પનુમબેન ભરતભાઇ  WLR 2554 
60.  હકરણબેન નોંિણભાઇ WLR 2576 
61.  હદપલબેન રાજેશભાઇ WLR 2587 
62.  સીમાબેન સાગરભાઇ WLR 2516 

 

રાજકોટ તાલકુા પોલીસ સ્ટેશન રાજકોટ શિરે ના ચોકી અને બીટ ના અમિ/ કમમચારીઓન ુપત્રક : - 
ક્રમ નામ િોદ્દો બ.નાં. ઇ-મેઇલ એડે્રસ સરકારી મોબાઇલ 

નાંબર 
કચેરી/પો.સ્ટ/શાખાન ુએડે્રસ 

1.  શ્રી એન. કે. રાજપરુોહિત 
(મોટામિા પો.ચોકી) 

PSI -- Polstn-rural-
raj@gujarat.gov.in 

0281 2563340 રાજકોટ તાલકુા પોલીસ સ્ટેશન, 
મોટામિા, કાલાિડ રોડ, રાજકોટ 

2.  ઋમર્રાજમસિંિ બી. જાડેજા 
(મોટામિા બીટ) 

ASI 2031 

3.  હદનેશભાઇ િી. ખાાંભલા 
(કણકોટ બીટ) 

ASI 2018 

4.  શ્રી જી. એસ. ગઢિી 
(િાિડી પો.ચોકી) 

PSI -- 

5.  કલ્પેશભાઇ રાયિનભાઇ  
(િાિડી બીટ) 

HC 261 

6.  જલદીપમસિંિ ડી. િાિેલા 
(રસલુપરા બીટ) 

ASI 2032 

 


